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RESUMO

O ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental se apresenta,
incessantemente, orientado por diversas tendências históricas que refletem até os dias atuais
nas salas de aula. Sendo essas tendências processos que dependem bastante dos envolvidos,
que hoje buscam uma aprendizagem, que de fato aconteça, de forma significativa e
transformadora. Esta pesquisa parte do pressuposto de que os saberes do cotidiano dos
alunos, alunas e das professoras devem ser utilizados nas aulas, desencadeando uma
interação e sistematização para um conhecimento que dê a condição que os discentes
necessitam para compreender o mundo e suas transformações, situando-os, de forma
participativa, como parte integrante desse. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar as
percepções dos alunos, das alunas e das professoras de duas turmas do 5º ano do Ensino
Fundamental sobre saberes e práticas em Ciências Naturais presentes nas referidas turmas.
Trata-se de um Estudo de Caso, com abordagens qualitativa e quantitativa, utilizando como
principal procedimento metodológico de coleta de dados a aplicação de questionários com
alunos, alunas e professoras; e entrevista semiestruturada com as professoras, buscando
retratar o objeto de estudo na trajetória do pesquisador, o estudo e seus procedimentos
metodológicos, o campo e os sujeitos da pesquisa que são os alunos, alunas e duas
professoras do 5º ano do Ensino Fundamental. O referencial teórico apresenta alguns
apontamentos do Ensino de Ciências Naturais no Brasil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, destacando a importância da formação das professoras nos anos iniciais, os
aspectos didático-pedagógicos da prática docente e os saberes em Ciências Naturais. Os
dados evidenciam que: os alunos possuem uma visão inicial simplista sobre os saberes das
Ciências Naturais; as professoras apresentam também visões da própria dificuldade em lidar
com conteúdos importantes relacionados às Ciências Naturais, principalmente conteúdos
relacionados ao corpo, à sexualidade e às relações entre teorias científicas e cotidiano.
Outrossim, percebemos que esta dificuldade em desenvolver práticas articuladas com a
perspectiva da alfabetização científica se dá também em virtude de conflitos com os valores
morais desenvolvidos na sua formação em outros espaços sociais, tais como na família;
também o distanciamento entre a prática pedagógica e a perspectiva de pesquisa como
elemento da práxis pedagógica é um fator que contribui para esta dificuldade. A formação
continuada como uma prática incorporada à função docente pode ser vista como um fator de
possibilidade para o avanço na questão da melhoria qualitativa da prática docente e,
consequentemente, da formação dos alunos e das alunas.
Palavras-Chave: Ciências Naturais. Saberes Docentes. Práticas dos alunos e das alunas.
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ABSTRACT

The teaching of natural sciences in the early years of elementary school presents incessantly
guided by various historical trends that reflect to the present day in the classroom. As these
trends processes that rely heavily on involved, who today seek an apprenticeship that actually
happens, significant and transformative way. This research assumes that the everyday
knowledge of pupils, students and teachers should be used in classes, triggering an
interaction and systematization of knowledge that gives the condition that students need to
understand the world and its transformations, standing them, in a participatory manner, as
part of that. Thus, the aim of this study is to analyze the perceptions of students, the students
and teachers of two classes of the 5th year of primary education on knowledge and practices
in natural sciences present in these classes. It is a Case Study, with qualitative and
quantitative approaches, using as main methodological procedure of data collection
questionnaires with pupils, students and teachers; and semi-structured interviews with
teachers, seeking to portray the object of study in the trajectory of the researcher, the study
and its methodological procedures, the field and the subjects that are students, students and
two teachers of the 5th year of elementary school. The theoretical framework presents some
Natural Science Teaching notes in Brazil in the early years of elementary school,
highlighting the importance of training of teachers in the early years, the didactic and
pedagogical aspects of teaching practice and knowledge in Natural Sciences. The data show
that: the students have a simplistic view of the initial knowledge of Natural Sciences;
teachers also feature views of the difficulty in dealing with important content related to
natural sciences, especially content related to the body, sexuality and relations between
scientific and everyday theories. Furthermore, we realize that this difficulty developing
practices articulated with the perspective of scientific literacy is also true because of conflicts
with moral values developed in their training in other social spaces, such as the family; Also
the gap between teaching practice and the research approach and the pedagogical praxis
element is a factor that contributes to this difficulty. Continuing education as a practice
incorporated into the teaching profession can be seen as a factor of possibility to advance the
issue of qualitative improvement of teaching practice and, consequently, the formation of
the students and the students.
Keywords: Natural Sciences. Knowledge Teachers. Practices of the students and the
students.
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INTRODUÇÃO
Um dos sintomas de estar vivo é a nossa capacidade de desejar e de nos
apaixonar, amar e odiar, construir e destruir. Somos movidos pelo desejo
de crescer, de aprender, e nós educadores, também de ensinar. Somos
sujeitos porque desejamos. Somos sujeitos porque criamos, imaginamos e
sonhamos. Somos sujeitos porque amamos e odiamos, destruímos e
construímos conhecimento. Somos sujeitos porque temos uma ação
pensante, reflexiva, simbólica, laboriosa no mundo. Contudo, tem muito
sujeito que não é dono de seu desejo, de seu fazer, de seu pensamento.
Como fazê-lo reconhecer seu próprio desejo, pensamento, se nunca foi
possível praticá-lo? (MADALENA FREIRE, 2012)

O ensino de Ciências Naturais (CN) tem sido estudado ao longo do tempo por vários
pesquisadores e pesquisadoras1, no intuito de perceber como acontece o processo de ensinoaprendizagem, levando em consideração os saberes cotidianos para a construção do saber
científico.
Este trabalho teve como premissa analisar as percepções dos alunos, das alunas e das
professoras de duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental (EF) sobre saberes e práticas
em CN com ênfase nos elementos curriculares e nos didático-pedagógicos.
Para tal, foi definido o seguinte problema: Quais as percepções dos alunos, das
alunas e das professoras de duas turmas do 5º ano do EF sobre saberes e práticas em Ciências
Naturais?
Em torno desse problema outras dimensões norteadoras se articulam, tais como: Qual
a relevância dos conhecimentos em CN para a vida dos alunos e alunas na visão desses e de
suas professoras? Quais os elementos curriculares que as alunas, alunos e professoras
consideram relevantes em CN para a formação dos referidos? Quais são os elementos
didático-pedagógicos presentes na prática de ensino das professoras em relação ao ensino de
CN?
As respostas desses questionamentos e de outros surgiram ao longo da pesquisa e
serviram para fornecer subsídios para o desenvolvimento desta investigação, que tem como
ponto central o ensino de Ciências, considerando o que Chassot afirma:
A nossa responsabilidade maior ao ensinar Ciência é procurar que nossos
alunos e alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e
mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso fazer educação, os
estudantes possam tornar-se agentes de transformações – para melhor – do
mundo em que vivemos. (2014, p. 55).
1

. Por considerar o papel da linguagem na reprodução ou desconstrução da desigualdade de gênero,
neste trabalho se optou por utilizar a flexão de gênero ao se referir aos sujeitos da pesquisa.
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Dessa forma, o ato de ensinar CN está ligado à transformação do mundo para melhor.
E esses questionamentos servem para verificar até que ponto as CN colaboram para tal
transformação.
Quando especificamos a construção do saber estamos levantando uma reflexão sobre
o conhecimento que deve ser construído no contexto escolar, levando em consideração os
saberes sociais, como afirma Tardif (2010, p. 31):
Se chamamos de “saberes sociais” o conjunto de saberes que dispõe uma
sociedade e de “educação” o conjunto de processos de formação e de
aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os membros
da sociedade com base nesses saberes, então é evidente que os grupos de
educadores, os corpos docentes que realizam efetivamente esses processos
educativos no âmbito do sistema em formação em vigor, são chamados, de
uma maneira ou de outra, a definir sua prática em relação aos saberes que
possuem e transmitem.

Sendo assim, para definir a prática das professoras com relação aos saberes que
possuem e transmitem torna-se necessário analisar três dimensões que poderão nortear esse
processo: a formação do professor; a didática das ciências e a importância do professor
pesquisador.
Nesse sentido podemos destacar que os objetivos desta pesquisa foram:
-

Caracterizar os aspectos didático-pedagógicos da prática docente em processo
nas turmas pesquisadas;

-

Identificar os saberes em Ciências Naturais apresentados por estudantes;

-

Relacionar os aspectos didático-pedagógicos da prática docente com os saberes
apresentados pelos estudantes da pesquisa.
A pesquisa está estruturada em três capítulos. A seguir estão elencadas algumas

considerações:
1. O Capítulo I apresenta os passos da trajetória metodológica, evidenciando o
objeto de estudo, seus procedimentos metodológicos, o campo e os sujeitos do
estudo, com o intuito de situar a pesquisa realizada. Além de trazer
considerações acerca das opções metodológicas traçadas pelo pesquisador.
2. O segundo capítulo, intitulado: Referenciais teóricos. Esse capítulo tem como
objetivo abordar o ensino de Ciências Naturais no Brasil, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, além de buscar retratar a formação dos(as) professores(as)
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em Ciências Naturais nos anos iniciais e os aspectos didático-pedagógicos da
prática docente.
3. O capítulo III relata o resultado com as análises realizadas mediante a aplicação
dos instrumentos de coleta de dados: Análise dos dados coletados, evidenciando
as percepções acerca dos saberes em Ciências Naturais, bem como a relação
com a prática.
Nas considerações finais buscamos complementar as percepções acerca dos saberes
em Ciências Naturais e sua relação com a prática, bem como a importância de aprendermos
Ciências Naturais para compreendermos que somos seres pertencentes ao Universo e que
quanto mais aprendermos mais seremos capazes de cuidar do nosso planeta.
Nos apêndices foram incluídos: o termo de autorização, termo de consentimento
dos alunos, alunas e das professoras, os instrumentos de coleta de dados (questionários e
entrevistas), o relatório dos questionários dos alunos, a entrevista semiestruturada realizada
com as professoras. Como anexo, apresentamos a relação de conteúdos de Ciências Naturais
das turmas do 5º ano nas quais se realizou este estudo.
Desse modo, essa perspectiva, tem a pretensão de aditar-se a outras pesquisas
existentes em Ciências Naturais para uma prática pedagógica centrada na aprendizagem
significativa e participativa.
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CAPÍTULO 1
TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender
o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma
de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da
prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que,
em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque
professor, como pesquisador. (FREIRE,1996, p. 29)

Freire (1996) afirma que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, ou
seja, o ser professor exige em sua formação permanente a pesquisa como algo inerente ao
seu exercício. Contudo, a formação continuada é necessária como forma de atender as
demandas das modificações da sociedade.
A formação é algo dinâmico, assim como é o mundo contemporâneo, que a cada
instante propaga diversas informações que devem ser absorvidas para serem transformadas
em conhecimento, incluindo os saberes do cotidiano de nossos discentes que são importantes
para que sejam sistematizados dentro do currículo escolar.
Quanto mais utilizarmos a pesquisa como forma de busca do conhecimento maior
será a nossa capacidade de compreender o mundo e fazer uma inter-relação com o processo
escolar. E para alcançarmos esse objetivo é preciso traçar a metodologia necessária,
evidenciando o objeto de estudo, a trajetória do pesquisador, os procedimentos
metodológicos, o campo e os sujeitos da pesquisa.
A seguir será apresentada a trajetória como forma de relacionar a metodologia
empregada e os dados coletados, para que haja transparência acerca das conclusões
evidenciadas no decorrer deste trabalho.
1.1 O Objeto de Estudo na Trajetória do Pesquisador
A tarefa de educar contém enorme desafio espiritual. Educar é fazer
desabrochar o que há de melhor dentro de cada um dos nossos alunos...
Educar é ajudar a descobrir as potencialidades dos alunos e fazê-las
operativas. É fazê-los descobrir os próprios medos e aprender a superá-los.
E isso é tarefa altamente espiritual (JULIATTO, 2009, p. 49).
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Juliatto (2009) conceitua bem o que é educar, enfatizando a importância que cada
discente possui nesse processo e que oprofessor, a professora são ele que fazem com que os
alunos e as alunas expressem o que tem de bom, tornando-se protagonistas no processo de
aprendizagem.
Muitos professores podem ter feito as perguntas: Qual a necessidade de aprender
Ciências Naturais? Para que servem os conteúdos? Quais são os saberes relacionados as
Ciências Naturais que os alunos trazem para sala de aula? Como esses conhecimentos
prévios podem ser aproveitados na sala de aula a fim de serem sistematizados de acordo com
os conhecimentos científicos? São questionamentos como esses que levam o pesquisador
realizar essa investigação para buscar compreender as percepções sobre saberes e práticas
em Ciências Naturais.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o papel das CN é de
colaborar para compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como
indivíduo participativo e parte integrante do Universo (BRASIL,1997, p. 15). Sendo as
percepções sobre saberes e práticas em Ciências Naturais no 5ª ano do Ensino Fundamental
(EF) o objeto de estudo, se faz necessário portanto estabelecer a relação com a trajetória do
pesquisador.
Para tal, é fundamental saber quem é o pesquisador? Por que ele se preocupou em
investigar assuntos referentes às Ciências Naturais? Por que escolheu o 5º ano do EF como
cenário da pesquisa?
O autor desta pesquisa é professor pesquisador, licenciado em Pedagogia, pósgraduado Latu Sensu em Planejamento Educacional, atua na educação básica da rede
pública, trabalhou há mais de 10 anos no 5º ano do EF, antiga 4ª série, e também no Ensino
Médio Normal, antigo magistério2. Procurou ter sempre uma relação harmoniosa com seus
alunos, buscando demonstrar a importância da compreensão do mundo e a participação do
cidadão no processo de transformação de acordo com a colaboração de cada indivíduo.
Com relação ao ensino de CN ministrado pelo professor, ele buscou sempre
desenvolver uma perspectiva transformadora, no sentido de aproveitar os saberes do
cotidiano dos alunos e das alunas, numa prática que possibilita a participação de todos na
construção do conhecimento.

2

A inquietação da pesquisa esteve presente, tanto na prática docente nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, quanto nos questionamentos levantados e debatidos pelos alunos do Ensino Médio
Normal quanto ao ensino de Ciências Naturais.
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Durante a caminhada profissional, houve várias questões que o inquietaram e hoje,
assume o papel do professor pesquisador. Dentre várias questões uma foi analisar quais as
percepções dos alunos, das alunas e das professoras sobre saberes e práticas em CN,
buscando descobrir como os sujeitos dessa investigação relacionam esses saberes no
cotidiano em sala de aula. Esses foram os motivos que levaram o professor pesquisador a
abraçar a ideia de realizar esta pesquisa.

1.2 O Estudo e seus Procedimentos Metodológicos
Este trabalho de investigação científica foi realizado à luz da pesquisa de campo,
que segundo Franco (1985, p. 75) é marcada pela observação de fatos e fenômenos no local
e por meio da abordagem qualitativa.
A pesquisa foi realizada em uma escola do centro da cidade de Capela (SE)3, que
atende alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio. Nesta pesquisa os sujeitos são os
alunos, as alunas e professoras de duas turmas do quinto ano do EF.
Sendo assim, por se tratar de um esboço de poucos objetos, de maneira que permite
seu amplo e detalhado conhecimento esta pesquisa pode ser classificada como um Estudo de
Caso. É levada em consideração, principalmente, a compreensão do assunto investigado.
Alguns aspectos do caso foram investigados. Quando o estudo pode ser intensivo é possível
aparecer relações que de outra forma não seriam descobertas. Tomamos dessa forma a
compreensão de André (2002, p. 17):
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja, ele simples e específico,
como de uma professora competente de uma escola pública, ou um
complexo e abstrato, como das classes de alfabetização ou o do ensino
noturno. O caso é sempre delimitado, devendo ter seus contornos
claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a
outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio,
singular.

Para a efetivação deste trabalho foram utilizados os procedimentos que
apresentaremos a seguir:
Levantamento e Estudo Bibliográfico: Inicialmente foi realizado um apanhado
geral sobre trabalhos bibliográficos já realizados sobre o referido tema, revestidos de
importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes. Em seguida foi

3

A cidade de Capela situa-se na região Leste Sergipana, com uma população de 30.769 habitantes,
de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colhidos no Censo
de 2010.
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realizado o estudo da literatura pertinente que ajudou na planificação da pesquisa.
Paralelamente, foram analisados os estudos de alguns autores: Almeida (2005), Amaral
(2002), André (2002), Astolfi (1990), Bizzo (2002), Carvalho e Gil-Pérez (2006), Charlot
(2005), Chassot (2014), Fracalanza (1986), Freire (1996) Freire (2001, Frizzo (1989),
Fumagalli (1998), Sacramento (2013), entre outros, de forma crítica procurando uma
sustentação teórica pertinente ao assunto estudado, no entanto foram confrontadas as ideias
dos possíveis autores levando em consideração nosso objeto de estudo.
Os contatos com os sujeitos pesquisados: Primeiramente foi realizado a
apresentação do projeto de pesquisa, que foi executado, à equipe gestora e às professoras na
escola estudada, numa data pré-estabelecida de comum acordo. Nessa fase foi também
realizada a análise da escola, a quantidade de turmas, o total de alunos e de alunas, a
caracterização das duas turmas.
Nessa etapa metodológica, foram entregues os documentos que deram
legitimidade legal ao estudo: Termo de autorização4 e termo de consentimento5, assinados
pelo pesquisador, direção e testemunha; Termo de consentimento6 assinados pelos sujeitos
da pesquisa, quando professora e assinado pelo responsável quando aluno, aluna.
A coleta do dado foi qualitativa.

Segundo Rezende (1994, p.53) "É uma

compreensão a respeito dos eventuais problemas sobre os quais nos debruçamos em nossa
prática cotidiana".
Para a realização dessa abordagem foi realizada a observação das duas turmas,
segundo Prestes (2003, p. 30):
Na observação, são aplicados os sentidos a um objeto, a fim de que se
possa, a partir dele, adquirir conhecimento claro e preciso. A observação
deve ser exata, completa, imparcial, sucessiva e metódica, pois constituise em um procedimento investigativo de extrema importância na ciência.

As duas turmas foram escolhidas por serem as únicas do 5º ano do Ensino
Fundamental e o pesquisador lecionou muitos anos nesse ano do Ensino Fundamental, se
identificando com o esse.
A observação: levando em consideração a importância para a construção do saber
científico foi realizada segundo a forma:

4

Ver apêndice A.
Ver apêndice B.
6
Ver apêndice C.
5
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Sistemática7: partindo de um planejamento prévio, determinando o local, as datas,
a amostra e demais condições. Tendo como princípio os objetivos e metas pré-determinadas
em função das finalidades da pesquisa;
Individual: por se tratar de ser apenas um pesquisador;
Não Participante: o pesquisador assumirá a função de espectador.
Em campo: uma vez que o trabalho foi realizado na própria escola onde ocorre a
construção do conhecimento sistemático.
A observação foi realizada em dois momentos em cada turma, um no início do
segundo semestre (julho) e o outro com um intervalo mais ou menos de dois meses em
setembro levando em consideração os aspectos didático-pedagógicos, a interação, a relação
entre alunos, alunas e professoras, o currículo, especificamente os conteúdos desenvolvidos.
Por conseguinte, na observação foi utilizado o questionário8: instrumento de
coletas de dados composto por uma série de perguntas, respondida por escrito, aplicado com
os alunos, as alunas e as professoras, sujeitos dessa pesquisa.
No processo de elaboração das perguntas9 foram levadas em consideração as
condições apresentadas por cada um que pudesse responder, como faixa etária, nível de
raciocínio, função específica no processo da aprendizagem.
Quanto à classificação das perguntas foram determinadas a partir da percepção dos
envolvidos. Entretanto, é possível determinar que essas devem ser formuladas de maneira
clara, concreta e precisa. Necessitando antes da aplicação, validá-los por meio da
apresentação representativa de cada segmento educacional.
Inicialmente foi elaborado um roteiro para os alunos e as alunas porém, em
consenso com a orientadora, verificou-se que tal roteiro não era suficiente para obter os
resultados para análises que possibilitariam a pesquisa, sendo assim definido um segundo
roteiro, tendo como referência um desenvolvido pelo

Grupo de Estudos e Pesquisa

Identidades e Alteridades: diferenças e desigualdades na educação (GEPIADDE), que foi
aplicado em novembro.

7

Foi colocado em itálico os tipos de observações para diferenciar do restante do texto.
Ver apêndice D (questionários dos alunos) e apêndice E (questionário das professoras).
9
O roteiro deste questionário teve como referência a pesquisa: Saberes e Práticas de Matemática e
Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: um estudo em diferentes contextos
escolares da microrregião do agreste de Itabaiana- SE, vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas
Identidade e Alteridade: Desigualdades e Diferenças na Educação (GEPIADDE) da Universidade
Federal de Sergipe. Outrossim, o referido instrumento de coleta de dados foi baseado no questionário
do Estudo da Relação com Saberes coordenado pelo Prof. Dr. Bernard Charlot.
8
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Considerando que o roteiro continha os questionamentos, buscou-se apoiar na
seguinte ideia:
Questionários são instrumentos que servem de apoio aos pesquisadores
para os processos de coleta de dados e apresentam os seguintes aspectos:
são a espinha dorsal de qualquer levantamento; precisam reunir todas as
informações necessárias, nem mais nem menos; devem ter uma linguagem
adequada, ou seja, uma certa dose de visão psicológica introspectiva para
apanhar o pensamento das pessoas (OLIVEIRA, 1997, p. 86).

Com o objetivo de complementar a investigação foram realizadas entrevistas10 de
explicitação semiestruturadas: nesta fase foram realizadas discussões com as professoras dos
anos iniciais do Ensino Fundamental, levando em consideração a aceitação e a
disponibilidade dessas. Para tal, se fez necessário a elaboração de um guia temático, com o
intuito de discutir sobre assuntos que nortearam a pesquisa a partir da troca de ideias.
Numa entrevista semiestruturada combinam-se perguntas abertas com
perguntas fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer
sobre o tema proposto. O entrevistador deve seguir um conjunto de
questões previamente definidas, mas fá-lo num contexto semelhante ao de
uma conversa informal. O papel do entrevistador é o de dirigir, sempre que
achar oportuno, a discussão para o assunto que lhe interessa, fazendo
perguntas adicionais para esclarecer questões que não ficaram claras ou
para ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o entrevistado tenha
“fugido” ao tema ou manifeste dificuldades com ele (MIRANDA, 2009,
p.42).

Para a realização desta referida pesquisa foi obedecida a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) que diz respeito às Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos.
A entrevista foi realizada com as duas professoras, tendo como pontos principais: a
aprendizagem em CN; a importância e a relação dos conteúdos de CN nos anos iniciais; o
envolvimento dos alunos na Feira de Conhecimentos; a metodologia usada no ensino de CN
e a avaliação em CN.
A análise dos resultados: Nessa etapa, foram conferidas as informações obtidas
tanto na pesquisa bibliográfica, quanto na de campo, confrontando-as, a fim de analisar todo
estudo apreendido numa perspectiva de investigar os paradigmas anteriores à efetivação
desta pesquisa, construindo um conhecimento sistemático sobre o objeto de estudo.
A interpretação também é um processo de analogia com os estudos assemelhados,
de forma que os resultados obtidos foram comparados com resultados similares para destacar
pontos em comum e pontos de discordância.

10

Ver apêndice F.
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A análise dos dados foi realizada a partir dos objetivos propostos, averiguando se
esses foram possíveis de serem alcançados. Para tal, foi sistematizado o relatório dos
questionários aplicados com os alunos e as alunas, assim como os questionários e entrevistas
aplicadas com as professoras.

1.3 O Campo e os Sujeitos da Pesquisa
Nós agimos à luz de uma leitura da realidade que fornece ao nosso
comportamento uma resposta apropriada para perceber a situação. Essa
posição coloca a semiótica no âmago da relação entre o sujeito psicológico
e a realidade: o mundo é um ambiente visto com significado e a trajetória
do comportamento do sujeito é determinada pela significação que este
sujeito tem do mundo. O sujeito age e a sua ação é descrita através de
palavras que dão significado à ação, à luz da interpretação subjetiva da
situação (Freitas, 2010, p. 28).

A Unidade Educacional, campo da pesquisa, é uma entidade filantrópica,
confessional, atendendo no ano de 2013, 619 alunos, distribuídos em 25 turmas, oferece as
modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Fundada em 1929 é
uma escola considerada importante na sociedade sergipana por colaborar na formação de
diversos profissionais. No início funcionava como internato recebendo alunas de várias
cidades do estado. O colégio funciona com aula regular11 no turno matutino e no vespertino
desenvolve projetos como: modalidades esportivas, karatê, aeróbica para pais e/ou
responsáveis pelos discentes, banda marcial e dança.
As duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, segundo informações adquiridas
na secretaria da escola, são compostas por alunos de classe média baixa, totalizando 51
alunos, sendo que 16 são bolsistas. Um outro fator especificado foi quanto a questão familiar
dos 51 discentes 43 são filhos de pais casados, 07 são filhos de pais divorciados e 01 filho
de pai falecido. A faixa etária dos alunos e das alunas é entre 09 a 12 anos, sendo 24 meninas
e 27 meninos; quanto a religião 40 são católicos, 10 são evangélicos e01 espírita. Os alunos
e as alunas segundo a etnia/raça se auto determinaram 14 brancos, 16 pardos e 21 morenos.

De acordo com a resolução 196/96 12, sujeito de pesquisa é o participante
pesquisado, individual ou coletivamente, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de
11

12

Aula regular quer dizer, aquelas que compõem a Matriz Curricular.

A resolução corresponde as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres
humanos, expedida pelo Conselho Nacional de Saúde.
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remuneração. Nesta pesquisa, estes sujeitos são as duas professoras e 51 alunos dos 5os anos
do Ensino Fundamental. Conforme demonstram as tabelas abaixo:

Tabela 1: Caracterização dos discentes da turma A
CARACTERIZAÇÃO DA TURMA A
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Nº DE QUESTIONÁRIOS
09 A 12 ANOS
FAIXA ETÁRIA
5º ANO
SÉRIE
MENINAS
SEXO
MENINOS
CATÓLICA
EVANGÉLICA
RELIGIÃO
ESPÍRITA

12
14
19
06
01

BRANCO

08

PARDO

07

ETNIA/RAÇA-ENTREVISTADO

OUTRO: MORENO
Fonte: Categorização do Questionário Realizado com os Alunos

11

A turma A composta por 26 alunos, com faixa etária entre 09 e 12 anos, possui 14
meninos e 12 meninas, a religião predominante é a católica, com 19, tendo 06 evangélicos e
01 espírita. Quanto a etnia/raça os mesmos se declararam 08 brancos, 07 pardos e 11
morenos.

Tabela 2: Caracterização dos/das discentes da turma B
CARACTERIZAÇÃO DA TURMA B
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Nº DE QUESTIONÁRIOS
09 A 12 ANOS
FAIXA ETÁRIA
5º ANO
SÉRIE
MENINAS
SEXO
MENINOS
CATÓLICA
RELIGIÃO
EVANGÉLICA
BRANCO
PARDO
ETNIA/RAÇA-ENTREVISTADO
OUTRO: MORENO
Fonte: Categorização do questionário Realizado com os Alunos

12
13
21
04
06
09
10
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A turma B composta por 25 alunos, sendo 12 meninas e 13 meninos, também com
faixa etária entre 09 e 12 anos. A maioria 21 alunos declaram ser católicos e 04 evangélicos.
Quanto a etnia/raça 06 se declaram brancos, 09 pardos e 10 brancos.
As professoras são graduadas em Pedagogia, tem pós-graduação Latu Sensu,
trabalham também na rede pública, uma da Prefeitura e outra do Estado. São professoras
relativamente jovens, e que buscam na medida do possível, alternativas para melhorar as
aulas e o relacionamento com os alunos. Por meio de observações foi possível perceber que
as docentes buscam ser compromissadas.
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CAPÍTULO 2
REFERENCIAIS TEÓRICOS
... não há saber sem uma prática discursiva
definida, e toda prática discursiva pode
definir-se pelo saber que ela forma
Michel Foucault
Segundo Sacramento e Correia (2013), o referencial teórico deve fornecer o contexto
do estudo, servindo para ilustrar a pesquisa em desenvolvimento. Capaz de convencer o
leitor da importância do estudo que se fez. Sendo assim, o contexto do estudo nesta
dissertação destaca o ensino de Ciências Naturais no Brasil e de forma específica nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, não com objetivo de evidenciar a história, mas destacar
alguns apontamentos. Além de retratar a formação dos professores, das professoras em CN,
os aspectos didático-pedagógicos, práticas pedagógicas e saberes em CN.

2.1 Alguns Apontamentos do Ensino de Ciências Naturais no Brasil: Pós Segunda
Guerra Mundial
Neste tópico são apresentados alguns apontamentos sobre o Ensino de Ciências
Naturais no Brasil que retratam alguns aspectos do desenvolvimento desta área do saber. O
objetivo é tentar situar alguns acontecimentos sobre o ensino Ciências Naturais.
O ensino de Ciências Naturais é marcado pelo tradicionalismo, que segundo Amaral
(2000) imperou em várias partes do mundo nos anos 1950.
Esta perspectiva é percebida pelos conhecimentos científicos encarados como
verdades absolutas, com evidência num processo de repetição, na memorização de algo
pronto e acabado.
Nesse contexto a posição do professor era de neutralidade perante os modelos
curriculares elaborados por especialistas.
No Brasil alguns fomentos foram realizados através de ações governamentais, como
por exemplo, a criação do Instituto Brasileiro de Ciências e Cultura.
Em 1960, foram criados centros de ciências; nas décadas 70 e 80 o Ensino de
Ciências foi amparado pelo Programa de Expansão e Melhoria de Ensino. Atualmente, o
Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolve ainda
Programa em Ciência e Tecnologia.
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Dessa renovação e pela configuração do desenvolvimento tecnológico surge a forma
da ‘Ciência, Tecnologia e Sociedade’ (CTS), difundida até hoje, acrescida do Ambiente
(CTSA), refletindo sobre as questões ambientais (CACHAPUZ, 1999).
Na perspectiva do ensino CTSA o aluno possui uma visão mais abrangente de
acontecimentos ligados a tecnologia e as características que envolvem. O currículo é
organizado de modo a levar em consideração todos os elementos do CTSA.
A educação voltada para o CTSA surge de uma necessidade da sociedade, quando é
perceptível a degradação ambiental, bem como desastres tecnológicos como os ocorridos
nas guerras. Estes fatos possibilitaram uma nova visão para a tecnologia e a ciência, uma vez
que, seriam necessárias novas formas críticas de proceder na humanidade (NASCIMENTO,
2007).
Assim sendo, a abordagem do CTSA nos currículos de Ciências propõe uma visão
sistemática de interesses que devem adequar as necessidades emergenciais da sociedade aos
conteúdos ensinados, evidenciando uma nova compreensão dos conteúdos científicos às
aplicações tecnológicas (CUNHA, 2006).
Mais um indício sobre essa abordagem de ensino é que desde os anos 80 até hoje,
segundo os PCN de Ciências Naturais (BRASIL,1997), a produção acadêmica é vasta,
voltada à investigação das preconcepções de crianças e adolescentes sobre os fenômenos
naturais e suas relações com os conceitos científicos.
Corroborando com o apresentado anteriormente, partimos para dois pressupostos
básicos: o conhecimento provém do envolvimento do aluno, da aluna com sua construção; e
os conceitos prévios dos alunos e das alunas possuem relevância no processo de
aprendizagem.
Ainda enfatiza que a construção do conhecimento científico exige relações com os
valores humanos, a elaboração de uma visão de Ciência que busque atingir os diferentes
métodos das ciências.
Considerando os valores humanos podemos colocar a etnociência como um ramo
diferenciado e em evolução acerca do ensino de Ciências Naturais. Segundo Marques (2002,
p.33) a etnociência pode ser definida como “o campo de cruzamento de saberes e que tem
evoluído através de um diálogo frutífero entre as ciências naturais e as ciências humanas e
sociais”. Portanto, “o conhecimento das populações birregionais é considerado importante
para a conservação”.
Percebemos dessa forma, que a etnociência é importante para o desenvolvimento
intelectual e cultural de uma região que emana de conhecimentos específicos e trazem
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saberes essenciais para a formação científica, valorizando questões características de um
povo.
Um outro tema importante que é evidenciado nos dias de hoje é a
transdisciplinaridade, como afirma Chassot (2014, p17):
A escola, com umas poucas informações, trabalharia alguns conhecimentos
e com estes poderia construir saberes. Parece que então teríamos espaço
para exercitar a transdisciplinaridade, isto é, transgredir as fronteiras que
engessam as disciplinas e, talvez, avançar até a indisciplinaridade (= negar
a existência das disciplinas, esta invenção da modernidade).

Esta transdisciplinaridade tem o intuito de aproveitar as diversas informações em
saberes, para ir além das disciplinas buscando significado os conteúdos necessários para o
objetivo do ensino de CN: colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações.
E como declara Chassot (2014, p.18): “Ainda há algo mais: não apenas entendermos as
transformações que ocorrem no planeta, mas colaborar – ou melhor: cuidar – para que estas
sejam para melhor”.
Os anos iniciais do Ensino Fundamental vêm marcado com peculiaridades que são
específicas por conta da faixa etária, da formação de valores e outros fatores. Tendo
especificidades também no que diz respeito ao ensino de Ciências Naturais como veremos a
seguir num breve panorama.

2.2 Ensino de Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Muito se vem discutindo e estudando a respeito da importância do ensino de Ciências
Naturais em todos os níveis de escolaridade.
A relevância da aprendizagem de Ciências Naturais é observada por estudiosos do
campo, no mundo inteiro, havendo uma demanda pela inclusão de assuntos relativos à
Ciência e à Tecnologia nos anos iniciais.
A educação está voltada para a alfabetização científica, em que Chassot (2014, p.62)
enuncia como “um conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer
uma leitura do mundo onde vivem”.
Nesse mesmo pensar Freire (2001, p. 188) nos diz que a curiosidade no sentido
epistemológico proporciona um novo pensar entre a razão de ser dos fenômenos e objetos
do meio que nos circundam, uma forma de concepção de alfabetização em Ciências.
Ainda nessa perspectiva a alfabetização científica vai além da codificação de
símbolos; leitura científica é fazer uso das ferramentas que as Ciências proporcionam para
aqueles que aproveitam o conhecimento e faz uso desse. Como nos diz Freire (2001)
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referendando-se à alfabetização em Ciências “Aperfeiçoa-se, amplia sua capacidade de
indagar e cada vez com melhor agucidade”.
A alfabetização científica deve sair da sala de aula e tomar conexões bem maiores,
auxiliando na formação humana e na vida cotidiana de cada pós-acadêmico. Como aponta
Chassot (2014, p. 47-48):
Quando se fazem propostas para uma alfabetização científica se pensa
imediatamente nos currículos de ciências. Estes, cada vez mais, em
diferentes países têm buscado uma abordagem interdisciplinar, na qual
ciência é estudada de maneira inter-relacionada com a tecnologia e a
sociedade.

Apesar da convergência de opiniões e de sua incorporação pelas propostas
curriculares e planejamentos escolares, ainda na atualidade a criança sai da escola com
informações científicas insuficientes para compreender o mundo que a cerca. (ASTOLFI,
1990).
Diante de tal fato, podem ser formuladas questões como: Qual é, afinal, a importância
do Ensino de Ciências Naturais para a vida dos educandos? Quais aspectos devem ser
enfatizados ao se ensinar Ciências Naturais?
Quais as demandas da sociedade em decorrência do desenvolvimento científico e
tecnológico? Como as pessoas e as escolas deveriam agir perante o amplo desenvolvimento
da ciência e da técnica?
Uma vez que se considera que a Ciência e a Tecnologia demonstram uma função
muito importante na escola elementar, em 1983 a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) elencou algumas justificativas para a inclusão
desses temas nos currículos escolares (UNESCO apud HARLEN, 1994, p. 28-29):
- As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os
fatos cotidianos e a resolver problemas práticos simples.
- As ciências e suas aplicações tecnológicas podem ajudar a melhorar a
qualidade de vida das pessoas. As ciências e a tecnologia são atividades
socialmente úteis que esperamos sejam familiares às crianças.
Dado que o mundo tende a orientar-se cada vez mais no sentido científico
e tecnológico é importante que os futuros cidadãos se preparem para viver
nele.
- As ciências podem promover o desenvolvimento intelectual das crianças.
- As ciências podem ajudar positivamente as crianças em outras áreas,
especialmente em linguagem e matemática.
- Numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao acabar a
escola primária, sendo essa a única oportunidade de que dispõem para
explorar seu ambiente de um modo lógico e sistemático.
- As ciências nas escolas primárias podem ser realmente divertidas.
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A partir dessas justificativas, clarifica-se a relevância das Ciências para as crianças
no intuito de auxiliar na resolução de problemas lógicos, com o objetivo de manter a
qualidade de vida partindo-se da visão acerca da criança com o ambiente em que vive.
Segundo Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986 p. 26-27):
[...] 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.

Os motivos apontados acima são um contraponto ao ensino dos livros e histórico
ministrado na maioria das escolas.
Para mudar essa realidade torna-se necessário desenvolver um ensino de Ciências
Naturais que tenha como foco, nos anos iniciais de escolaridade, “a ação da criança, a sua
participação ativa durante o processo de aquisição do conhecimento, a partir de desafiadoras
atividades de aprendizagem” (FRIZZO; MARIN, 1989, p. 14).
Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) dizem que a aprendizagem de Ciências
Naturais, além das informações, experiências e habilidades que são inerentes a essa matéria,
necessita realizar o desenvolvimento do pensamento lógico.
Além disso, deve possibilitar a vivência de momentos de investigação, de modo a
convergir para desenvolver as habilidades de observações, reflexões, criações,
discriminações de valores, julgamentos, comunicações, convívios, cooperações, decisões,
ações, compreendidos como sendo objetivos do processo educativo.
Essas habilidades descritas são instrumentos de suma relevância para a vida do aluno,
da aluna, pois em diversas situações de sua existência, elas estarão presentes e, é, em nível
elementar, que elas podem ser iniciadas, permitindo ao aluno, a aluna, discutir e analisar o
conhecimento que está sendo construído.
A aprendizagem de Ciências Naturais nos primeiros anos necessitará propiciar a cada
um dos cidadãos as informações e oportunidades de desenvolvimento de capacidades
necessárias para se orientarem nesta sociedade complexa, compreendendo o que se passa à
sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade.
Sendo assim, serão possibilitadas as condições para que o aluno, a aluna, promovam
a sua cidadania.
Para o exercício pleno da cidadania, um mínimo de formação básica em
ciências deve ser desenvolvido, de modo a fornecer instrumentos que
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possibilitem uma melhor compreensão da sociedade em que vivemos
(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p.56).

Desse modo, os sujeitos demandam o recebimento de uma formação básica em
Ciências Naturais para se formar culturalmente, já que o "corpus" da informação científica
das Ciências Naturais é parte constituinte da cultura laborativa.
Além disso é no panorama dos primeiros anos que a criança realiza a construção de
suas ideias e aprende de maneira mais significativa sobre o ambiente que a permeia, por
meio da apropriação e da compreensão dos sentidos demonstrados diante da aprendizagem
das Ciências Naturais.
No que se refere ao exercício da cidadania, Fumagalli (1998, p. 15) afirma que é
necessária a percepção do aluno, da aluna nos primeiros anos também como sujeito social
de seu próprio panorama histórico.
Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem aprender
ciências, entendo que essa afirmação comporta não somente a
incompreensão das características psicológicas do pensamento infantil,
mas também a desvalorização da criança como sujeito social. Nesse
sentido, parece que é esquecido que as crianças não são somente ‘o futuro’
e sim que são ‘hoje’ sujeitos integrantes do corpo social e que, portanto,
têm o mesmo direito que os adultos de apropriar-se da cultura elaborada
pelo conjunto da sociedade para utilizá-la na explicação e na transformação
do mundo que a cerca. E apropriar-se da cultura elaborada é apropriar-se
também do conhecimento científico, já que este é uma parte constitutiva
dessa cultura.

A autora também defende o ensinamento das Ciências Naturais nos primeiros anos,
usando a argumentação de que as crianças apresentam habilidades intelectuais, caso
contrário, é uma maneira de discriminá-las como sujeitos da sociedade.
Ela defende também que, ainda que no discurso pedagógico reconheça-se a
relevância social de abordagem das ciências nos níveis básicos de educação, nas práticas
escolares a informação científica e tecnológica parece estar ausente, tendo em vista a
prioridade à aprendizagem das matérias denominadas instrumentais (Matemática e
Linguagem).
Dessa forma, o ensino de Ciências Naturais, principalmente nos primeiros e segundos
anos, ocupa um lugar residual, no qual chega a ser fortuito.
Fumagalli (1998, p. 18) diz também que é necessária a valorização da prática social
presente nas crianças. Quando se ensina Ciências Naturais, nos anos iniciais, forma-se o
cidadão e não apenas somente os futuros cidadãos.
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Argumenta que os alunos, as alunas, “enquanto integrantes do corpo social atual,
podem ser hoje também responsáveis pelo cuidado do meio ambiente, podem agir hoje de
forma consciente e solidária em relação a temas vinculados ao bem-estar da sociedade da
qual fazem parte” (FUMAGALLI, 1998, p.18).
Uma vez que se valoriza a criança como sujeito social atual, estará contribuindo para
suas ações como adulto responsável e crítico.
Harlen (1994, p. 35-36) apresenta três argumentos para introduzir temas relativos às
ciências na escolarização elementar:
a) As crianças constroem ideias sobre o mundo que as rodeia,
independentemente de estarem estudando ou não ciências na escola. As
ideias por elas desenvolvidas não apresentam um enfoque científico de
exploração do mundo e, podem, inclusive, obstaculizar a aprendizagem em
ciências nos graus subsequentes de sua escolarização. Assim, se os
assuntos de ciência não forem ensinados às crianças, a escola estará
contribuindo para que elas fiquem apenas com seus próprios pensamentos
sobre os mesmos, dificultando a troca de pontos de vista com outras
pessoas.
b) A construção de conceitos e o desenvolvimento do conhecimento não
são independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais.
Portanto, é difícil ensinar um “enfoque científico”, se não são fornecidas
às crianças melhores oportunidades para conseguir tratar (processar) as
informações obtidas.
c) Se as crianças, na escola, não entrarem em contato com a experiência
sistemática da atividade científica, irão desenvolver posturas ditadas por
outras esferas sociais, que poderão repercutir por toda a sua vida.

Esses três argumentos enfatizam o envolvimento das crianças com as ciências, com
o meio; o conhecimento científico deve ser construído a partir de tal envolvimento, no intuito
de processar com mais precisão o foco científico e, no instante em que tal fato não acontece,
poderá repercutir em toda a vida da criança, causando lacunas que poderão ser prejudiciais.
Pretto (1995, p. 19), ao discutir a aprendizagem de Ciências nos livros didáticos,
apresenta quatro argumentos em sua defesa no Ensino Fundamental:
O conhecimento científico é uma maneira de se interpretar os fenômenos
naturais; a ciência é parte integrante da cultura; a ciência faz parte da
história das diferentes formas de organização da sociedade; e o
desenvolvimento científico e tecnológico é cada vez mais acentuado.

Considerando esses argumentos as crianças, desde seus tempos primários,
necessitam conhecer e interpretaros fenômenos naturais, de modo a situarem-se no Universo
em que se inserem para interpretar a natureza.
A Ciência necessita ser compreendida como um item agregador da Cultura e que os
conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvem-se em grande nível em termos
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sociais, como resultado do trabalho do homem e da mulher, dos seus esforços criadores e
não de um momento de mágica, no qual a cria, a partir do nada, de teorias e leis.
Destarte, Pretto, (1995, p. 19-20) afirma:
Ao considerar ciência como um elemento do universo cultural, deve-se
considerar que ela possui uma história. A produção do conhecimento
científico está relacionada com os diversos momentos históricos do seu
surgimento, recebendo influências das instâncias econômicas, sociais,
políticas, religiosas, entre outras, e também sobre elas exercendo a sua
influência.

O ensino de Ciências Naturais não deve ser desenvolvido como um elemento
independente do todo social e, além disso, pode auxiliar o cidadão, a cidadã na compreensão
das múltiplas questões que enfrentamos cotidianamente e que trazem o envolvimento de
elementos da ciência e da técnica.
É possível observar que a aprendizagem de Ciências Naturais necessita oferecer
contribuições para o crescimento da Ciência em si, de modo a garantir a formação inicial e
o incentivo à posterior profissionalização dos cientistas e técnicos aptos a dar respostas às
demandas sociais (CARMO, 1991).
Não obstante, sua principal função deverá ser a de proporcionar aos indivíduos uma
melhor compreensão não só da Ciência e de seus aspectos naturais, mas também das funções
científicas em meio à sociedade atual.
Desse modo, a aprendizagem de Ciências Naturais poderá desenvolver nos alunos e
nas alunas um processo de formação científica básica, de modo a capacitá-los para a
compreensão de como funciona o seu universo e, paralelamente, incentivá-los a seguir com
seus estudos nas áreas da ciência e da técnica.
Uma possibilidade para que a criança possa construir o conhecimento no que diz
respeito às Ciências Naturais se refere às relações intersubjetivas, a transcendência das
afinidades, quando o professor possibilitando a intersubjetividade poderá desenvolver a
construção do saber.
Conforme a discussão apresentada nesta seção, são expostas a importância e as
justificativas do ensino de CN nos anos iniciais do EF.

2.3 As Ciências Naturais na Formação de Professoras dos Anos Iniciais do EF
O Ensino de Ciências desenvolvido nos anos iniciais do EF segundo Nardi (1998),
descreve o ensino como teórico, expositivo, pouco enfatizado em relação às outras áreas do
conhecimento e, muitas vezes ministrado como um apêndice curricular obrigatório. O que
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deveria ser o contrário, pois o ensino de Ciências Naturais pode contribuir valiosamente para
possibilitar uma formação humana capaz de racionalmente compreender e enfrentar as
mudanças ocorridas no mundo.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Ensino Fundamental levantam
questões pertinentes ao ensino de Ciências Naturais, que corroboram tanto com o CTSA,
quanto com a alfabetização científica:

As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas na
interação entre os processos de conhecimento, linguagem e afetivos, como
consequência das relações entre as distintas identidades dos vários
participantes do contexto escolarizado, através de ações inter e intrasubjetivas; as diversas experiências de vida dos alunos, professores e
demais participantes do ambiente escolar, expressas através de múltiplas
formas de diálogo, devem contribuir para a constituição de identidades
afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar ações solidárias e
autônomas de constituição de conhecimentos e valores indispensáveis à
vida cidadã. (BRASIL, 1998, p.5)

É notório que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem atuam como
seres que estão dotados de experiências e conhecimentos prévios, que possibilitam uma
educação significativa, tanto para os discentes, em processo de formação, quanto para os
docentes que trazem valores humanos.
É importante salientar que as Ciências Naturais na formação de professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, especificamente no curso de Pedagogia se restringem a
algumas poucas disciplinas, como Metodologia do Ensino de Ciências. Evidenciando um
déficit de conhecimento de conteúdo desses professores. Pois, como apontam Carvalho e
Gil-Perez (2006), as formações de professores para o Ensino de Ciências Naturais nos anos
iniciais do Ensino Fundamental têm sido escassas. Esse déficit pode ser amenizado na
formação continuada, numa sequência que vise o aprimoramento dos saberes necessários
para a efetivação de uma aprendizagem significativa e protagonista.
Carvalho e Gil-Perez (2006, p 66)) afirmam:
Conceber a formação de professor como uma profunda mudança didática
que deve questionar as concepções do senso comum, começando por
aquela afirmação de que “ensinar é fácil”. Constatamos assim a
necessidade de um profundo conhecimento da matéria e da apropriação de
uma concepção de ensino/aprendizagem das Ciências como construção de
conhecimentos, isto é, como uma pesquisa dos alunos e professores. Tal
apropriação, para que possibilite o deslocamento do modelo vigente de
transmissão/recepção, deverá ser teoricamente fundamentada e ser fruto de
uma vivência reiterada das novas propostas teóricas, além do período
necessariamente breve de uma formação inicial. A preparação docente
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deverá estar associada, dessa maneira, a uma tarefa de pesquisa e inovação
permanentes.

Sendo assim, é possível afirmar que o conhecimento dos conteúdos é importante para
que a aprendizagem seja possibilitada pelo professor, professora e que a pesquisa é uma
ferramenta para a apropriação dos saberes necessários para uma inovação constante,
pensando numa aprendizagem significativa.
Nardi (1998, p. 34) explicita “a situação problema resumida na questão: o que impede
a adoção de algumas das mudanças advindas das inovações no ensino de ciências nas séries
iniciais do primeiro grau pelos docentes?”.
Esse questionamento nos traz reflexões acerca da prática dos professores, das
professoras, quando analisa práticas inovadoras no ensino de Ciências Naturais, no que
condiz a quebra de paradigmas dominantes sobre o ensino e alocar novas propostas que
impulsionem um novo pensar numa concepção de educação, seja num viés humanista
apresentado por Freire (2002), ou pela alfabetização cientifica enunciada por Chassot (2014).
Para dialogar acerca dessa problemática trazemos um estudo comentado por Nardi
(1998), levando em consideração a abordagem metodológica, observando o contexto, os
participantes, a intervenção realizada, ações previstas, procedimentos e técnicas, a
reelaboração da prática, os fatores intervenientes na mudança da ação pedagógica chegando
a algumas considerações:
A intervenção realizada e seus resultados encaminham-nos para a reflexão
acerca das mudanças que envolvem a prática dos professores e para a
responsabilidade das instituições que formam esses profissionais,
especialmente no momento atual quando se fala de uma nova ordem
mundial ou globalização... É necessário que tenhamos o bom senso de
permanecer ancorados na realidade para chegar ao porto, preparando-nos
para as mudanças, realizando-as, construindo nosso conhecimento e àquele
próprio fazer pedagógico, num processo que possibilite a cada participante
construir sua prática pedagógica com vistas a alcançar a educação de
qualidade almejada (NARDI, 1998, p. 40).

. A participação dos alunos e alunas no processo de aprendizagem é de suma
importância para a busca da qualidade da educação. Isso servirá para que os alunos se sintam
parte desse processo e que sejam estimulados a aprender e apreender os conteúdos, não os
recebendo de forma apática, mas participando da construção da aprendizagem.
Astolfi (1990) apresenta as características de uma formação de professores,
apontando as especificidades da profissão do professor quanto à formação: Ensinar é
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comunicar; o professor tem de dominar os conteúdos a ensinar; os saberes acadêmicos
específicos à disciplina não deveriam ser abordados sem reflexão epistemológica.
Dentro dessas ideias coloca-se a necessidade de formação constante, mesmo porque
há necessidade que os profissionais do novo milênio alcancem as mudanças que ocorrem na
sociedade. Desse modo:
A necessidade de formação permanente surge associada, em um primeiro
momento, às próprias carências da formação inicial, porem existe uma
razão de maior peso pela qual se deve reiterar sua necessidade. De fato, a
tendência atual nos países com um sistema educativo mais avançado não
consiste em ampliar a formação inicial sempre insuficiente, mas em
estabelecer estruturas de formação permanente (CARVALHO E GILPÉREZ, 2006, p. 77).

A formação permanente pode ser fundamental, pois as situações-problema vão
surgindo no cotidiano da prática do docente; a formação continuada supõe a participação em
equipes de trabalho e em tarefas de pesquisa/ação. É no dia a dia que são percebidas as reais
necessidades e principais lacunas que precisam ser preenchidas. Não existe fórmula, a cada
situação vivenciada é que podem ser buscadas soluções a partir de uma sistematização
contínua da busca do saber para entender a realidade e assim intervir de forma eficiente e
eficaz.
Como afirma Amaral (2002, p.128):
A formação teórica consistente, a unidade teoria/prática, o trabalho
coletivo e interdisciplinar, o compromisso social da educação e a formação
continuada não se constituem em tópicos a serem definidos e inseridos
apenas como novos conteúdos incluídos no projeto acadêmico de cada
curso de licenciatura. Constituem, sim, abordagens a serem incorporados
na totalidade do processo teórico-prático de tratamentos de saberes que
compõem a formação docente.

Amaral (2002) explicita ainda que “a docência deve ser compreendida como
expressão e prática de uma visão de mundo, de uma concepção de sociedade, de educação e
de homem e que não está isolada da compreensão da relação entre a função social da escola
e a função pedagógica específica desempenhada pelo professor”.
Nessa perspectiva a formação do professor, da professora, deve ser um processo
permanente, em consonância com a finalidade educativa e os elementos que compõem a
relação pedagógica: o professor, professora o aluno, a aluna, o saber, os recursos e os
procedimentos.
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Portanto, a formação do professor, da professora referente ao ensino de Ciências
Naturais tem muito a discutir. A seguir apresentaremos alguns aspectos didáticopedagógicos que atuam diretamente na prática do professor.

2.4 Aspectos Didático-pedagógicos da Prática Docente
No que diz respeito à formação do professor, da professora podemos distinguir duas
etapas a inicial, como afirma Santos (2008, p. 17), “cujo papel é fornecer as bases para a
construção de um pensamento pedagógico especializado” e a continuada, compreendendo a
formação partindo-se da confluência entre o professor, seus saberes e seu trabalho.
O professor, a professora, não devem assumir a docência resumindo-se à aplicação
de modelos estabelecidos anteriormente, eles devem atender a complexidade do mecanismo
de ensino e aprendizado, de modo a sustentar os procedimentos de suas decisões.
Como afirma Almeida ( 2005, p. 3):
Nesse contexto, discutir os pressupostos da formação do professor é
discutir como assegurar um domínio adequado da ciência, da técnica e da
arte da profissão docente, ou seja, é tratar da competência profissional. No
seu processo de formação, o professor se prepara para dar conta do
conjunto de atividades pressupostas ao seu campo profissional.
Atualmente, concebe-se essa formação voltada para o desenvolvimento de
uma ação educativa capaz de preparar seus alunos para a compreensão e
transformação positiva e crítica da sociedade em que vive.

E para que essa prática aconteça é preciso que compreendamos a demanda de
“justificar a subordinação do processo didático, as finalidades educacionais e indicar os
conhecimentos teóricos e práticos necessários para orientar a ação pedagógico-didática na
escola” (LIBÂNEO, 1994, p. 17).
Neste ponto Astolfi (1990, p. 66) corroboram quando elucida que:
Para o docente, trata-se de demarcar as variáveis didáticas, ou seja, aquelas
que, nas situações de aprendizagem, provocam, quando se age sobre elas,
adaptações, regulações, mudanças de estratégias, e que, finalmente,
permitem fazer avançar a noção em construção.

Fazer avançar a construção do conhecimento é o princípio da Didática, criando
possibilidades para que os alunos possam aprender e apreender. Como explicita os PCN de
Ciências Naturais do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, (BRASIL,1997), nos objetivos
gerais do Ensino Fundamental: saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.
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Ainda retrata o papel das Ciências Naturais de forma colaborativa para que se
compreenda o universo e seus processos transformadores, de modo a situar o ser humano
como sujeito participativo e atuante no mundo em que vive.
Diante de todo contexto o papel do professor e da professora pesquisadores é
primordial para a práxis pedagógica possa ser melhorada a cada dia. A pesquisa é entendida
como componente necessário ao trabalho e a formação dos professores.
Outra análise seria sobre o papel do pesquisador acadêmico, que pode contribuir na
análise da produção de conhecimentos educacionais que suportem as reformas escolares e a
política do desenvolvimento profissional dos professores e das professoras. Na prática
percebemos uma dicotomia que precisa ser vencida, como afirma Zeichner (1998, p. 16):
Dado o atual isolamento recíproco entre professores e acadêmicos e a
forma pela qual ambos têm sido objeto de políticas governamentais
reacionárias de alguns países, que criam obstáculos aos objetivos de
equidade e justiça social e que ignoram discussões e evidências de
pesquisas de qualquer espécie, devemos tomar a iniciativa e ter a coragem
para enfrentar estes e outros riscos, formando novas alianças com os
professores. Se não começarmos estas mudanças, as pesquisas
educacionais acadêmicas continuarão a ser ignoradas pelos professores e
pelos planejadores de políticas educacionais. Acredito que nós, da
academia, temos uma importante contribuição a fazer na produção de
conhecimentos educacionais que suportem as reformas escolares e a
política de desenvolvimento profissional dos professores. Mas só seremos
capazes de o fazer se perseguirmos e desenvolvermos um interesse genuíno
pelos professores. Espero que possamos começar a melhorar nossas formas
de ação e nossas instituições antes que seja tarde.

Devemos desse modo quebrar rupturas e obstáculos que estão envolvendo a prática
do professor e o pesquisador, ou de certa forma, o professor-pesquisador deve assumir
dimensões mais específicas dentro de suas reflexões, trazendo alternativas que auxiliem a
prática pedagógica.
Ludke (2001) faz uma análise sobre a relação entre a teoria e a prática do professor
pesquisador e expressa:
Sabemos que o movimento do prático reflexivo e do professor pesquisador
surge em oposição às concepções dominantes de “racionalidade técnica”,
em que as práticas profissionais se produzem num contexto de divisão
social do trabalho entre concepção e execução, ou seja, entre teoria e
prática (LUDKE, 2001, p. 28).

Tardif (2010) complementa que a teoria e a prática estão integradas em todo
conhecimento, numa relação de diferentes atores, ambos possuidores de práticas e de
saberes.
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As reflexões acerca da formação do professor de Ciências Naturais elucidadas até
aqui e sua prática, são indícios que darão suporte teórico para darmos uma especificidade ao
nosso estudo, que remete a um caso numa visão específica, porém panorâmica, mediante os
autores que subsidiaram essa discussão.
Dando prosseguimento às nossas reflexões, serão discutidas a seguir as Práticas
Pedagógicas e Saberes em Ciências Naturais, em que professores, educandos, saberes
científicos e saberes cotidianos são palavras-chave que fortalecerão a discussão.

2.5 Práticas Pedagógicas e Saberes em Ciências Naturais: Aproximações
Práticas Pedagógicas são as ações desenvolvidas que visam o aprimoramento das
atividades realizadas pelo professor, pela professora, a fim de atingir os objetivos propostos
de forma que o alunos e a aluna tenham melhor condição de aprender. Assim, afirmam os
PCN de Ciências Naturais (BRASIL,1997, p. 27):
É necessária a construção de uma estrutura geral da área que favoreça a
aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e
a formação de uma concepção de Ciência, suas relações com a Tecnologia
e com a Sociedade. Portanto, é necessário considerar as estruturas de
conhecimento envolvidos no processo de ensino e aprendizagem – do
aluno, do professor, da Ciência.

Ou seja, deve ser levado em consideração o conhecimento prévio do professor, da
professora para a construção dos conceitos que serão ensinados na escola. Assim como as
ideias do senso comum que o professor e a professora trazem consigo e a estrutura do
conhecimento científico e seu processo histórico de produção.
Bizzo (2002) sugere algumas orientações gerais para a prática do professor, da
professora: utilizar livros didáticos de forma crítica, isto é, o livro não pode ser a única
ferramenta do professor, devendo esse selecionar o melhor material disponível diante da sua
própria realidade, analisar se o livro atende do ponto de vista conceitual, se a metodologia
de ensino é estimulante, se existe evidente preocupação com a integridade física do aluno,
da aluna e se existe evidente preocupação em evitar o estabelecimento de preconceitos,
retratando a diversidade étnica brasileira; outra orientação é a seleção de variedade de textos
e imagens adequados aos alunos, que busquem apresentar ao discente um contexto típico do
mundo científico; realizar experimentos com os alunos, buscando enfrentar desafios e
investigar diversos aspectos da natureza nos quais as crianças tenham grande interesse;
desenvolver ‘projetos de ciências’, evento especial que deve proporcionar aos alunos
oportunidades de exercitar habilidades próprias do trabalho científico: utilização de
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computadores de diversas formas como busca de dados, estudo de propriedades, realização
de tarefas específicas, realização de tarefas genéricas e a transmissão de dados; outra
orientação é o planejamento curricular e programático que deve ser realizado de forma
coletiva, buscando uma sintonia com as outras áreas de ensino, proporcionando a
interdisciplinaridade.
Para uma educação eficaz para a formação cidadã, Bizzo (2002, p. 88), apresentanos alguns pontos abordados pelos parâmetros do ensino de Ciências Naturais:
Os PCN de Ciências Naturais apresentam a proposta de tratamento de
conteúdos por eixos temáticos, blocos de conteúdos que integram
diferentes áreas do conhecimento, que são desenvolvidos ao mesmo tempo
que se considera outras temáticas comuns a todas as disciplinas, os temas
transversais. A área de ciências naturais tema proposta de trabalho com
quatro eixos temáticos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e
Saúde e Tecnologia e Sociedade.

Esses conteúdos devem ser trabalhados de tal forma que permitam a investigação, a
comunicação e o debate de fatos e ideias que possibilitem a aprendizagem significativa. Os
conteúdos conceituais, os procedimentais e atitudinais devem ser construídos pelos alunos e
alunas por meio de comparações, discussões estimuladas, modelos e por elementos
oferecidos pelos professores e professoras.
Como explicita os PCN de Ciências Naturais (BRASIL,1997, p.29):
No contexto da aprendizagem ativa, os alunos são convidados à prática de
tais procedimentos, no início imitando o professor, e, aos poucos,
tornando-se autônomos. Por exemplo, ao trabalhar o desenho de
observação, o professor inicia a atividade desenhando na lousa,
conversando com as crianças sobre os detalhes de cores e formas que
permitem que o desenho seja uma representação do objeto original. Em
seguida, os alunos podem fazer seu próprio desenho de observação, sendo
esperado que esse primeiro desenho se assemelhe ao do professor. Em
outras oportunidades as crianças poderão começar o desenho de
observação sem o modelo do professor, que ainda assim conversa com os
alunos sobre detalhes necessários ao desenho. O ensino desses
procedimentos só é possível pelo trabalho com diferentes temas de
interesse científico, que serão investigados de formas distintas. Certos
temas podem ser objeto de observações diretas e/ou experimentação,
outros não.

Os saberes dos professores e das professoras foram objetos de diversas pesquisas
com várias percepções, porém todas voltadas para os saberes desenvolvidos na prática
pedagógica. Segundo Tardif (2010, p.31):
Os saberes de educação é o conjunto dos processos de formação e de
aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os membros
da sociedade com base nesses saberes, então é evidente que os grupos de
educadores, os corpos docentes que realizam efetivamente esses processos
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educativos no âmbito do sistema de formação em vigor, são chamados, de
uma maneira ou de outra, a definir sua prática em relação aos saberes que
possuem e transmitem.

São os diversos saberes que norteiam a prática pedagógica do professor, da
professora. Tardif (2010), especifica o saber docente como saber plural, oriundos da
formação profissional, que são os saberes adquiridos pela formação inicial, apresentam-se
como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática pedagógica. De
saberes disciplinares, são aqueles que correspondem diversos campos do conhecimento,
diversas áreas. Curriculares, estes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e
métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta para a formação da
cultura erudita. Os experienciais, são saberes específicos do exercício de suas funções e da
prática de sua profissão.
Assim sendo, os saberes experiências estão ligados a práxis do professor, da
professora que é construída a partir dos demais saberes, é a prática e a experiência que vão
validá-los. A interação com os demais agentes do contexto pedagógico é de grande
importância, devendo valorizar o saber experiencial validado neste intercâmbio.
Como afirma Rodrigues (2006, p. 9):
O ato de ensinar, processo de construção do saber, exige além do domínio
do conteúdo e das técnicas, os valores, os saberes práticos próprios do
modo de fazer e ser, como essenciais para enfrentar os desafios e situações
específicas e imprevistas das relações de indivíduos específicos em
situações sociais e singulares.
Assim, para que o professor de Ciências Naturais desempenhe o seu papel
com significado para ele próprio e para o aluno, é necessário que o mesmo
possua uma formação sólida em sua área, de modo que domine o
conhecimento científico, merecendo espaço para dedicação a outras
competências pedagógicas que norteie o seu trabalho.
Devemos, entender portanto, que a formação profissional docente deve
fundamentar-se a um amplo repertório de saberes, a fim de facilitar o
desenvolvimento de capacidades do professor para um desempenho
profissional bem sucedido.

Ao exposto é salutar que o professor, a professora de Ciências detenha domínio de
sua área para a partir desse pressuposto transpor para seus alunos e alunas saberes
necessários que envolvam sua prática docente. Dessa forma entendemos que o conceito de
determinado conteúdo, em relação ao domínio crítico deve estar bem definido para o
professor, professora, que por conseguinte, compartilharão com o aluno, com a aluna,
havendo dessa forma saberes coesos e um processo de ensino e aprendizagem significativo.
É interessante ressaltar que a sala de aula está envolta de questões bem mais
complexas do que uma simples concepção de educação de compartilhamento de saberes. Há
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diversos problemas históricos e sociais que influenciam diretamente na construção do
conhecimento científico.
Alguns desses problemas são apontados por Angelucci (2004): problemas
emocionais que envolvem a família; a culpa atribuída ao professor, a professora pela falta
de domínio e técnica; a exclusão social uma vez que a escola é uma instituição que tem
reflexo de uma sociedade capitalista de interesses; cultura escolar, cultura popular e relações
de poder, em que a cultura popular é descartada e reconhecida a cultura dominante como
específica da estrutura curricular.
São essas e outras variáveis que adentram de forma brusca na educação e em
específico nas salas de aula. Onde é necessária uma organização sistemática e bem definida
para amenizar esses problemas.
A seguir serão citadas algumas sugestões que podem auxiliar o aluno a estudar
melhor Ciências Naturais de uma forma produtiva nas escolas, no contexto da sociedade da
comunicação (SAVIANI, 2006):
-

Adquirir um lugar tranquilo para usar como local de estudo que, para os alunos
do Ensino Médio, muitas vezes é o seu quarto.

-

Criar um espaço bom para estudo. Mesa, cadeira confortável, boa iluminação
e ventilação, espaço para armazenamento de livros e equipamentos. O aluno deve
se sentir confortável para que possa estudar de forma eficaz.

-

Remover todas as possíveis distrações. Sem TV, vídeo, jogos de computador
ou quaisquer outras distrações que possam vir a interferir no tempo de estudo.

Então cabe se livrar de todas as distrações enquanto estudar. Pode-se ouvir música,
jogar games, assistir TV em seus intervalos.
-

Organizar uma rotina de estudo regular que funcione para o aluno. Todo
mundo é diferente e cada indivíduo pode levar um pouco de tempo para encontrar
a rotina que funciona melhor. Mas, uma vez que se adquira consistência, o ideal
é mantê-la como chave.

Essas sugestões devem ser uma parceria entre escola e família, pois há dois ambientes
que devem ser explorados pelos alunos, a escola que é um lugar por excelência de
compartilhamento de saberes e a comodidade de sua residência, onde o aluno passa a maior
parte do tempo.
Não é preciso ser tão rigoroso como por exemplo: estudar exatamente o mesmo
assunto ou tema, na mesma hora do dia ou da semana. O que é importante é que o estudante
dê tudo de si para isso.
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O cenário educacional brasileiro vive em uma era de grandes transformações,
inquietando toda a comunidade escolar, em especial os professores, forçando os a adotarem
novas práticas administrativas.
A meta é preparar toda equipe escolar, para que as necessidades de aprendizagem
tanto para o vestibular quanto para a vida do alunado sejam contempladas.
Para assegurar a permanência do aluno na instituição de ensino é importante que o
educador de Ciências Naturais desenvolva técnicas aplicáveis e eficientes exigidas pela
sociedade moderna, que Chassot (2014, p.93) evidencia: “Precisa-se, hoje, ensinar mais
como usar esse conhecimento. Não disse ensinar mais conhecimento, mas ensinar mais o
conhecimento, isto é, como torná-lo instrumento para facilitação de uma leitura do mundo
mais adequada e, principalmente, mais crítica”.
Alguns

exemplos

são:

pensar

de

forma

criativa,

analisar

informações

contextualizando-as com a realidade escolar, tomar decisões fundamentadas na necessidade
da escola, resolver conflitos e desenvolver competências necessárias para a prática de uma
cidadania significativa (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990).
Justifica-se a temática, por reconhecer a necessidade de debater e discutir no meio
acadêmico o ensino de Ciências Naturais.
Pois essa é uma área em que vem ocorrendo transformações nos últimos trinta anos,
aumentando as funções e as responsabilidades dos educadores na busca de um ensino de
qualidade.
Por muitos anos o educador escolar foi comparado ao administrador de maneira geral.
Ele não tinha autonomia em sua unidade de ensino e não se responsabilizava pelos resultados
da mesma. Sua função era apenas de repassar informações, controlar e supervisionar.
Segundo Chassot (2014), a postura dos professores deve ser de formadores e não de
informadores.
Para Martins (2011) atualmente esse conceito de “professor” mudou, e nessa nova
visão, trabalhar em uma instituição escolar é mobilizar, organizar e articular todos os
recursos materiais e humanos, com a intenção de proporcionar a aquisição de uma cultura
sócio educacional dentro do ambiente escolar.
Luck (1997), afirma que as escolas ao serem pensadas como organizações vivas,
caracterizadas por uma rede, exige uma nova postura do educador, nesse caso estendemos
esta perspectiva também ao ensino de Ciências Naturais, para que esse ensino possa
responder as exigências de uma alfabetização científica.
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Schumpeter (1982), diz que um educador tem que ter características próprias como
iniciativa, autoridade, previsão, capacidade de tomar decisões estratégicas.
O cargo de educador de Ciências Naturais é muito importante em uma instituição,
pois além de possuir características citadas por Schumpeter, ele deve ser uma pessoa que
tenha disposição para o trabalho coletivo, firmeza de propósito, seja conhecedor dos assuntos
técnicos, pedagógicos, administrativos, financeiros e legislativos.
É necessário que ele tenha espírito ético e solidário, seja conhecedor da realidade da
escola e um defensor da educação (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990).
Luck (2000, p.195) diz que “o comportamento da maioria dos educadores é esperar
que as coisas aconteçam para depois fazer algo a respeito”.
O que falta em alguns educadores é a mentalidade de antecipação e criação de solução
no tempo correto, para a educação se dar de modo proveitoso.
Ao se falar em Ciências Naturais, um bom educador seria uma pessoa proativa, capaz
de antecipar os problemas, e, ou quando esses ocorrerem, ter a habilidade necessária para
solucioná-los.
Nesse mesmo sentido, Carmo (1991, p. 56) fala que “é preciso promover a mudança
antes de sofrer as consequências dela”.
Para tanto, a gestão comprometida com o trabalho pedagógico fortalece as relações
de democracia e divide com a comunidade escolar as responsabilidades pelo fracasso ou
sucesso da instituição. Nesse contexto a evasão escolar está em grande escala relacionada
com o ensino.
O professor, professora, de Ciências Naturais poderão proporcionar metodologias
diferenciadas, como aulas-passeio, experimentações que possibilitem o protagonismo do(a)
aluno(a), para que a educação na escola tenha eficiência, “encantando” seus alunos em seu
fazer pedagógico.
O professor, professora, além das funções no processo organizacional são um
imperativo social e pedagógico. Ele vai além da mobilização das pessoas para a realização
eficaz das atividades, pois implica, intencionalmente, a definição de um rumo educativo, na
tomada de posição diante dos objetivos escolares sociais e políticos, em uma sociedade
concreta.
Portanto, um professor, uma professora, de Ciências Naturais deve ser uma pessoa
dinâmica, capaz de ouvir seus colaboradores, pois ele é o profissional que tem que pensar
em todos os detalhes, para que, tanto a educação, que tem como foco principal a

49
aprendizagem do aluno, quanto atendimento da comunidade em geral, sejam exercidos com
qualidade.
A escola criadora do conhecimento envolve tanto ideais quanto ideias e isso só irá
fomentar a inovação. Portanto, a escola, quando assumir o seu papel principal, que é a
criação de conhecimentos recriará a organização e todas as pessoas que a compõe.
O desenvolvimento do aprendizado inicia-se principalmente a partir de ideias básicas
que podem ser caracterizadas com as cinco atividades principais.
São elas: solução de problemas de maneira sistematizada, experimentação de novas
abordagens, aprendizado com as próprias experiências, aprendizado com as práticas alheias
e transferência rápida e eficiente do conhecimento em toda a organização.
Como a criação do conhecimento leva à inovações contínuas, isso trará vantagens
competitivas para as organizações.
Para tanto, a escola necessita desenvolver uma cultura de inovação, reconhecendo
que o grupo responsável precisa ser inspirado, protegido e provido de autonomia e recursos,
para juntos tentarem combater a evasão escolar.
Nesse sentido, quando o conhecimento é utilizado para a tomada de decisões, utilizase o termo inteligência competitiva.
A gestão do conhecimento trabalha com os aspectos internos da organização
(participação do grupo escolar) e essa trabalha tanto com os aspectos internos como com os
externos (que também envolvem a função social da instituição).
A organização que aprende é aquela que dispõe de habilidades para criar, adquirir e
transferir conhecimentos. Somente dessa maneira será possível modificar o comportamento
dos/das discentes, de modo a refletir novos conhecimentos e ideias.
Salm (2004, p.45) diz que “uma escola de sucesso traz um projeto pedagógico
inovador, mais sintonizado com as características da demanda do mercado de trabalho
contemporâneo o novo modelo de gestão”.
Diante do exposto, percebe-se que é necessário verificar em que grau o novo modelo
de gestão está comprometido em aprimorar os métodos de educação em Ciências Naturais.
A importância da gestão educacional é analisada sobre dois aspectos: o primeiro
aspecto é o interno, relacionado aos processos administrativos e a participação do grupo
escolar nos projetos pedagógicos.
O segundo aspecto é a função social da escola, que de forma geral, propaga e
socializa o conhecimento dos discentes. Nessa conjuntura, o diálogo é importante, pois
Freire (2002, p. 59) apresenta-nos que:
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[...] nada disso faria sentido pedagógico se o educador(a) não entende o
poder do seu próprio discurso ao silenciar outros. Por esse motivo, esta
compreensão do poder de silenciar implica o desenvolvimento da
habilidade de ouvir as vozes silenciadas de modo a, então, começar a
procurar modos – táticos, técnicos, metodológicos – que poderiam facilitar
o processo de leitura do mundo silencioso, que está em íntima relação com
o mundo vivido dos alunos(as).

Desse modo, a educação através do diálogo é uma construção humanística. É quando
os envolvidos no processo de ensinar e aprender tornam-se componentes essenciais,
importantes e entram em sintonia pedagógica.
Em relação ao professor, professora, de Ciências Naturais, sabe-se que esses devem
se preocupar tanto com os aspectos materiais da organização e funcionamento da escola,
quanto com seus aspectos psicológicos e sociais que permitem uma condição de trabalho
adequada aos professores e melhor aproveitamento para os alunos, evitando, dessa forma, o
fracasso escolar (SALM, 1992).
O clima de harmonia e participação é importante para a eficiência do processo
educativo (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990).
Questiona-se nesta pesquisa o real papel do professor, da professora, de Ciências
Naturais.
Ou seja, mediante as reflexões ressaltadas, o professor, a professora, só será realidade
quando ele for “percebido” como um “tomador de decisões” e não como um mero “executor”
de ordens superiores. Na verdade, quando assumir a efetiva liderança no trabalho escolar.
Nesse contexto, as ideias defendidas por Freire e Shor (2006, p. 46) no que diz
respeito à educação libertadora, faz-se conveniente apresentá-las, uma vez que o ensino de
Ciências Naturais está diretamente relacionado ao diálogo entre os construtores do processo
educativo:
A educação libertadora é, fundamentalmente, uma situação na qual tantos
os professores como os alunos devem ser os que aprendem; devem ser os
sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes. Este é, para mim, o
primeiro teste da educação libertadora: que tantos os professores como os
alunos sejam agentes críticos do ato de conhecer (FREIRE; SHOR,2006,
p.46).

Visto dessa forma, há nessa conjuntura o sistema educacional em sua totalidade, que
de acordo com Freitas (2010, p. 131) “a gestão dos sistemas educacionais é uma área de
grande inquietação de planejadores e educadores”.
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Sendo assim, cabe sempre discutir acerca da representação do professor de Ciências
Naturais, sobre o desempenho de seus alunos no processo inicial de ensino de Ciências
Naturais.
O ser humano constitui-se mediante a aprendizagem. Ele não nasce pronto ou prédefinido. Nasce como possibilidade, referido ao outro, à cultura e à história.
Por esse motivo, pode-se defini-lo como um ser em crescente construção e
reconstrução, um ser histórico, social e circunstanciado.
Diferencia-se o humano das outras espécies animais por desenvolver-se
simbolicamente dotando a própria existência e o mundo ao seu redor de sentido.
Além dos aspectos ligados à biologia e hereditariedade, influem no processo de
humanização elementos simbólicos, culturais e sociais. Ou seja, ao nascer, o homem adentra
num mundo simbolicamente estruturado, no qual entrará em contato com outros humanos e
com uma cultura específica. Desse contato e mediante processos de aprendizagem,
singulariza-se ao mesmo tempo em que se socializa.
O papel de educador de Ciências Naturais no paradigma progressista, transdisciplinar
é de um mediador/interlocutor no desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
É nas relações, quer seja na família, no grupo de amigos, na vizinhança e também,
de forma sistemática, na escola que o saber é construído (ALMEIDA, 2005).
É o grupo cultural ao qual o indivíduo pertence que lhe fornece formas de perceber e
organizar o real. Isto, contudo, sem deixar de assinalar que o indivíduo está num processo
de criação e de interpretação contínuo (OLIVEIRA, 1996).
Tal mecanismo de se criar métodos de interpretações contínuas é e deve ser reforçado
pelo professor de Ciências Naturais, principalmente no que diz respeito a sua relação com o
aluno. Essa relação é o que poderá motivar a aceleração dessas ações.
Desse modo, distancia-nos seja do perigo de incorporação de uma dada teoria, como
se fosse a resposta última para nossas questões, seja de uma concepção tecnicista voltada
para estatísticas e metas a serem atingidas de forma preestabelecida (ROCHA, 2001).
Para Perrenoud (2001), diante dessas afirmações fica evidente que a educação e o
ensino de Ciências Naturais deve ser visto como algo transformador, de relações que estão
interligadas, o professor não ensina só, o aluno não aprende só, existe uma correlação no
processo de aprendizagem que quanto melhores forem as relações, melhor poderá acontecer
a aprendizagem.
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A escola pode ser um lugar de mudança entre a tradição e a criação do sujeito. Para
que ela exista enquanto “espaço potencial”, há que se ter um encontro professor/aluno que
permita isto.
Um encontro no qual o que se aprende e o que se ensina seja significativo para ambos
os participantes (LIBÂNEO, 1999, p. 31).
Nesse contexto, para Perrenoud (2001), o ato de educação teria a possibilidade de
visar à criação de métodos para que se estabeleça uma ponte entre a tradição (o já instituído)
e a criação (novos conjuntos de conhecimentos a serem acumulados).
Para que a aprendizagem aconteça a partir desse encontro significativo, ela tem que
ser prazerosa, permitindo o gozo, o bem estar, possibilitando uma autonomia, que no entanto,
não pode ser dissociada do “ser” do sujeito, não pode ser dissociada da “continuidade do
sentimento de existir” (CHARLOT, 2005).
A autonomia aqui não pode ser vista somente como intelectual ou dependente apenas
do desenvolvimento das “estruturas cognitivas”.
Ela é dependente sim, das condições que o ambiente proporciona e da interação que
se estabelece entre esses dois seres (LIBÂNEO, 1999, p. 44).
O conhecimento é histórico, jamais é dado ou está acabado. Isso nos afasta de uma
concepção autoritária de conhecimento como verdade última, posto que ele depende da ação
transformadora do ser humano, criando cultura e também se transformando.
Uma reflexão nesse sentido, que conceba uma construção de conhecimento na
relação aluno/professor, ou uma construção subjetiva criativa a partir de uma dada interação,
deve, de forma conceitualmente rigorosa, possibilitar imaginar a educação enquanto um
espaço de criação (PERRENOUD, 2001, p. 100).
Segundo Libâneo (1999, p. 55), pode-se conceituar, desse modo, o âmbito
educacional como um local de criação, na medida em que permita autonomia e autocriação
do aluno e do professor.
O importante é trabalhar na direção de se pensar o espaço educacional através das
questões da responsabilidade e do reconhecimento mútuo que permitam sujeitos de ação e
de criação (ALMEIDA, 2005).
É em tal panorama que se necessita repensar a construção do saber no ensino de
Ciências Naturais ao longo da vida escolar. Pautada nas relações intersubjetivas, partindo do
princípio que quanto melhor for a relação entre o professor/educando e educando/ educando,
melhor será a produção do saber.
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De acordo com Perrenoud (2001, p. 98), tendo em vista que os alunos dos anos
iniciais estão na etapa formadora da personalidade e os processos de assimilação ocorrem de
forma mais ágil, ampliando os esquemas mentais que devem ser proporcionados pelo
professor de Ciências Naturais, num ambiente propício onde a relação possa harmonizar o
saber que objetiva ser construído.
No século XX, a adoção de políticas públicas educacionais, devido ao processo de
globalização da economia, esteve voltada para a consolidação da hegemonia neoliberal
(LIBÂNEO, 1999, p. 76).
A lógica da organização do sistema educacional, assim, está fundamentada no
discurso do ensino de Ciências Naturais de qualidade, focado no desenvolvimento de
políticas públicas que vislumbrem o preparo do acadêmico para o mundo do trabalho
(PERRENOUD, 2001, p. 88).
Contudo, é necessário destacar que o termo qualidade que é adotado na concepção
neoliberal de educação e tem sido disseminado no âmbito da sociedade, distancia-se da
excelência do ensino de Ciências Naturais.
Hasteada assim, a bandeira do ensino de qualidade, cresceram os investimentos
públicos em educação, sendo sua via de concretização a implementação de cursos de
graduação e pós-graduação (ZEICHNER, 1998, p. 110).
Esses cursos, no entanto seguem os moldes das propostas neoliberais que visam a
minimização do papel do Estado no fomento à educação, sendo que sua responsabilidade
seria apenas subsidiar a educação básica.
Os outros níveis de ensino de Ciências Naturais estariam à mercê da privatização, ou
seja, sujeitos à livre concorrência do mercado (LIBÂNEO, 1999, p. 43).
Segundo Perrenoud (2001, p. 67), a intenção em problematizar a educação no
contexto do neoliberalismo consiste em averiguar e compreender a realidade educacional
relacionada ao modelo de sociedade vigente e as contradições impostas ao mundo do
trabalho, ao qual milhares de alunos recém-formados são lançados ano a ano.
Consideramos importante denunciar as relações de poder que sutilmente submetem
a educação às forças perversas do capitalismo, através de políticas públicas que reforçam o
discurso da exclusão (PERRENOUD, 2001, p. 81).
Também buscamos estabelecer uma relação entre a visão neoliberal, os limites que
ela impõe à humanização do indivíduo, e a visão histórico-cultural (PERRENOUD, 2001, p.
51).
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O fenômeno da globalização não pode ser explicado por si mesmo, contudo dentro
da história da revolução dos meios de produção, originados de uma nova forma da
humanidade reproduzir sua existência, deve ser compreendido como um processo e não
como um fim.
A partir desse ponto de vista é que se deve voltar o olhar para compreender o
fenômeno educacional na sociedade contemporânea, pois com o advento da mundialização
da economia, a educação é tida como o maior recurso que a humanidade dispõe para
enfrentar os desafios na nova estrutura da ordem econômica.
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CAPÍTULO 3 –
DIALOGANDO COM OS DADOS DA PESQUISA

Nesta seção foram utilizadas estratégias analíticas buscando encontrar resposta para
o problema que norteia esta pesquisa: quais as percepções dos alunos, das alunas e das
professoras das turmas do 5º ano do Ensino Fundamental sobre saberes e práticas em
Ciências Naturais, com ênfase nos elementos curriculares e nos aspectos didáticopedagógicos.
E ainda observamos se os objetivos elencados abaixo foram alcançados:
-

Caracterizar os aspectos didático-pedagógicos da prática docente em processo
nas turmas pesquisadas;

-

Identificar saberes em Ciências Naturais apresentados por estudantes;

-

Relacionar aspectos didático-pedagógicos da prática docente com saberes
apresentados pelos(as) estudantes da pesquisa.
Para tal, foram utilizados os questionários aplicados com os alunos, as alunas e as

professoras e a entrevista semiestruturada com as professoras como fontes de evidência para
ajudar na análise dos dados, confrontando com os pensamentos dos referenciais teóricos.

3.1 As Percepções acerca dos Saberes em Ciências Naturais
Nesse item são abordadas questões relativas às percepções das professoras e dos
alunos e das alunas acerca dos saberes em Ciências Naturais (CN), na perspectiva de que
esses saberes se constituem de forma dinâmica, não só no espaço da sala de aula, mas em
diálogo com outros espaço-tempos vividos, considerando, por exemplo, que as crianças ao
chegarem a escola tem conhecimentos próprios acerca de grande parte dos conteúdos a serem
tratados pela prática pedagógica em Ciências Naturais, assim como em outras áreas do
conhecimento.
Ao pensar nessa articulação entre vida e saberes em Ciências Naturais faz-se
necessário refletirmos sobre dois conceitos chaves do contexto educacional, que são o
Currículo e a Didática. Expressarmos que compreensão temos desses conceitos e que opção
teórica fazemos no presente trabalho é uma condição para nosso diálogo com os dados do
campo da pesquisa em tela. Assim, buscamos em Paulo Freire, na leitura de Sacramento e
Correia (2013, p. 30) um olhar sobre Currículo. Segundo o referido autor, Paulo Freire:
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Propõe uma pedagogia baseada no diálogo e, nesse sentido, vai além da
análise das formas de funcionamento da ideologia e da hegemonia,
defendendo a possibilidade de a educação se contrapor à reprodução. Para
tanto, é preciso repensá-la para além da transmissão hierárquica e
organizada de conhecimentos: como interação entre sujeitos que se dá no
mundo. Essa interação começa na própria decisão dos conteúdos em torno
dos quais o diálogo se estabelece. Poder-se-ia dizer que, nessa obra, Freire
apresenta uma alternativa às concepções técnicas do currículo, propondo
procedimentos para a elaboração curricular capazes de tentar integrar o
mundo-da-vida dos sujeitos às decisões curriculares.
Desse modo, as ideias de Freire, também expressa em sua obra Medo e Ousadia – O
Cotidiano do Professor14, se somam a outras concepções acerca de Currículo como construção
articulada à Didática para além da listagem de conteúdos e da escolha de técnicas metodológicas.

Nessa perspectiva, faz-se necessário que o currículo escolar contribua para o
empowerment15 do aluno e da aluna a partir de uma pedagogia situada e de uma educação
contextualizada, pelas quais a escola promova o desenvolvimento dos seus sujeitos.
Em se tratando especificamente do ensino de Ciências Naturais, recorremos a
Chassot (2014, p. 17), quando este aponta o objetivo do ensino de Ciências:
O ensino de ciências precisa ajudar para que as transformações que se
fazem nesse mundo sejam para que um maior número de pessoas tenha
uma vida mais digna. Ainda há algo mais: não apenas entendermos as
transformações que ocorrem no planeta, mas colaborar – ou melhor: cuidar
– para que estas sejam para melhor.

Chassot (2014, p. 101), também afirma: “Temos de formar cidadãs e cidadãos que
não só saibam ler o mundo onde estão inseridos, como também, e principalmente, sejam
capazes de transformar este mundo para melhor”.
Nesse sentido as colocações de Chassot dialogam explicitamente com as ideias de
Freire ao apontar a necessidade do ensino promover a articulação entre a “leitura de mundo”
e a “leitura da palavra” como caminho para a transformação dos sujeitos e consequentemente
do mundo no qual convivemos.
Realizadas essas reflexões trazemos ao leitor e a leitora os dados do estudo aqui
apresentado, cuja exposição é feita a partir da fala e da escrita dos sujeitos protagonistas do
referido estudo, mas também da leitura que o pesquisador faz desses dados.

14

O livro Medo e Ousadia foi escrito por Paulo Freire e Ira Shor e aborda essencialmente sobre o ensino
libertador, como o professor se transforma em educador libertador, como os estudantes iniciam seu processo
de transformação e como se podem transmitir conteúdos através de método de diálogo.
15

Significa empoderamento, ou seja, dar poder à pessoa que realiza por si mesma, as mudanças que levam
a evoluir e fortalecer.
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Inicialmente apresentamos os dados referentes à média de desempenho das duas
turmas (... alunos/alunas), por disciplina, sob a forma de gráfico:

Gráfico 1- Média Final de 2013 de cada disciplina
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Fonte: Secretaria da Escola Campo da Pesquisa

Pelas médias é possível perceber que as turmas apresentam rendimento acima da
média da escola (6,0), porém, chama atenção o fato de que a menor média é a disciplina
Português, disciplina que em tese trabalha como a base da alfabetização como instrumento
de leitura, escrita e interpretação básicas, articulando-se com as demais disciplinas em suas
múltiplas linguagens, Outro fator é que a escolha metodológica do presente estudo limita o
aprofundamento dos aspectos didático do fazer pedagógico, já que não fizemos observação
sistemática das aulas. A primeira vista, se formos olhar para a média geral da escola em CN
podemos considerar a média geral um indicativo de aprendizagem razoável, mas além de ser
uma média enquadrada como regular (abaixo e boa) faz-se necessário considerar o aspecto
qualitativo na aprendizagem da disciplina em estudo.
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Gráfico 2 – Média por Turma

MÉDIAS POR TURMA
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Fonte: Secretaria da Escola (Ata Final de 2013)

Nos itens a seguir apontamos alguns indícios sobre o que se destaca acerca dos
saberes em CN, a partir das percepções dos alunos e alunas, ou seja do que estes e estas
pensam sobre o objeto em estudo, sendo que alguns itens sob uma análise qualitativa se
contrapõem a esses índices quantitativos das médias apresentadas. Tais concepções foram
coletadas a partir do relatório dos questionários respondidos pelos alunos e pelas alunas da
pesquisa A apresentação será feita inicialmente pela identificação da questão e pela
exposição de categorias em quadros, seguida pela análise dos dados.
Quadro 1 – O que é Ciências Naturais para os alunos.
(Continua)
Para você, o que é Ciências Naturais?
a) Resposta que expressam conceitos amplos– : Coisa mais a ciência e o conteúdo; É
uma forma de aprendermos melhor as coisas que estão ao nosso redor; É a ciência que
todos estudam para ter uma vida mais saudável; Uma experiência de aprendermos
matérias diferentes; É uma coisa que estimula nossa imaginação; É uma forma de
aprendizagem melhor; o conhecimento; vida, a ciência é nossa vida;
profundo; Para descobrir as coisas.

Um estudo

59
b.) Respostas relacionadas aos conteúdos específicos: Uma coisa genética muito
natural; Plantas, os animais; a vida; o vento; o mar; a terra; o fogo; elementos naturais;
planeta e os animais; Natureza; Explica nosso corpo.
c) Respostas relacionadas a aspectos didático-metodológicos: É experiência; o teatro; É
uma forma de aprendizagem melhor; É a matéria que mais a gente gosta; É uma coisa
boa.
d) Não respondeu – Total: 1
Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos

Conforme o quadro 1, a maioria dos alunos (50) respondeu citando conteúdos
específicos, sendo que o conteúdo com maior incidência foi a palavra natureza (17) seguido
pelo conteúdo do corpo humano (7); sendo que apenas um não respondeu. Neste sentido é
possível perceber que por mais simplista que seja a resposta do aluno, ele demonstra ter a
noção de que Ciências Naturais tem uma relação intrínseca com a sociedade em que
vivemos. Como afirmam os PCN de Ciências Naturais (BRASIL,1997, p.21): “A
apropriação de seus conceitos e procedimentos [das Ciências Naturas] pode contribuir para
o questionamento do que se vê e se ouve, para a implantação das explicações acerca da
natureza”.
Não obstante os indícios de percepção dos alunos e alunas protagonistas deste estudo
da relação dos conteúdos das Ciências Naturais com a vida e com o ambiente no qual nos
inserimos como humanos, conforme apontam diversas referências sobre ensino e
aprendizagem, ainda predomina na maioria das práticas pedagógicas uma tendência
reprodutivista,

tecnicista,

descontextualizada

e

despotencializadora

dos

saberes

dinamicamente constituídos dos alunos e alunas. Isso termina por forçar parte dos estudantes
a incorporam este lugar de objeto imposto pela prática conservadora e outros a se contrapor
por não se enquadrarem como sujeitos manipuláveis. A mudança na perspectiva de Paulo
Freire dar-se ia pela consolidação de uma educação transformadora, uma pedagogia situada
e uma prática pedagógica dialógica. Nesse sentido, as ideias de Freire se aproximam das
ideias de Chassot, acerca da necessária mudança de paradigmas no ensino, ao apontar que:
A mudança de paradigma ocorre com o abandono de uma tradição centrada
na transmissão de conhecimentos científicos prontos e verdadeiros para
alunos considerados tábulas rasas, cujas mentes vazias precisariam ser
preenchidas com informações, para se adotarem orientações
construtivistas, cuja postura reside na construção e reconstrução ativa do
conhecimento por parte dos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem (...).Assim, alunos e alunas já não são mais tratados como
vazios de ideias quando iniciam os seus estudos de Ciências, mas se
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consideram aqueles conhecimentos que já detêm. (CHASSOT, 2004, p.

63)
Ou seja, as respostas dos alunos e alunas sobre o que é Ciências Naturais, de acordo
com o pensamento do referido autor, devem ser consideradas para que, a partir desse ponto,
seus conhecimentos possam ser ampliados, (re)elaborados e sistematizados como novos
saberes, sem desconsiderar as bases que originaram esses saberes renovados. Esse é um dos
caminhos para uma alfabetização científica em CN.
Outra pergunta realizada aos alunos abordou a importância de aprender Ciências
Naturais:
Quadro 2 – A importância de aprender Ciências Naturais
(Continua)
Por que é importante aprender Ciências Naturais?
a) Respostas amplas, gerais (Total-18): (1); Explorar mais (1);; É a importância em nossa
vida (2); Bom (1); ); Para saber e aprender (6); Explorar mais (1); Para aprender mais(1);
Para o desenvolvimento de todos (1); É a importância em nossa vida (2); Porque tudo
depende da ciência (1); Porque é importante desenvolver outras coisas (1); É importante
para que a gente possa se interessar e descobrir mais sobre ciências Naturais (1);

b) Respostas relacionadas à aquisição de conhecimento e articulação com a vida e a
sociedade (Total -14): Para ter conhecimento (9); Porque é importante para nossa vida
(1); Para aprender novas coisas (1); Porque tudo depende da ciência (2); Para o
desenvolvimento de todos (1);
c) Respostas relacionadas a conteúdos específicos– (Total-19)c.1) Respostas relacionadas à Natureza – (Total -4): Para aprender a mudança no planeta
(1), nos vegetais (3); Para aprender sobre o meio ambiente(2); Para preservarmos mais
as plantas (2), Para aprender mais sobre o planeta (1); Pra estudar a natureza (2); Para
conhecermos mais a natureza, os animais entre outros (1); Para saber como cuidar das
plantas e dos animais (1); Para saber mais da natureza (9).
c.2) Relacionado ao corpo humano – (Total-4): Para conhecermos nosso corpo (1);
Porque ela fala do nosso corpo (1); Para sabermos mais sobre nosso corpo (2).
d) Respostas relacionadas à relação afetiva com a disciplina e ao desenvolvimento de
valores (Total - 2): Porque é a matéria que mais gosto(1); Para estimular valores (1);
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e) Outras respostas – (Total-22): Para não reprovar (1); Para ficar por dentro do
assunto(1)(1
f) Não respondeu – Total: 2
Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos

Percebemos neste quadro que a maioria dos alunos e das alunas, ao falar da
importância de aprender Ciências Naturais, relaciona com os conteúdos desenvolvidos e que
são importantes no cotidiano, estabelecendo a relação entre os conhecimentos sobre a
natureza, o corpo humano, a aquisição do conhecimento e sua relação com a vida e a
sociedade. Isso aponta que, embora faça-se necessário aprofundamento na contextualização
das Ciências Naturais na prática pedagógica, é possível perceber um olhar dos alunos e
alunas para o que se aprende em CN para além da repetição dos conteúdos trabalhados. Tal
olhar nos permite inferir, que independente da concepção de prática pedagógica em curso na
trajetória desses sujeitos, que suas percepções sobre a importância das CN se aproximam do
que apontam Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986 p. 26-27) sobre o ensino de Ciências:

[...] 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.

Nesse contexto, de articulação entre a teoria e a prática, com articulação
contextualizada dos saberes escolares com a vida cotidiana expressa na citação anterior e
indiciado pelo olhar dos alunos e alunas na questão abordadas, recorremos a Chassot,
considerando e necessário refletir sobre o caráter dicotômica do olhar sobre a função social
da Ciências e das Ciências Naturais. Faz-se necessário questionar a polaridade entre a
utilidade e a estética, que se estabelece, por vezes, nas produções acadêmicas e nas práticas
pedagógicas, como se essas duas dimensões fossem auto excludentes.

Como elucida

Chassot (2004, p. 74):

É muito comum considerar útil como um valor e diferenciá-lo, então, de
outros valores, como de agradável, de belo etc. Os autores que
estabelecem uma hierarquia de valores costumam colocar o útil ou em uma
escala ínfima ou em escala inferior. Deve-se ter em conta, todavia, que
mesmo no caso de considerar útil como valor, ele não ocorre
necessariamente separado de outros valores. Enquanto “serve para algo”,
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o útil pode servir para fomentar valores considerados como superiores.
Assim pode-se considerar o útil como um valor puramente instrumental,
que seria fim para o qual o útil seria um meio. (grifo do autor da citação).

Então, ao perguntarmos sobre a importância de se aprender CN, estamos nos
referindo à utilidade ou função social dessa Ciência para os sujeitos do estudo. No entanto,
nossa percepção de função social não se restringe ao uso instrumental desses saberes,
podendo ser pensada nessa perspectiva, inclusive a fala do aluno/da aluna que define a
importância de se aprender CN como “Para estimular valores”. As respostas predominantes,
que estão relacionadas com o conhecimento, a natureza e com o corpo humano,
contextualizados no cotidiano, apontam que as CN são úteis como um meio no contexto de
compreender, obter o conhecimento, para a vida e tudo que depende da Ciência. Apenas um
sujeito definiu a relevância de se aprender CN vinculada à não reprovação.
Complementando, um dos objetivos de Ciências Naturais para o 5º ano do EF,
segundo os PCN em Ciências Naturais (BRASIL, 1997, p. 59) é: “Valorizar a vida em sua
diversidade e a preservação do ambiente”. Percebemos que os alunos e as alunas da pesquisa
já percebem isso, conforme apontam as respostas no quadro a seguir:
Quadro 3 – O que eu aprendo na escola em Ciências Naturais serve para quê?
(Continua)
Para que serve o que eu aprendo na escola em Ciências Naturais?
a) Resposta ampla, geral (Total 5): Fazer experiências (2); Para futuramente não
ter dúvida (1); Para a vida toda (1); Para a minha melhora (1);
b) Respostas relacionadas à atividades laboral (Total –6): Trabalhar (5); Para ser
professor de ciências (1);

c) Respostas relacionadas à aquisição de conhecimento e articulação com a vida e
a sociedade (Total -31): Para estimular o conhecimento (16); Saber mais sobre
nosso cotidiano (1); Significa como estar o dia a dia das pessoas(1); Para minha
melhoria (1); Para ter um excelente aprendizado (3); Para ser alguém na vida
(1); Para a vida toda (1); Para se formar e termos um futuro melhor (4); Para
ajudar no ensino (3);
d) d) Respostas relacionadas a conteúdos específicos (Total- 34):
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d.1) Respostas relacionadas à Natureza (Total – 30): Noção de meio ambiente (1);
Planeta (1); Para fazer experimento e cuidar do meio ambiente (2); Para estudar e
conhecer a natureza(13); Para proteger a natureza(4); Para não poluir a natureza (2);
Para melhorar a natureza (1); Para conhecer melhor os animais(2); Para saber qual
planta é venenosa e qual animal é perigoso(1); Pela natureza (1); Para aprender cuidar
do nosso planeta (2);
d.2) Respostas relacionadas ao corpo humano –(Total – 4): Para conhecer coisas do
corpo humano(2); Para aprender mais sobre nosso corpo (2);
Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos

Similarmente à questão anterior, alunos e alunas responderam a questão sobre
utilidade da aprendizagem em CN, relacionando predominantemente essa aprendizagem à
aquisição de conhecimento, à a natureza, ao corpo humano e a perspectiva de futuro
profissional.
. Evidenciam que Ciências Naturais não é difícil, como mostra o gráfico abaixo:
Gráfico 3 – Ciências Naturais é difícil?

Você considera Ciências Naturais uma
disciplina difícil?

22%
Sim
Não
78%

Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos.

Como podemos ver 78% afirmaram que Ciências Naturais não é uma disciplina
difícil. Entre as principais justificativas atribuídas para a resposta negativa (de que a
disciplina não é difícil) destacamos “Porque fala do cotidiano”, “Porque fala da natureza”,
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“Porque fala do corpo humano” e “Porque ensina muita coisa”. Já os alunos e alunas que
responderam sim, enunciamos “Porque quantidade de conteúdo é grande”, “Porque não é
uma aprendizagem rápida”, Porque para aprender sobre o corpo humano é muito difícil”,
“Porque é muito assunto”.
Os PCN em Ciências Naturais (BRASIL, 1997, p. 62) evidenciam:
Por intermédio de estratégias variadas os alunos podem construir a noção
de corpo humano como um todo integrado, que expressa as histórias de
vida dos indivíduos e cuja saúde depende de um conjunto de atitudes e
interações com o meio, tais como alimentação, higiene pessoal e ambiental,
vínculos afetivos, inserção social, lazer e repouso adequados.

Nesse sentido da construção do conhecimento de forma contextualizada, integrada,
Chassot nos conduz sobre a responsabilidade maior ao ensinar Ciências:
A nossa responsabilidade maior ao ensinar Ciência é procurar que nossos
alunos e alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e
mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso fazer educação, os
estudantes possam tornar-se agentes de transformações – para melhor – do
mundo em que vivemos. (2014, p. 55).

Nesse sentido, percebemos que alunos e alunas apontaram alguma percepção sobre
a relação entre a disciplina CN e a própria vida. Percebemos a pertinência da necessidade de
ampliação da contextualização do ensino de CN, favorecendo uma educação capaz de
transformar os nossos alunos e alunas em sujeitos mais críticos, transformando o mundo em
que vivemos em um espaço-tempo melhor para todos e todas.
E o que pensam as professoras? No questionário aplicado com as professoras foi
possível perceber que quanto à importância do ensino de CN no Ensino Fundamental, as
duas enfatizaram a questão do conhecimento científico e sua intervenção no mundo e nossas
relações com mesmo. Elas ainda especificaram a diferença do conhecimento cotidiano do
científico:
O conhecimento cotidiano é aquele que o aluno traz do meio cultural e o
científico é aquele testado, avaliado e comprovado acerca de experiências
sistematizadas (Professora X).
Cotidiano é o que o aluno carrega do meio que o cerca. São conhecimentos
que o torna pensante e participante. Científico é falar sobre o mundo, pois
apontam para o aprender a se comunicar com o desconhecido mediante os
olhos do educando (Professora Y).
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As duas falas especificaram que o cotidiano está relacionado com o meio, com a
cultura. Quanto ao conhecimento científico a Professora X fala do testado, experimentado,
enquanto a Professora Y, generalizou, fazendo alusão ao mundo e à comunicação do
educando com o mesmo.
Também na entrevista realizada foi perguntada às professoras “O que é Ciências
Naturais” e as duas responderam:
Professora Y: “O mundo”.
Professora X: “O ser humano com o meio ambiente que o cerca. No caso,
ele convive em determinada comunidade, então tem que estudar tudo que
se vê ao redor, tem que compreender o que movimenta aquele determinado
lugar, como é a relação dele com o outro ser e com o ambiente, por que
Ciências não veem só assim, principalmente o lado de natureza, Ciências
é todo um conjunto em si. Então, ele tem que compreender primeiro o que
é Ciências. Não só Ciências: água, plantas e lixo etc.”

Embora a fala da professora X possa ser considerada uma resposta geral e ampla, não deixa
de ter um viés de relação com a resposta da Professora Y, que descreve as Ciências Naturais como
espaço-tempo socioambiental no qual o ser humano é parte integrante. Trata-se de uma percepção
bastante atual na questão das discussões acerca da relação do ser humano com os/as demais seres do
planeta. A fala aponta assim, no discurso, uma visão contextualizada do campo das Ciências Naturais.

No questionamento sobre a relação do que era aprendido na escola e o cotidiano dos
alunos, as duas disseram que existe tal relação, pois o cotidiano facilita a aprendizagem e
não é possível nos dias atuais não focalizar as informações veiculadas na mídia, por exemplo,
buscando aproximar estas informações da realidade dos discentes.
Nesse sentido, concordamos com Tardif (2010) quanto ao âmbito sociocultural dos
saberes da educação e ao aspecto político da prática pedagógica, que tem nos professores e
professoras protagonistas que, ao escolherem o que e como ensinar, fazem uso do papel
político pedagógico da educação, nos ideais enunciados por Freire.
Em relação aos saberes em Ciências Naturais, seja por meio dos questionários, das
entrevistas ou da observação nas aulas e na Feira de Ciências Naturais da escola pesquisada,
tornou-se perceptível que as professoras buscam ser compromissadas com o que fazem e que
o ensino e a aprendizagem em Ciências Naturais podem proporcionar ao educando a
compreensão do mundo e de suas transformações, situando alunos e alunas como indivíduos
participativos e integrantes no Universo (BRASIL, 1997). E ainda, que as práticas das
professoras são definidas a partir dos diversos saberes que elas constroem ao longo da vida.
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Nesse sentido, apesar da dificuldade em lidar com algumas das temáticas
consideradas como parte da disciplina, dificuldade está apontada pelas próprias
profissionais, estas demonstram ter significativa percepção sobre a relevância do papel da
reflexão como instrumento de constituição da dinâmica de sua identidade e da sua prática
docente.
O item seguinte versa sobre a relação afetiva das professoras com a disciplina
Ciências Naturais, tema abordado a partir da pergunta realizada na entrevista “E em Ciências
Naturais, o que mais gostam e o que menos gostam?”, sendo que as respostas podem ser
sintetizadas nas seguintes citações:
Professora X: Ciências fica em segundo lugar porque nessa, você vai ter
que realmente fazer muitos experimentos e é muito bom, mas também vem
à mente, experiências que eu tive quando estudava, que a gente fazia.
Muitas coisas eu deixo de fazer por causa de experiências anteriores, foi
muita prática e aí hoje tem muitas coisas que eu não concordo diante disso.
O que eu gosto é levar o aluno a investigar, a pesquisar, mas se o professor
não aguça essa curiosidade muita coisa passa despercebida, então cabe o
professor amadurecer isso no estudante. E de uma certa forma a gente
trabalhava muito era essa prática, só que diante da correria do dia a dia fica
difícil manter rotinas práticas em todas as aulas posteriores.
Professora Y: Eu, tenho a dizer sobre a matéria de Ciências o seguinte: ela
é a que mais chama a atenção do aluno, tanto é, que na Feira de
Conhecimentos boa parte das turmas trabalha em si Ciências, por que
realmente é o que eles têm mais interesse, por conta da prática. E a questão
também do material didático, ele traz muito isso, trabalhar não só o
conteúdo, mas também traz exemplos de experiências a serem feitas e que
chamam a atenção deles, e com essa atenção tão aflorada o que acontece,
eles realmente sentem gosto. Tanto é que, quando chega assim o momento:
Qual vai ser o assunto e a matéria que vamos trabalhar na Feira de
Conhecimentos? E é unânime: Ciências. Por que como já foi dito, ela
engloba, todo o mundo, então chega num momento familiar a um momento
ambiental, até mesmo a mudança corporal e tudo isso vai chamar a atenção
deles e ligá-los diretamente à Ciências.

Nessa perspectiva, podemos observar que a Professora X apresenta certo receio de
realizar os experimentos, enquanto a Professora Y se sente motivada para realizá-los. Porém
ambas estão preocupadas em levar o aluno a investigar, pois as Ciências Naturais englobam
todo o mundo, conforme percepção das profissionais em questão. Desse modo, o discurso
das referidas profissionais se aproxima das ideias de Chassot (2014) acerca das Ciências
Naturais, pois segundo o relevante pesquisador CN está presente no mundo e daí a
necessidade de vê-la como instrumento para melhorá-lo, tornando os alunos e as alunas
cidadãos críticos (Chassot, 2014).
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No que se refere aos saberes profissionais adquiridos na formação inicial, as duas
professoras disseram que tiveram uma formação adequada, tanto no Magistério (Nível
Médio), quando na Graduação (Pedagogia), porém apresentam aspectos contraditórios ao
admitirem não terem tido uma formação que possibilitasse domínio dos conteúdos, sendo
esse buscado através de leituras, pesquisas, parte da formação docente continuada , que
constitui a formação docente ao longo da trajetória deste/desta profissional a partir de
oportunidades e escolhas feitas nesse processo.
Como afirma Tardif (2010, p. 31):
Se chamamos de “saberes sociais” o conjunto de saberes que dispõe uma
sociedade e de “educação” o conjunto de processo de formação e de
aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os membros
da sociedade com base nesses saberes, então é evidente que os grupos de
educadores, os corpos docentes que realizam efetivamente esses processos
educativos no âmbito do sistema deformação em vigor, são chamados, de
uma maneira ou de outra, a definir sua prática em relação aos saberes que
possuem e transmitem.

Tardif nos indicia, assim, a relação intrínseca entre formação e prática como
repertórios grávidos de protagonismo profissional, afinal no entendimento do autor, as
possibilidades de formação que se constituem ao longo do fazer-se professor e professora
também se concretizam nas escolhas de práticas que realizam no contexto do diálogo que,
ao nosso ver, se dá no entrecruzamento entre e a didática e o currículo.
Com relação às dificuldades encontradas ao falar dos conteúdos de Ciências Naturais
as professoras mencionaram:
“Intercalar algo que alguns alunos não conheciam ao que era pedido no
livro didático. Mas o que desconhece, com a pesquisa e o esforço era
superado. O que não pode ser, pode ser, caminharemos juntos para
conseguir” (Professora Y)
“Levar a turma a um consenso sobre algo que não entendia. Porém, com
pesquisas para buscarmos juntos ou não conseguíamos somar” (Professora
X)

O desconhecido às vezes se torna um empecilho, porém as duas encontraram um
caminho interessante, buscar no coletivo, através de pesquisas, conhecer, apropriar-se
daquilo que antes não fazia parte do cotidiano dos educandos e das educandas. É o professor
mediador e professora mediadora, que não tem nenhuma dificuldade em buscar formas
diferenciadas para que a aprendizagem aconteça.
Desse modo:
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A necessidade de formação permanente surge associada, em um primeiro
momento, às próprias carências da formação inicial, porem existe uma
razão de maior peso pela qual se deve reiterar sua necessidade. De fato, a
tendência atual nos países com um sistema educativo mais avançado não
consiste em ampliar a formação inicial sempre insuficiente, mas em
estabelecer estruturas de formação permanente (CARVALHO E GILPÉREZ, 2006, p. 77).

As falas das professoras sujeitos da pesquisa evidenciam a necessidade deformação
continuada, como ação contínua de valorização profissional e empoderamento da prática
pedagógica, não considerando os saberes como construções acabadas, mas como
(re)elaborações dinâmicas, socio-historicamente em processo. Essa possibilidade nos
aproxima de uma concepção de conhecimento para além do conceito de informação, como
uma construção em (form)ação, com a participação ativa de professoras, professores, alunas,
alunos e demais sujeitos com os/as quais a prática educativa pode dialogar.

3.2 Relação com a Prática em Ciências Naturais
Os conceitos e as práticas em ensino de Ciências Naturais têm evoluído ao longo
do tempo, em consonância com as mudanças em processo contínuo nas práticas
educacionais de modo geral e com as próprias transformações na e da sociedade. De
modo especial, te, ocorrido mudanças significativas nas políticas e práticas
educacionais a partir da aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN)/Lei 9394/96 e das Diretrizes que se seguem a ela. Nesse contexto
algumas modificações têm sido sentidas com avanços em experiências, perspectivas e
possibilidades. Isso vale também para a área de Ciências Naturais, na qual se pode dizer
que se ampliaram perspectivas de ensino e formação, a partir de documentos oficiais
como os PCN, as DCN e conceitos e perspectivas de práxis como Etnociências,
Alfabetização Científica e outros. Esse avanço favoreceu que o ensino em CN reduza
seu caráter (re)produtivista na dimensão de Educação Bancária definida por Paulo
Freire e venha paulatinamente assumindo posturas mais contextualizada na realidade
social. Isso nos permite vislumbrar uma possível nova postura em construç ão do
professor e da professora de Ciências Naturais, conforme nos aponta Chassot (2014),
não

mais

um

simples

transmissor/transmissora

de

informações,

mas

um

formador/formadora de pessoas, capazes de intervir no mundo, contribuindo para que
este se torne um lugar melhor para todos os seres.
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Os dados deste estudo até aqui apresentados nos apontam que ter esperança é
possível, não obstante os limites e desafios postos para uma prática transformadora, ou
como diria Paulo Freire “Libertadora” (FREIRE, 2011). Ainda que a utopia possível
não seja majoritária, como uma semente fecunda ela nos permite continuar acreditando
na força da educação como um dos elementos transformadores da sociedade para
melhor. Assim, as limitações apontadas pela percepção das docentes nos fortalecem
na medida em que elas não se intimidam de apontarem suas dificuldades e disposiç ão
para buscar e receber apoio. É nessa perspectiva que olhamos para os dados referentes
as estratégias metodológicas utilizadas pelas professoras sujeitas da pesquisa em suas
aulas, a partir do questionário aplicado.
Analisando o questionário aplicado com as professoras, podemos constatar que
elas utilizam as seguintes estratégias: pesquisa de campo no sítio 17 e arredores,
questionários, entrevistas e palestras (exemplo: foi convidado para falar sobre doenças
sexualmente transmissíveis um médico clínico geral, que após palestra o mesmo ficou
para responder as perguntas dos alunos e das alunas), leitura de textos e informativos,
debates, jogos educativos, roda de conversa, brincadeiras, experimentos, entre outros.
As atividades indicadas apontam para uma diversidade de abordagens
metodológicas, o que conforme indicam produções do campo da didática pode
contribuir para a relação prazerosa dos alunos e alunas com a aprendizagem (LIMA,
2014).
Quanto à importância do livro didático elas definiram:
Levar o educando a compreender, investigar e experimentar e assim,
ampliar suas descobertas (Professora X).
Promover a compreensão do empreendimento científico enquanto
parte da história humana. Ou seja, desenvolve formas de investigação
ou experimentação para ampliar suas evoluções conceituais já
existentes (Professora Y).

As professoras utilizam o livro como uma das ferramentas para ampliar o
conhecimento. Elas também utilizam slides em projetor de imagens, experimentos,
informativos, coleta de material para análise grupal, debates, vídeos. Fracalanza e Neto
(2014, p. 9) afirmam:

17

Vale salientar que a escola possui um espaço verde considerável, com árvores frutíferas, medicinais
e outras. E comumente chamado pela comunidade de Sítio do Colégio. Um exemplo de atividade de
campo realizada nesse espaço foi a limpeza do Riachinho, uma nascente existente nesse respectivo
sítio.
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Cada vez mais o professor deixa de usar o livro como manual e passa a
utilizá-lo como material bibliográfico de apoio a seu trabalho (leitura,
preparação de aulas, etc.) ou recurso para apoio às atividades dos alunos
(confronto de definições e assuntos em duas ou mais coleções; fonte de
exercícios e atividades; textos para leitura complementar; fonte de
ilustrações e imagens; material para consultas bibliográficas etc.).

O experimento é presente na prática pedagógica das docentes, principalmente
no que diz respeito ao corpo humano e aos alimentos, pois essas consideram que os
experimentos comprovam a teoria, aprimorando o conhecimento e aguça o interesse
dos alunos no conteúdo trabalhado. Esta postura apresenta pontos de aproximação com
as ideias de Carvalho, que assim, se coloca: “A principal função das experiências é, com
a ajuda do professor e a partir das hipóteses e conhecimentos anteriores, ampliar o
conhecimento do aluno sobre os fenômenos naturais e fazer com que ele as relacionem com
sua maneira de ver o mundo” (CARVALHO, 2006, p. 20).
Segundo o questionário aplicado, para preparar as aulas as professoras utilizam,
principalmente as seguintes fontes: Revista Nova Escola, Superinteressante, Ciência
Hoje, livros didáticos extras, sites relacionados ao tema abordado e, claro, algumas
ideias dadas pelos alunos e alunas. Ressalta-se que estas fontes são disponibilizadas
pela unidade escolar, que tem assinatura das revistas citadas. Também destacamos que
os planos de aula são elaborados quinzenalmente, de forma coletiva no hor ário oposto.
Importante salientar que a definição e acompanhamento de planejamento no espaçotempo da escola se constituem como um possível espaço-tempo de formação
continuada em serviço na perspectiva apontada por Lima (2014), por meio do
compartilhamento e processo de discussão das ideias, dos desafios e dos resultados das
práticas em processo no fazer pedagógico,
Em se tratando da avaliação, segundo as informações coletadas, o processo
avaliativo envolve estratégias variadas, entre estas: a observação; atividades
diversificadas, como exercícios de fixação, debates, trabalhos em grupo e individuais .
Elas utilizam essas estratégias como avaliação do processo educacional para a partir
do que é percebido buscar melhorar o desenvolvimento em sala de aula, analisando se
os objetivos traçados foram ou não alcançados e se não, o que pode ser feito para que
os mesmos sejam atingidos como forma não de competição entre os alunos e as alunas,
mas como verificação do conhecimento para além de informação, sendo emancipatória,
como fundamenta Janela:
Na nossa perspectiva, uma teoria como essa – assente na valorização do
conhecimento-emancipação, na intersubjetividade e na reinvenção da
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comunidade, bem como na reciprocidade, participação e solidariedade – é
extremamente oportuna para fundamentar a defesa de uma política
avaliativa radicalmente diferente daquela que atravessou e caracterizou os
anos 80 e 90. É, aliás, com base em seus pressupostos que defendemos ser
possível (e desejável) relocalizar a avaliação formativa dentro de um
projeto de educação emancipatória, considerando-a um eixo fundamental
na articulação entre o Estado e a comunidade-Educação & Sociedade, ano
XX, nº 69, Dezembro/99 153 de. De fato, a avaliação formativa, sem deixar
de estar relacionada com o Estado, como lugar de definição de objetivos
educacionais e espaço de cidadania, parece ser a forma de avaliação
pedagógica mais congruente com o princípio da comunidade e com o pilar
da emancipação. (JANELA, p. 152, 1999)

A avaliação tem, segundo o autor, uma função emancipatória, sendo um
instrumento para o exercício da cidadania. Considerando como eixo fundamental na
participação articulada entre Estado, Comunidade e Sociedade. Porém, sabemos das
dificuldades em se chegar nesse nível de emancipação e de participação da sociedade
no contexto escolar, sendo essa uma das dificuldades apresentadas pelas professoras, a
seguir. No que se refere às dificuldades apresentadas pelas professoras no
desenvolvimento das suas práticas, as mesmas indicaram como principais os seguintes
desafios: as estratégias para atingir todos os alunos e alunas nem sempre funcionavam,
devido à diversidade existente na sala de aula, necessitando sempre de mudanças para
melhor atender; desenvolver os conteúdos que os alunos não tinham noção e que era
pedido no livro didático ou na proposta da escola. Podemos analisar a partir do que foi
expresso pelas professoras o sistema educacional ainda apresenta propostas
educacionais heterogêneas, não levando em consideração as diversidades que são
inerentes de cada pessoa, isso é constatada na crítica de Dayrell (1996), onde o mesmo
afirma que quando matriculado, o aluno e a aluna passam a pertencer a uma categ oria
padronizada. Desconsiderando as dimensões humanas dos alunos, das alunas, das
professoras, dos professores e de todos os sujeitos que participam do processo
educacional. A esse ponto soma-se a questão, abordada na entrevista, referente ao que seria
difícil ensinar em Ciências Naturais. Como resposta destacam-se:
Professora Y: Eu, particularmente, senti uma dificuldade com a turma, este
ano, foi a questão da puberdade, da reprodução humana, assim, eu vi que
eles realmente não tinham maturidade diante do foco do conteúdo, por que
o conhecimento que eles têm era o conhecimento da mídia e na mídia tudo
pode, então eles em si, se desviaram por conta de que eu observei o
comportamento deles que modificou bastante, em termos da sexualidade.
Alguns a observação era bem científica e também não era, como é que eu
posso tá falando, desestruturado, até por que com essa questão da
reprodução humana e da puberdade, eu observei que algumas famílias, boa
parte da minha turma é 50% de pais separados, assim não tinha aquela
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atenção em está orientando, principalmente a questão das meninas. Então
eu senti muita dificuldade em Ciências Naturais está trabalhando esse
assunto.
Professora X: Também tem isso, porque eram turmas parecidas e deram
trabalho realmente nesse lado, quando nós começamos a trabalhar
percebemos a necessidade de antecipar por conta desse florescimento
inesperado dos alunos, para justamente ir já sondando algumas atividades,
mas mesmo assim houve muita polêmica.

Falar de sexualidade ainda não é algo confortável, talvez pela falsa moral imposta ao
longo do tempo pela cultura, religião, sociedade, porém existe a necessidade do
conhecimento do próprio corpo e da sexualidade como afirmam Santana, Lima e Lima
(2010, p. 3):
Uma medida promissora para a promoção da saúde é o conhecimento da
própria sexualidade e dos potenciais riscos que se ocorre quando não a
vivencia de maneira consciente, a partir das negociações pela liberdade no
contexto repleto de tabus, medos, preconceitos e mitos. A saudável
concretização desse direito se dá a partir das práticas socioeducativas,
principalmente na família e na escola.

A Escola como espaço de construção do conhecimento pode promover esse
envolvimento com a família, trabalhando com a conscientização para que os tabus e os
medos existentes na sociedade sobre sexualidade sejam cada vez menos vivenciados.
Uma vez que a disseminação já existe no meio informal:
A construção da sexualidade se dá ao longo de toda a vida, dá-se através
de diversas aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais diferentes
situações, é empreendida de maneira explícita ou disseminada por um
conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais. Hoje, essa
construção sofre influência da mídia, das novelas, dos filmes, da
publicidade, das revistas, da internet, dos sites de relacionamentos e blogs,
das músicas e coreografias destas. (SANTANA, LIMA E LIMA, p. 4,
2010)

Cabe a escola, de forma estruturada, dentro de um planejamento pedagógico
desenvolver atividades que promovam aprendizagem sobre a sexualidade de forma que
não cause constrangimento nem aos alunos e as alunas, nem aos pais. Para isso, quanto
maior for o envolvimento da família, maior será a possibilidade de êxito, pe la
coparticipação no processo.
As professoras expressaram informações quanto ao ensino de Ciências Naturais:
O estudo de Ciências Naturais não é apenas aprender os conteúdos,
mas fazer Ciência. Observando, questionando, investigando e
pesquisando, indo em busca do conhecimento. A ciência é a matéria
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completa de conhecimento experimentado e assim comprovado
(Professora X).
As atitudes, o desenvolvimento dos conceitos e do conhecimento não
são independentes do desenvolvimento das habilidades intelectuais,
pois é impossível atingir com o científico, se não proporcionarmos
oportunidades de obter e processar essas informações (Professora Y).

Ou seja, o ensino de Ciências Naturais transcende os conteúdos, fazendo-se
necessário que esteja voltado não apenas para os conceitos, mas também para as
atitudes, procedimentos e valores que se desenvolvidos juntos poderão oferecer aos
alunos e alunas uma educação humanizadora e significativa, nas perspectivas apontadas
por Freire (2006).
Sendo assim, para que essa educação seja humanizadora e significativa se faz
necessário que o professor e a professora necessitam quebrar paradigmas, abrindo
caminhos para novas reflexões e trazendo junto de si a autonomia e a ideia de gestão
colegiada, com responsabilidades compartilhadas por toda comunidade escolar
(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990).
Dentre as novas ideias pode se citar interdisciplinaridade e pedagogia de
projetos que contribuem para a formação de conhecimentos e habili dades (ALMEIDA,
2005).
Diante da complexa modernidade do mundo precisa de um educador de Ciências
Naturais preparado, a fim de facilitar a aquisição do ensino de Ciências Naturais e
garantir que a organização funcione bem em todos os seus aspectos: físic o, sóciopolítico, relacional, material e financeiro (FRACALANZA; AMARAL GOUVEIA,
1986).
A relação com as práticas em Ciências Naturais percebidas nos alun os através
do questionário:
Quadro 4 – Para aprender melhor Ciências Naturais eu preciso.
(Continua)
O que eu preciso fazer para aprender melhor Ciências Naturais?
a) Relativo à atividade Total 03: Explorar a natureza (3);
b) Relativo ao esforço pessoal, concentração Total 43: Estudar bastante (17); Prestar
atenção nas aulas (17); Se dedicar (4); Pesquisar; Ler; Se concentrar nas aulas (2);
Participar das aulas;
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c) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total 3: Seguir a professora nas aulas;
Nada (2);
d) Não respondeu: 02
Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos

Os alunos e as alunas em sua maioria (43) definiram como ações para uma
aprendizagem de sucesso: concentração, definindo que depende dela para aprender
Ciências Naturais, estudar bastante, prestar mais atenção, se dedicar e participar
ativamente das aulas.
O protagonismo é algo que deve ser desenvolvido nas escolas dando a
oportunidade aos alunos e alunas de revelarem seu potencial, sendo a professora uma
facilitadora, para que a aprendizagem seja construída de forma dinâmica e processual.
Lombardi (2005 p. 187), diz que:
A escola que temos hoje não é eterna, abstrata, a histórica, atemporal,
mas sim produto da ação humana concreta e objetivamente
determinada pela forma como se articulam e se relacionam as diversas
forças políticas presentes em cada período histórico; que, portanto,
como qualquer outra instância da vida e da sociedade, ela se
transforma permanentemente, sendo nós seres humanos, os agentes
dessa transformação; que, finalmente partindo da escola que temos
aprendemos com a história que é possível construir uma outra escola,
articulando-a mais coerentemente com um projeto políticopedagógico que vise fazer da instituição escolar um instrumento de
construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária.

Com relação às atividades preferidas dos alunos e das alunas podemos analisá-las
através do gráfico construído mediante as respostas:
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Gráfico 4 – Atividades preferidas de Ciências Naturais
Trabalho com
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Fonte: Relatório do questionário dos alunos

A atividade preferida pela maioria foi passeio e excursão, com 20,25%, no total de
20 escolhas, em seguida com 12,15% experiências (12), acontecendo um empate com 9
escolhas para trabalho com vídeos, feira de ciência ou gincana, jogos e brincadeiras; outro
empate quanto às aulas expositivas foi com cópia e exercício no quadro, aula expositiva com
slide no data show e trabalho com música, cada atividade teve 5 escolhas; o trabalho com
teatro teve 4 escolhas e a leitura do livro didático teve 03 escolhas.
Analisando o gráfico 3 (anterior) e o gráfico 4 (seguinte) fica evidente que a
preferência dos alunos e das alunas é passeio e excursão, porém relacionada a realização
assume o quinto lugar, e o que é mais realizado são aulas expositivas com cópia e exercício
no quadro, levando a perceber que existe, a partir dessas respostas, o uso da metodologia do
quadro e do giz. Necessitando uma mudança de postura para que os alunos possam realizar
as atividades preferidas. Em seguida vêm as experiências e o trabalho com vídeos,
confirmando o que as professoras explanaram.

A seguir apresentaremos o gráfico 4, que se refere aos tipos de atividades
desenvolvidas nas aulas de Ciências Naturais pelas professoras:
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Gráfico 5 – Atividades desenvolvidas nas aulas de Ciências Naturais pelas professoras
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Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos

Outro questionamento relacionado à prática foi com relação aos fenômenos da
natureza, procurando explicitar o entendimento, ou não, com relação à chuva, sol, trovões,
relâmpagos e outros.
Gráfico 6 – As aulas de Ciências Naturais facilitam o seu entendimento dos fenômenos da
Natureza?
Não responderam
16%
Não
2%

Fonte: Relatório do questionário dos alunos

Sim
82%
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O conhecimento cotidiano dos alunos e das alunas é importante para que as
professoras possam aproveitá-lo e agregar aos saberes científicos. Como afirmam os PCN
em Ciências Naturais (BRASIL, 1997, p. 21): São dois seus pressupostos básicos: a
aprendizagem provém do envolvimento ativo do aluno com a construção do conhecimento
e as ideias prévias dos alunos têm papel fundamental no processo de aprendizagem, que só
é possível embasada naquilo que ele já sabe. Tais pressupostos não foram desconsiderados
em currículos oficiais recentes.
Com essa afirmação outra questão levantada com os alunos foi sobre se As Ciências
Naturais têm a ver com o ambiente em que vive, conforme gráfico a seguir:
Gráfico 7 – As Ciências Naturais tem a ver com o ambiente em que você vive?
Não responderam
10%
Não
4%

Sim
86%

Fonte: Relatório do Questionário dos Alunos

Neste item 86% dos alunos e das alunas (44) disseram sim, justificando a melhoria
do ambiente de acordo com as coisas que existem ao nosso redor: os animais, as plantas, a
natureza, o nosso corpo e a higiene. Dos que responderam não (02) disseram ser indiferentes
ao meio ambiente. E cinco não responderam.
Os saberes estão ligados aos processos educativos, professoras, alunos, alunas,
escola, família e devem de forma coletiva evidenciar o projeto pedagógico que precisa ser
desenvolvido para se adquirir uma aprendizagem conforme os estágios particulares, como
afirma Schettini Filho (2010, p. 12): A pedagogia leva em consideração atitudes direcionadas
para a singularidade do outro, incluindo em nosso projeto saberes e modificações de
comportamento em conformidade com os estágios particulares de desenvolvimento pessoal.
A escola é, antes de tudo, um encontro entre humanos, o que abre o
caminho para a interlocução. A unilateralidade implantada na ação
pedagógica, que faz parte do antiquado “magister dixit”, provoca
distorções no processo de ensino, dificultando ou até impedindo que o
mesmo seja eficiente instrumento de aprendizagem. Quantos professores
estão convencidos de que ensinam sem conseguirem, no entanto,
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comprovar que o seu aluno aprendeu de fato o que lhe foi ministrado!
(SCHETTINI FILHO, 2010, p.41)

O ser humano não nasceu para viver só, nasceu para estabelecer relações, encontros
e é a partir desses encontros que existe a possibilidade do saber acontecer. Neste tópico
vamos analisar as relações afetivas na aprendizagem de Ciências Naturais.
A partir das observações realizadas nas aulas de Ciências Naturais foi percebido
que as turmas são harmoniosas e que a relação das professoras com os alunos e com as alunas
é bastante carinhosa, afetuosa. Tendo alguns pequenos problemas de disciplina, natural para
a idade e a série deles, nada incomum.
No questionário quando perguntado sobre a relação delas com os alunos a resposta
foi de integração e que se faz necessário ouvi-los para que a prática pedagógica seja
aprimorada, quando necessário. E que entre eles existem alguns grupos de acordo com a
idade, o sexo, que às vezes perturbam as aulas e que necessitam de uma intervenção. Porém
nos trabalhos em grupo eles se saem muito bem, a participação é boa e a interação também.
Partindo do ponto da afetividade nas aulas de Ciências podemos analisar a seguir:
Gráfico 8 – Disciplina que mais e menos gosta18
Disciplina que mais gosta

Disciplina que menos gosta
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Fonte: Relatório do questionário dos alunos

É impressionante percebermos que a Matemática é a disciplina que mais gostam e
também a que menos gostam. Ciências Naturais está em terceiro lugar entre as que mais
gostam e a justificativa é que a disciplina é boa e interessante. E ainda afirmaram que se
sentem estimulados para participarem das aulas de Ciências Naturais (40) por serem
diferentes, interessantes, melhoram a autoestima, por serem divertidas, legais, por utilizarem

18

O quantitativo das disciplinas é superior a quantidade de alunos porque alguns escolheram mais de uma
disciplina que gosta ou menos gosta.
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experiências. A relação da professora com a turma, segundo os alunos é: 19 disseram que é
ótima, 18 boa, 6 muito boa e 6 não responderam.
Com relação a forma das professoras ensinarem os alunos e as alunas responderam:
Quadro 5 – A forma como as professoras ensinam
Em sua opinião a forma de sua professora ensinar é?
(33) Ótima: Ensina bem (28); Aplicada; Divertida (3); Gosto dela; Calma; Inteligente (2);
(11) Boa: Não dá bronca em ninguém; Gosto dela (4); Gentil; Explica bem (5);
(04 ) Regular: Por ser atrasada nas atividades; Aulas chatas (2); porque sim;
(01) Diferente:
(02) Não responderam
Fonte: Relatório do questionário dos alunos

A maioria dos alunos e das alunas considera que as professoras ensinam de forma
ótima, por ensinarem bem, por serem aplicadas e divertidas, inteligentes e calmas. Outros
(11) afirmaram que elas ensinam bem, não dão bronca em ninguém, gostam delas, são gentis
e explicam bem. Regular foram (4), segundo eles por atrasar as atividades, aulas chatas. Dois
não responderam.
No geral percebemos que a aceitação das professoras pelos alunos e pelas alunas é
boa e a relação entre eles é de um clima de envolvimento. E que a maioria gostaria que as
professoras permanecessem como são (31), legais e atenciosas.
Dentro desse contexto de relações afetivas percebemos que as turmas são saudáveis,
que essas relações possibilitam um melhor rendimento e que a aprendizagem significativa
pode acontecer diante de um ambiente harmonioso.
A tarefa de educar contém enorme desafio espiritual. Educar é fazer
desabrochar o que há de melhor dentro de cada um dos nossos alunos. Esse
era o conceito que Gandhi, saudado por Einstein como porta-voz da
humanidade”, tinha da educação. Educar é ajudar a descobrir as
potencialidades dos alunos e fazê-las operativas. É fazê-los descobrir os
próprios medos e aprender a superá-los. E isso é tarefa espiritual
(JULIATTO, 2009, p.49)

É através das relações afetivas que podemos fazer com que o aluno desabroche o
que há de melhor, ajudando a descobrir suas potencialidades dentro de uma visão conceitual,
procedimental, atitudinal e de valores para a formação de um cidadão crítico e protagonista
do seu conhecimento. É por meio da partilha de sentidos, experiências e conhecimentos entre
sujeitos que a aprendizagem acontece.
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Uma das perguntas da entrevista foi sobre a Feira de Conhecimentos realizada todos
os anos no Colégio, elas responderam:
Professor X: Eu trabalhei brincadeiras regionais, quer dizer nós
trabalhamos uma interdisciplinaridade nesse projeto, miniprojeto para a
feira, ao lado de Ciências, quando a gente trabalhou esse lado da feira,
pegamos por região como certas brincadeiras influenciavam naquele meio,
que eu levei para as ciências humanas, e aí, tiveram certas atividades que
envolviam a fauna, que a gente fez paródias, que tiveram brincadeiras, que
envolveram também determinados animais, então realmente foi proveitoso
principalmente quando eles diziam tia X, vamos fazer assim, então, eu
pegava pelo lado das ideias deles para fazer uma interligação, porque suas
ideias puderam ser realmente aproveitadas, então, as brincadeiras regionais
quando eu selecionei, foi no lado de geografia que a gente tinha trabalhado
logo, mas eu disse que a gente iria fazer juntando todas as disciplinas e
realmente quando mostrei a coordenadora, ela, não X, tá bom, sim. Então
realmente foi proveitoso o trabalho de Ciências através das atividades
lúdicas enfocou o conteúdo, entende.
Professora Y: Já eu, trabalhei na feira de conhecimentos, com o
tema, é.... culinária familiar, delícias da vovó e foi um conteúdo que veio
focado em história, falando sobre a questão da importância da alimentação
das nossas famílias, da origem dessa alimentação: africana, indígena,
europeia. Como também a questão nutricional em ciências, nós tínhamos
anteriormente estudado a cadeia alimentar e juntamente com a cadeia
alimentar nós demos foco à pirâmide alimentar, e com isso vimos a questão
dos nutrientes desse tipo de alimentação e focamos a questão da vovó que
foi algo inovador, por conta de que nós temos heranças que é passado de
mãe para filha e assim sucessivamente até chegar nos dias atuais. E foi
observado, justamente por eles, que alguns desses alimentos que eram da
culinária familiar, aos domingos, mais propriamente dito, onde a família
estava mais reunida, que iam a casa das avós, que tinha sempre aquele
prato que não faltava, e que diante disso as crianças não se identificavam,
não gostavam daquela alimentação, e que a gente trabalhou a questão da
importância para família e também o nutricional, onde eles foram vendo,
que realmente os nutrientes para o desenvolvimento corporal, mental e
físico deles, dependia daquela alimentação, e o que achei mais interessante
é que diante das amostras que foram trazidas, porque eles tinham que
preparar com avós e surgiram muitos doces que até então estavam
esquecidos por conta da industrialização, doces caseiros e até mesmo
assim, são novidades para eles hoje, mas não são para nossos pais e avós,
como a questão mesmo do beiju tão valorizado por turistas que vêm a
região nordeste e que muitos dos alunos não gostavam e até mesmo ainda
não tinham experimentado e foi a mais pedida.

Neste caso, as duas utilizaram experiências e atividades práticas para atingir os
objetivos19 da Feira de Conhecimentos. Que era: Desenvolver habilidades e competências
capazes de preparar os alunos e alunas de forma dinâmica, para o exercício da cidadania.

19

Objetivo estabelecido no Projeto da Feira de Conhecimentos: Brasil e sua diversidade na construção do
ser humano em todas as suas dimensões. A Feira de Conhecimentos é uma ação desenvolvida no Colégio
com o intuito de partilhar através de amostras pedagógicas o que foi produzido em determinada disciplina
e conteúdo.
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Foi perguntado, na entrevista, como as professoras imaginaram a turma de 2013 e
se seu comportamento foi o esperado, elas disseram:
Professora Y: Inicialmente era uma turma que deixava a desejar na questão
do estudo, eles eram relaxados, um tanto que preguiçosos. Mas como o
passar do tempo e as reuniões com os pais, foi onde uns 30 % de pais dos
mesmos foram chamados a atenção, na questão da aprendizagem que eles
estavam levando as tarefas para casa, mas estavam voltando sem fazê-las
eram prazos de trabalhos e atividades a serem cumpridas que eles também
não estavam conseguindo, então a turma no início sofreu muito com isso,
a questão de compromisso. Mas é como eu ainda justifico, a questão de
maturidade deles. Por que estão abitolados a estudarem só para o momento
de prova e onde muitos não conseguiam a média por conta das atividades
diárias e olhe que a gente sempre orientava, é.... fazia observação, nós
estamos fazendo as atividades, cada atividade que é feita em sala de aula
ou em casa e a gente corrige, vocês estão sendo avaliados, e tudo isso conta
ponto até chegarmos a uma média e para eles compreenderem demorou um
pouco.
Professora X: É a mesma coisa, mas com certos limites, porque a turma
tinha uns que não faziam e a maioria que deixava de fazer depois eu chamei
e fui conversando e aí resolveu esse problema. Agora esse questionamento
da sexualidade aí veio sem eu esperar é tanto que quando percebi, passei
para ela e aí então, vamos adiantar porque realmente está sério e partimos
e quando chegamos na terceira unidade, já sabiam até de conteúdos além
do que eu ia falar e tive realmente que pesquisar para poder falar, para não
falar qualquer coisa e saber como falar, porque depois podem pensar de
outro jeito e isso veio inesperado, mas o problema da turma realmente de
início era só esse, a responsabilidade desde porque quando pegamos já
fomos conversando com algumas colegas e sabia que: é uma turma que não
faz atividades e trabalhos, então a gente vai trabalhar em cima disso. Isso
daí foi um segundo plano extra que veio.

As professoras fizeram observações sobre os limites de quando iniciaram o ano
letivo de 2013. Relatando as dificuldades que os alunos e alunas tinham em realizar as
tarefas, e que com a participação dos pais, conseguiram amenizar tais situações. Outro
aspecto foi com relação a sexualidade aflorada, que por conta desse afloramento foi
necessário antecipar o tema sexualidade para a primeira unidade.
Nessa perspectiva cabe refletir sobre a hierarquia dos conteúdos, explicitando que
as professoras anteciparam o conteúdo para atender às necessidades atuais dos alunos e
alunas.
Chassot (2014, p. 214) faz algumas interrogações que são decisivas sobre os
conteúdos. “Como historicamente, os atuais conteúdos ensinados na Escola – hoje ensinados
quase universalmente – foram constituindo e passaram a ser considerados necessários para
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integrar à formação científica do cidadão? Como o privilegiamento, nos currículos escolares,
de determinados conteúdos se relacionam com os princípios de uma educação científica?
Com essas interrogações Chassot (2014) está chamando atenção sobre a
necessidade da Escola ser repensada como produtora do conhecimento nas amplas
possibilidades de fazer uma educação crítica.
Com relação à avaliação em Ciências Naturais, as duas explicaram:
Professora X: Diante do questionamento, nós fazemos brincadeiras e jogos
com eles. A avaliação além da prova, também têm as atividades que eram
feitas, e observando o comportamento deles que com o passar do tempo
ficava assim oscilando, alguns estavam na expectativa e outros não
conseguiam.
Professora Y: E aqueles que ficavam com a nota mais baixa, na média mais
baixa do que ele esperava, por quê? Por que você agiu assim? Você fez tal
coisa ou você deixou de fazer tal coisa? Admitia, então na próxima tenho
que melhorar, exato. Aí ficavam, é tanto que depois, alguns diante do que
a gente ficava nos ouvidos direto, eu estou melhorando? Minha mãe disse
se eu não melhorar, então você melhore, por que vai piorar viu. Aí
acabavam indo com medo da mãe e receio de tirar uma nota baixa, acabava
melhorando, mas diante das duas turmas, eu digo que o lado da professora
X era bem mais maleável do que da Y. Eram turmas totalmente diferentes,
mas parecidas em algumas coisas.

Segundo Hoffmann (1991), a avaliação deve ser um instrumento de reflexão sobre
sua aprendizagem impulsionadora da sua continuidade, no seu significado básico de
investigação e dinamizado no processo de conhecimento. Nessa perspectiva as professoras
utilizavam os aspectos quantitativos e qualitativos para avaliar os alunos e alunas.
Especificado na fala da professora X, quando disse que além da prova, eram desenvolvidas
outras atividades, além da observação do comportamento. A professora Y, deixou claro que
para melhorar no desenvolvimento da aprendizagem o aluno e a aluna necessitam de um
acompanhamento dos pais e do esforço individual.
As situações escolares de ensino/aprendizagem supõem sempre um propósito e que
a educação escolar é um fenômeno essencialmente social e socializador, cuja finalidade
última é promover o desenvolvimento das pessoas. Sendo a “Escola, muito mais que ser
vista como reprodutora do conhecimento, deve ser pensada nas suas amplas possibilidades
de fazer uma educação crítica” (CHASSOT, 2014, p 215).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A meta da vida não é a perfeição, mas o eterno processo de aperfeiçoamento,
amadurecimento, refinamento.
John Dewey

Com esse pensamento de Dewey quero iniciar esta (quase) consideração final. Tudo
é um processo e eu estou neste para buscar o aperfeiçoamento, o amadurecimento, o
refinamento. Sei que este processo jamais terá fim, porque sempre teremos algo para
aprender e o que já aprendi até o presente é muito pouco para eu poder dizer que já posso
fazer a consideração final. O que tentarei aqui é levantar alguns apontamentos que foram
evidenciados no desenvolvimento desta pesquisa.
Este trabalho teve como premissa analisar as percepções dos alunos, das alunas e das
professoras de duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental (EF) sobre saberes e práticas
em CN com ênfase nos elementos curriculares e nos didático-pedagógicos.
Para tal, foi definido o seguinte problema: Quais são as percepções dos alunos, das
alunas e das professoras de duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental?
Em torno desse problema outras dimensões norteadoras se articulam, tais como: Qual
a relevância dos conhecimentos em Ciências Naturais para a vida dos alunos e alunas na
visão destes e de suas professoras? Quais os elementos curriculares as alunas, alunos e
professoras consideram relevantes em CN para a formação dos referidos? Quais são os
elementos didático-pedagógicos presentes na prática de ensino das professoras em relação
ao ensino de CN?

As percepções acerca dos saberes em Ciências Naturais
Identificamos que os alunos e as alunas envolvidos na pesquisa percebem que as
Ciências Naturais fazem parte de seu cotidiano, principalmente no que diz respeito a
natureza, ao corpo humano e ao meio ambiente, porém uma minoria demonstra imaturidade,
com respostas vagas, demonstrando que nas duas turmas existe uma diferenciação de níveis
de maturidade, sendo às vezes difícil para as professoras poderem atender a todos.
A disciplina Ciências Naturais é compreendida como fácil por se tratar de saberes
que estão ligados a sua realidade, como o corpo humano e a natureza. É a disciplina que
ocupa o segundo lugar quanto ao desenvolvimento das professoras e que a maioria gosta da
matéria por ser de fácil compreensão.
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Com relação às professoras demonstraram que a sua formação inicial não deu a
condição para que as mesmas tivessem o domínio do conteúdo de Ciências Naturais
necessário e que a formação permanente é de suma importância para preencher a lacuna,
amenizando a situação, porém demonstraram que são comprometidas e que estão buscando
aprimorar seus conhecimentos. Elas relacionam as Ciências Naturais com o mundo, com a
intervenção da humanidade no mundo, pois o mesmo faz parte do universo. Evidenciam
também que os alunos devem ser conscientes de seu papel na sociedade com uma postura
crítica, reflexiva, questionadora e investigativa.

Relação com a prática em Ciências Naturais

A prática das professoras em Ciências Naturais a partir das observações em sala de
aula, era interativa, buscando envolver os alunos com diversas atividades: trabalho de
pesquisa, questionário, entrevistas, leitura de textos informativos, debates, jogos educativos,
roda de conversa. A postura das duas professoras era de mediadoras da aprendizagem.
O planejamento é feito semanalmente e em conjunto, porém respeitando as
especificidades de cada turma. O principal problema citado foi a falta de acompanhamento
dos pais, uma vez que a maioria trabalha e não acompanha como deveria seus filhos. Além
da diversidade dos alunos e a necessidade de desenvolver estratégias que pudessem atingir
a todos.
Com relação aos alunos e as alunas, foi percebido que esses se encontravam com a
sexualidade aflorada e que nas aulas do corpo humano às vezes era difícil trabalhar esse
tema, uma vez que em alguns casos não era bem interpretado pelos pais, pois acreditavam
que as professoras estavam ensinando promiscuidade ao se tratar de sexo. Elas contornavam
a situação explicando a eles a necessidade de retratar o assunto por conta das brincadeiras e
ações inapropriadas dos filhos deles na sala de aula.

Aprender Ciências Naturais
As Ciência Naturais fazem parte do cotidiano e temos que compreender que somos
seres pertencentes ao Universo e tudo que faz parte dele tem uma ligação intrínseca com
cada um e que quanto mais aprendermos, mais seremos capazes de cuidar do nosso planeta,
do nosso corpo, da nossa vida e da vida dos outros.
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É a partir das relações afetivas que a aprendizagem pode acontecer de forma
significativa e quanto melhores forem essas relações entre as professoras e alunos e alunas,
melhor será a produção do conhecimento.
De acordo com o que foi abordado nesta pesquisa apresentamos um estudo centrado
no processo de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais através de um estudo de caso, não
esperamos generalizar acerca dos resultados, mas expor uma situação do cotidiano dos
alunos do 5º ano do EF e suas percepções sobre saberes e práticas em Ciências Naturais.
Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para uma reflexão sobre a
aprendizagem de Ciências Naturais, trazendo em evidência a necessidade de boas relações
afetivas para que essa aprendizagem aconteça.
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APÊNCIDE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PERCEPÇÕES SOBRE SABERES E PRÁTICAS EM CIÊNCIAS NATURAIS: UM
ESTUDO NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CAPELA/SE

Esta pesquisa tem como pretensão investigar como se apresentam as práticas
pedagógicas dos professores com relação à construção do saber na disciplina de Ciências
Naturais.
A pesquisa é vinculada à Universidade Federal de Sergipe, pelo Núcleo de PósGraduação stricto sensu em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (NPGECIMA) e
apresenta, como metodologia para coleta de dados, questionários que serão aplicados com
os alunos e professores nas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental.
Almejamos, com esses dados construir um panorama das referidas turmas no que diz
respeito ao ensino de Ciências Naturais. Acreditamos que esta pesquisa possa revelar como
a aprendizagem em Ciências Naturais se encontra no ambiente escolar e com isso suscitar
reflexões acerca de propostas que visem uma aprendizagem significativa.
Os dados coletados serão mantidos em sigilo, possibilitando a todos os envolvidos o
direito ao anonimato.
Ao exposto supracitado, solicitamos a autorização para a efetivação da pesquisa em
questão.
Desde já agradecemos a colaboração para o desenvolvimento da investigação.

Profª. Drª. Maria Batista Lima (Orientadora)
Arlindo Batista de Santana Filho (Mestrando)
_________________________________________
Direção do Colégio
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APÊNDICE B – TERMO DE COMPROMISSO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
TERMO DE CONSENTIMENTO
ESTUDO: PERCEPÇÕES SOBRE SABERES E PRÁTICAS EM CIÊNCIAS
NATURAIS: UM ESTUDO NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
CAPELA/SE

Este termo tem como objetivo traçar o compromisso que envolve o pesquisador
Arlindo Batista de Santana Filho, RG: 1094002 SSP/SE e o Colégio ______________,
situado na cidade de Capela/SE, em que será desenvolvida a pesquisa.
A pesquisa é vinculada à Universidade Federal de Sergipe, pelo Núcleo de PósGraduação stricto sensu em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (NPGECIMA), sob
a orientação da Profª. Drª. Maria Batista Lima e apresenta como metodologia para coleta
de dados, questionários que serão aplicados com alunos e professores do 5º ano do Ensino
Fundamental, Coordenação e Direção.
Compromisso do pesquisador:


Tratar todos com transparência e veracidade;



Cumprir os acordos firmados, utilizando os instrumentos elencados na
metodologia;



Ser coerente com as particularidades do colégio, respeitando o currículo e as
especificidades da instituição;



Manter o direito ao anonimato de todos os envolvidos na pesquisa;



Apresentar um relatório parcial para apreciação da comunidade escolar.

Compromisso da Instituição:
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Possibilitar o livre acesso no Colégio para a efetivação da pesquisa;



Disponibilizar documentos de interesse do pesquisador que verse sobre os
objetivos da pesquisa, respeitando a autoridade da Instituição;



Ser parceiro do pesquisador, deixando a comunidade escolar esclarecida do
objetivo da pesquisa.

Capela/SE, ____ de ______________ de 2013.

__________________________________________
Testemunha

__________________________________________
Pesquisador

__________________________________________
Direção do Colégio
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APÊNCIDE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTUDO: PERCEPÇÕES SOBRE SABERES E PRÁTICAS EM CIÊNCIAS
NATURAIS: UM ESTUDO NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
CAPELA/SE

Você está convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado, de
responsabilidade do pesquisador Arlindo Batista de Santana Filho sob a orientação da
Profª. Drª. Maria Batista Lima, que tem como objetivo investigar como se apresentam as
práticas pedagógicas com relação à construção do saber na disciplina de Ciências Naturais
nas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, com ênfase nas relações, nas estratégicas
metodológicas e nos processos avaliativos. A sua participação é importante para o
desenvolvimento de nossa pesquisa. Contamos com sua colaboração e, desde já,
agradecemos.

Eu,

______________________________________________________________,

RG nº _____________________ declaro ter sido informado sobre a pesquisa e concordo em
participar, como voluntário do projeto acima descrito.

Eu, _______________________________________________________________,
RG nº _________________________________________ , responsável legal por
_________________________________________________________________________
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto
acima descrito.
Estou ciente de que:


Será respeitada a minha individualidade de prosseguimento da pesquisa;
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Serão utilizados questionários na metodologia;



Os resultados obtidos durante o processo da pesquisa serão mantidos em
sigilo, porém poderão ser divulgados em publicações científicas, desde que
meus dados pessoais não sejam mencionados;



Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados,
ao final da pesquisa.

Capela/SE, ____ de ______________ de 2013.

__________________________________________
Testemunha

__________________________________________
Voluntário / Responsável

__________________________________________
Pesquisador
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APÊNDICE D - I INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
Prezado (a) Aluno(a),
Este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma
pesquisa de Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS). Através dele almejamos buscar as Percepções sobre os Saberes
na disciplina de Ciências Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. Ressaltamos que não
há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. Os dados aqui coletados serão
sigilosos, mantendo todos os envolvidos na pesquisa com direito ao anonimato. A sua
opinião é importante para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Contamos com sua
colaboração e, desde já, agradecemos.
O roteiro deste questionário foi certificado pela pesquisa: Saberes e Práticas de
Matemática e Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: um estudo em
diferentes contextos escolares da microrregião do agreste de Itabaiana- SE, vinculada ao
Grupo de Estudos e Pesquisas Identidade e Alteridade: Desigualdades e Diferenças na
Educação (GEPIADDE) da Universidade Federal de Sergipe. Outrossim, o referido
instrumento de coleta de dados foi baseado no questionário do Estudo da Relação com
Saberes coordenado pelo Prof. Dr. Bernard Charlot.
Arlindo Batista de Santana Filho

Contato: batista-arlindo@ig.com.br

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
I-

Identificação

Meu nome é: _____________________________________________________________
Idade:____ anos

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino Moro com: ___________________

Meu pai trabalha? ( ) Sim ( )Não Onde: _________________________________________
Minha mãe trabalha? ( ) Sim ( )Não Onde: _______________________________________
Minha Religião é: ( )Católica

( )Evangélica

( )Espírita

( ) Candomblé ( )Umbanda

( )Outra Qual? ______________________
Etnia/Raça/Cor: ( )Negro
(

II-

( )Branco

)Amarelo/Asiático

(
(

)Indígena/Índio
)Preto

(

)Pardo

Outro: ____________

Percepções sobre os saberes em Ciências Naturais:

1.
Para você o que são Ciências Naturais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2.
Por que é importante aprender Ciências Naturais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.
Para que serve o que eu aprendo na escola em Ciências Naturais?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.
Você considera Ciências Naturais uma disciplina difícil?
( ) Sim. Justifique __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( )Não. Por quê? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III-

Relação com as práticas de Ciências Naturais:

5.
O que eu preciso fazer para aprender melhor Ciências Naturais?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6.
O que a professora deve fazer para ensinar bem Ciências Naturais?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7.
Com a professora, o que é difícil aprender em Ciências
Naturais?____________________
____________________________________________
8.
Quais são as atividades de Ciências Naturais que eu prefiro?
( )Leitura do livro didático.
( )Trabalho com teatro.
( ) Aulas expositivas com cópia e
( )Passeio e excursão.
exercício no quadro.
( )Jogos e brincadeiras.
( ) Aulas expositivas com slide no data
( )Trabalho com música.
show.
( )Feira de ciência ou gincanas.;
( )Experiências.
( )Outras coisas:___________________
( )Trabalho com vídeos.

9. Como são as aulas de Ciências Naturais em sua turma?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. O que você aprende na disciplina de Ciências Naturais?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Em sua opinião que mudanças poderiam ter melhorado as aulas de Ciências
Naturais em sua turma de 2013?

100
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. As aulas de Ciências Naturais facilitam o seu entendimento dos fenômenos da natureza
(chuva, sol, trovões, relâmpagos e outros)?
( )Sim, de que forma? ______________________________________________________
( )Não, por quê? __________________________________________________________

13. As aulas de Ciências Naturais ajudam você a entender o seu corpo e o que acontece com
ele (mudanças, doenças, higiene, entre outros)?
( )Sim, de que forma? ______________________________________________________
( )Não, por quê? __________________________________________________________

14. As Ciências Naturais tem a ver com o ambiente em que você vive?
( )Sim, de que forma? ______________________________________________________
( )Não, por quê? __________________________________________________________

15. Quais os tipos de atividades desenvolvidas nas aulas de Ciências Naturais pela sua
professora?

( )Leitura do livro didático.
( ) Aulas expositivas com cópia e
exercício no quadro.
( ) Aulas expositivas com slide no
data show.
( )Experiências.
( )Trabalho com vídeos.
IV-

( )Trabalho com teatro.
( )Passeio e excursão.
( )Jogos e brincadeiras.
( )Trabalho com música.
( )Feira de ciência ou gincanas.
( )Outras
coisas:___________________

Relações afetivas e intersubjetividade na aprendizagem de ciências naturais

16. Qual a disciplina que você mais gosta?

(
(
(
(
(

) Matemática
) Artes
) História
) Português
) Inglês

(
(
(
(

) Redação
) Educação física
) Ciências
) Geografia.

Por que? ________________________________________________________________

17. Qual a disciplina que você menos gosta?

( ) Matemática
( ) Artes

( ) História
( ) Português
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( ) Inglês
( ) Redação
( ) Educação física

( ) Ciências
( ) Geografia

Por que? _________________________________________________________________

18. Você se sente estimulado para participar das aulas de Ciências?
( )Sim, de que forma? ______________________________________________________
( )Não, por quê? __________________________________________________________

19. O que você acha de sua professora?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20. Como é sua relação com sua professora?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
21. Como é a relação da professora com sua turma?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
22. Em sua opinião a forma de sua professora ensinar é?
( )Ótima

( )Boa

( )Regular

( )Outra_______________________________

Por quê? ____________________________________________________________________

23. Em sua opinião qual a disciplina que a professora ensina melhor?

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Matemática
) Artes
) História
) Português
) Inglês
) Redação
) Educação física
) Ciências
) Geografia
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Por que? _________________________________________________________________

24. A forma como a professora trata a turma tem influencia o resultado da aprendizagem?
( )Sim, de que forma? ______________________________________________________
( )Não, por quê? __________________________________________________________

25. Como você gostaria que a professora agisse com a turma?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

103

APÊNDICE E – II INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA

Prezada Professora,
Este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma
pesquisa de Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS). Através dele almejamos buscar a Relação com o Saber na
disciplina de Ciências Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. Ressaltamos que não há
respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. Os dados aqui coletados serão
sigilosos, mantendo todos os envolvidos na pesquisa com o direito ao anonimato. A sua
opinião é importante para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Contamos com sua
colaboração e, desde já, agradecemos.
Arlindo Batista de Santana Filho
Contato: batista-arlindo@ig.com.br
II - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Meu nome
é:________________________________________________________________
1- Qual a importância do Ensino de Ciências nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2- Como você avalia a realização das suas aulas de Ciências?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3- Você gosta de Ensinar Ciências?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4- Qual a diferença entre o conhecimento cotidiano e o científico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5- Nas suas aulas existia relação entre o que era aprendido na escola e o cotidiano dos
alunos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6- Que estratégias/atividades foram realizadas nas aulas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7- Que importância tem o Livro Didático em suas aulas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8- Você utilizou outros materiais além do Livro Didático? Quais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9- Considera a observação um meio de avaliar os seus alunos? Se sim, como essa
observação é realizada?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10- Realizava experiências em suas aulas? Se sim, como eram realizados?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11- Qual a importância dos experimentos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12- Que fontes você utilizou para preparar suas aulas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13- Que tipos de dificuldades você considera ter tido em suas aulas? (Conteúdo, conceitos,
Estratégias ou metodologia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14- Você considera ter domínio dos conteúdos científicos? Por quê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15- Que dificuldades foram encontradas ao falar dos conteúdos de ciências?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16- Os alunos perguntavam em suas aulas de Ciências? você sempre respondia aos
questionamentos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

17- Você considera ter tido uma formação adequada para ensinar Ciências nas séries
iniciais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

18- O curso proporcionou diversas metodologias para ensinar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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APÊNDICE F – III INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
Orientadora: Profª. Drª. Maria Batista Lima
Orientando: Arlindo Batista de Santana Filho
ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS

1- Como é o relacionamento entre vocês professoras e os alunos?
2- Vocês acreditam que o bom relacionamento ajuda na aprendizagem de Ciências
Naturais?
3- Qual a disciplina que mais gostam e a disciplina que menos gostam?
4- Em Ciências Naturais o que mais gostam e o que menos gostam?
5- Qual o tema que vocês trabalharam na Feira de Conhecimentos?
6- O que pode ser feito para ensinar melhor Ciências Naturais
7- O que é difícil ensinar em Ciências Naturais?
8- Vocês percebem a diferença entre os meninos e as meninas? Onde isso se torna mais
forte?
9- As aulas de Ciências Naturais ajudas no cotidiano dos alunos?
10- Como é que vocês imaginaram a turma de 2013, em relação ao comportamento? Foi
o esperado?
11- Como vocês realizam a avaliação em Ciências Naturais?
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APÊNDICE G -RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
Orientadora: Profª. Drª. Maria Batista Lima
Orientando: Arlindo Batista de Santana Filho
O roteiro deste questionário foi certificado pela pesquisa: Saberes e Práticas de
Matemática e Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: um estudo em
diferentes contextos escolares da microrregião do agreste de Itabaiana- SE, vinculada ao
Grupo de Estudos e Pesquisas Identidade e Alteridade: Desigualdades e Diferenças na
Educação (GEPIADDE) da Universidade Federal de Sergipe.
Arlindo Batista de Santana Filho

Contato: batista-arlindo@ig.com.br

RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS

I-

CARACTERIZAÇÃO GERAL

Nº DE QUESTIONÁRIOS

51

FAIXA ETÁRIA

09 A 12 ANOS

SÉRIE

5º ANO

TURMAS

02

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

COLÉGIO

BAIRRO

CENTRO

SEXO

(27) MENINOS (24) MENINAS

RELIGIÃO

(40) CATÓLICO

(10 ) EVANGÉLICO

(01) ESPÍRITA (0) OUTRA
ETNIA/RAÇA/COR-ENTREVISTADO

(0)NEGRO (14) BRANCO
(0) INDÍGENA/ÍNDIO (16) PARDO
(0)AMARELO/ASIÁTICO (0)PRETO
OUTRO: (21) MORENO

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA A
Nº DE QUESTIONÁRIOS

26
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FAIXA ETÁRIA

09 A 12 ANOS

SÉRIE
SEXO

5º ANO
(14) MENINOS

(12) MENINAS

RELIGIÃO

(19) CATÓLICO (06) EVANGÉLICO
(01) ESPÍRITA (0) OUTRA
ETNIA/RAÇA/COR-ENTREVISTADO
(0)NEGRO (08) BRANCO
(0) INDÍGENA/ÍNDIO (07) PARDO
(0)AMARELO/ASIÁTICO (0)PRETO
OUTRO: (11) MORENO
CARACTERIZAÇÃO DA TURMA B
Nº DE QUESTIONÁRIOS

25

FAIXA ETÁRIA

09 A 12 ANOS

SÉRIE
SEXO

5º ANO
(13) MENINOS

(12) MENINAS

RELIGIÃO

(11) CATÓLICO (04) EVANGÉLICO
(0) ESPÍRITA (0) OUTRA
ETNIA/RAÇA-ENTREVISTADO
(0)NEGRO (06) BRANCO
(0) INDÍGENA/ÍNDIO (09) PARDO
(0)AMARELO/ASIÁTICO (0)PRETO
OUTRO: (10) MORENO
IIPERCEPÇÕES SOBRE OS SABERES EM CIÊNCIAS NATURAIS:
Para você o que são Ciências Naturais?
a) Resposta vaga, ampla, geral – Total (15): Uma ciência genética muito natural; O
conhecimento; É experiências (2), o teatro; Coisa mais a ciência e o conteúdo; É uma
forma de aprendermos melhor as coisas que estão ao nosso redor; É a ciência que todos
estudam para ter uma vida mais saudável; Uma experiência de aprendermos matérias
diferentes; É uma coisa que estimula nossa imaginação; É a matéria que mais a gente
gosta; É uma forma de aprendizagem melhor; Um estudo profundo; É uma coisa boa;
Para descobrir as coisas; Vida, a ciência é nova vida;
b) Relacionada a conteúdo – Total (11): Plantas 2, os animais, a vida, o vento, o mar, a
terra, o fogo, elementos naturais; planeta e os animais (2);
b.1) Relacionado Natureza – Total: 17: Natureza
b.2) Relacionado ao corpo humano – Total:7: Explica nosso corpo
c) Não respondeu – Total: 1
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Por que é importante aprender Ciências Naturais?
a) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada – Total 20: Para ter conhecimento (9);
Porque é importante para nossa vida, para aprender novas coisas; Porque tudo depende
da ciência (2); Para o desenvolvimento de todos; Explorar mais; Para preservarmos mais
as plantas (2); É a importância em nossa vida (2); Bom; Porque é a matéria que mais
gosto
b) Relacionada a conteúdo – Total (29): Para aprender a mudança no planeta, nos
vegetais (3); Para aprender sobre o meio ambiente;
b.1) Relacionado Natureza – 18
b.2) Relacionado ao corpo humano - 4
c) Relacionada à atividade – Total:
d) Outras respostas – Total (3): Para não reprovar; Para ficar por dentro do assunto;
Para estimular valores;
e) Não respondeu – Total: 2
Para que serve o que eu aprendo na escola em Ciências Naturais?
a) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada – Total 28: Trabalhar (5); Fazer
experiências (2); Para futuramente não ter dúvida; Para estimular o conhecimento (16);
Para a vida toda; Saber mais sobre nosso cotidiano; Significa como estar o dia a dia das
pessoas; Para a minha melhora;
b) Relacionada a conteúdo – Total (18): Noção de meio ambiente; Planeta;
b.1) Relacionado Natureza – 12
b.2) Relacionado ao corpo humano - 4
c) Relacionada à atividade – Total:
d) Outras respostas – Total:
e) Não respondeu – Total: 5
Você considera Ciências Naturais uma disciplina difícil?
Sim Total 11. Justificativa: Tem várias coisas (4); Não é uma aprendizagem muito
rápida (4); Aprender o corpo humano é difícil (2); Não estou por dentro do assunto.
Não Total 39. Por que? Fala do cotidiano; Aprender mais é bom; Porque fala do ser
humano e da natureza (4); Ensina muita coisa; Não é difícil (10). É melhor para
aprender (4); Passa muito na TV; Eu gosto(3).
Não responderam: Total 01
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III-

RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS NATURAIS:

O que eu preciso fazer para aprender melhor Ciências Naturais?
a) Relativo à atividade Total 12: Explorar a natureza (3); Se dedicar (4); Pesquisar;
Ler; Se concentrar nas aulas (2); Participar das aulas;
b) Relativo ao esforço pessoal, concentração Total 34: Estudar bastante (17); Prestar
atenção nas aulas (17);
c) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total 3: Seguir a professora nas aulas;
Nada (2);
d) Relativo à prática didático-pedagógica:
Não respondeu: 02
O que a professora deve fazer para ensinar bem Ciências Naturais?
a) Relativo à atividade Total 35: Explicar bem (21); Conhecer mais os conteúdos;
Desenvolver aulas práticas (6); Vivenciar bem os conteúdos (6); Coisas adequadas para
a série;
b) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total 8: Falar; Nada (3); Para no futuro
ter a boa aprendizagem do passado; Coisa dela; Nada; Avaliar mais um pouco
Ciências;
c) Referente ao comportamento da docente Total 5: Ser calma (2); Ser dedicada (3);
d) Relativo ao ambiente:
e) Outras respostas Total: 01 Bem formada;
f) Não respondeu: 02
Com a professora, o que é difícil aprender Ciências Naturais:
a) Relativo à atividade Total 35: Explicar bem (21); Conhecer mais os conteúdos;
Desenvolver aulas práticas (6); Vivenciar bem os conteúdos (6); Coisas adequadas para
a série;
b) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total 8: Falar; Nada (3); Para no futuro
ter a boa aprendizagem do passado; Coisa dela; Nada; Avaliar mais um pouco
Ciências;
c) Referente ao comportamento da docente Total 5: Ser calma (2); Ser dedicada (3);
d) Relativo ao ambiente:
e) Outras respostas Total: 01 Bem formada;
f) Não respondeu: 02
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Quais são as atividades de Ciências Naturais que eu prefiro?
(20) Passeio e excursão;
(12) Experiências;
(09) Trabalho com vídeos;
(09) Feira de ciência ou gincanas;
(09) Jogos e brincadeiras;
(05) Aulas expositivas com cópia e exercício no quadro;
(05) Aulas expositivas com slide no data show
(05) Trabalho com música;
(04) Trabalho com teatro;
(03) Leitura do livro didático;
Como são as aulas de Ciências Naturais em sua turma?
a) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total 46: Boa (32); Ótima (7); Conversa
sobre plantas; Interessantes; Corpo humano, poluição do ar, oxigênio (2); Excelente;
Desenvolvidas pelas dúvidas da turma;
b) Relativo à atividade Total 1: Chatas porque não sai da sala;
c) Relacionado a conteúdo Total 2: Fácil; Difícil;
d) Relacionado ao comportamento da turma: Total:1 Todo mundo em silêncio;
e) Relativo ao dinamismo, diversão Total:1 Divertidas;
O que você aprende na disciplina de Ciências Naturais?
a) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total : Muitas coisa que eu nem gosto;
Vários assuntos (2); Várias coisas divertidas (2); Vários assuntos (3); Boas coisas (4);
Como o mundo é em seu lugar;
b) Relacionado ao conteúdo –Total : Corpo humano (10); Animais (6); Sistema solar;
Experimentos; Plantas (4); Planeta (4); Gravidade da terra; A importância dos vegetais;
b1) Relacionado a Natureza: Poluição do ar (3); Alimentos; Natureza (17); Meio
ambiente (2); Solo;
c) Não respondeu: 01
Em sua opinião que mudanças poderiam melhorar as aulas de ciências naturais
em sua turma de 2013?
a) Resposta vaga, ampla, geral e estereotipada Total Os assuntos; Falar muito mais da
natureza; Tocar mais no assunto; Mudar o assunto; O professor é uma matéria; Mudar
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na dificuldade do corpo humano (2); Nada (6); A compreensão nas aulas de ciências;
Algumas coisas; Os alunos devem prestar mais atenção (6); Ter mais aulas; Os
conteúdos (2); Porque falava do meio ambiente;
b) Relacionado ao conteúdo –Total :
c) Referente a aspectos didático-pedagógicos: Mais explicações; Passeios e excursões
(7); Trabalho em turma (3); Pesquisas;
d) Relativo ao dinamismo, diversão
e) Relativo à atividade: Realizar experiências (8); Leitura no livro didático;
f) Não respondeu: 02
As aulas de Ciências Naturais facilitam o seu entendimento dos fenômenos da
natureza (chuva, sol, trovões, relâmpagos e outros)?
(46) Sim

(1) Não (4) Não responderam

a) Resposta ampla, vaga, geral e estereotipada – Total: A forma da natureza (3);
Conhecimento; No sol; Todas; Ajuda a preservar; Forma do tempo; Chovendo;
Divertido;
b) Relação à atividade – Total As atividades desenvolvidas; Nas atividades e na prática
(30);
c) Não entendeu – Total 2
As aulas de Ciências Naturais ajudam você a entender o seu corpo e o que acontece
com ele (mudanças, doenças, higiene, entre outros)?
(42) Sim
a) Resposta ampla, vaga, geral e estereotipada – Total; Mudanças (12); Fala de nossa
saúde; Assuntos; Com higiene (2); De forma interessante; Para conhecer os tipos de
doenças; De forma como agimos com os planetas;
b) Relação à atividade – Total 19 - Através das atividades desenvolvidas (19);
(01) Não
a) Resposta ampla, vaga, geral e estereotipada –É disciplinada;
(08) Não responderam
As Ciências Naturais tem a ver com o ambiente em que você vive?
Sim (44)
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De que forma: Sugerindo melhora do ambiente; De acordo com as coisas que existem
ao nosso redor (6); Os animais e as plantas (4); Falando do ambiente (8); Interessante;
Estudando a natureza (11); Higiene (2); Nosso corpo; Poluição do ar (2);
Não (02)
Porque: São diferentes; O ambiente não tem a ver comigo; São diferentes
Não responderam (05)
Quais os tipos de atividades desenvolvidas nas aulas de Ciências Naturais pela sua
professora?
(21) Aulas expositivas com cópia e exercício no quadro;
(07) Experiências;
(07) Trabalho com vídeos;
(06) Feira de ciência ou gincanas;
(05) Passeio e excursão;
(04) Jogos e brincadeiras;
(04) Leitura do livro didático;
(03) Trabalho com teatro;
(01) Aulas expositivas com slide no data show
(04) Outras: Dinâmica (01); Explicação (01); Interpretação (02)
(05) Não responderam
IV-

RELAÇÕES AFETIVAS NA APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS
NATURAIS

Qual a disciplina que você mais gosta?
(12) Matemática; Aprende coisas novas e interessantes (3); É desafiante; Tipo de se
expressar; Por ser a matéria que sempre fui bem; Fácil; Está em todo lugar; Gosto de
fazer contas; É boa (2);
(10) Educação física; É legal; A gente se diverte (4); Cuida do nosso corpo (3);
Esportes (5); Fácil; Por causa dos exercícios; Interessante;
(07) Ciências; É bom (3); É interessante (3);
(06) Português; É boa; É experiência; Ensina escrever adequadamente; É fácil (2);
(05) Artes; É ótima; Fácil (2); Interessante;
(05) História; Ajuda a conhecer a nossa história; Fala de Sergipe; Sempre mim sair
bem; Interessante;
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(04) Redação; Fácil (2); Gosto de interpretação de textos;
(04) Geografia; Fala sobre a região; É divertida; É interessante;
(01) Inglês; Fácil;
(05) Não responderam
Qual a disciplina que você menos gosta?
(26) Matemática: É difícil (15) e chata (4); Por não ter afinidade na matéria; É
enjoado; Não gosto (3); Não gosto de contas (2);
(11) Inglês: Não entendo muito (4); Não sei falar (2); Sem paciência; Difícil (4);
(05) História: Muito assunto para estudar (2); Difícil (2); Não mim identifico;
(05) Português: Aprendo mais; Erro muito; Difícil; Escreve muito; Os conteúdos;
(02) Artes: Não sei muito bem; Não gosto;
(01) Redação: Tem poucos exercícios;
(01) Ciências: Difícil;
(01) Geografia: Difícil;
(05) Não responderam
Você se sente estimulado para participar das aulas de Ciências?
(40) Sim, de que forma? Para entender as coisas (13); Diferente; Para estudar mais (3);
Participando e prestando atenção (4); Interessante (3); Sendo uma boa aluna; É fácil;
Aumentando minha autoestima; Através do comportamento; Explicando bem; Alegria;
A forma como ensina; Divertido (2); Eu gosto (3); Legal (2); Através das experiências;
Tirando dúvidas;

(05) Não, por que? São normais; Não consigo focar nos assuntos; Mim dar preguiça;
Nada interessante; Muito boa;

(06) Não responderam
O que você acha de sua professora?
(15)Ótima (06)Muito boa

(15)Boa

(08)Legal (02) Interessante (05) Explica

Bem
Como é sua relação com sua professora?
(12)Ótima (07)Muito boa

(23)Boa

Normal (03) Não responderam

(01)Legal

(03) Gosto muito dela (02)
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Como é a relação da professora com sua turma?
(19) Ótima (06)Muito boa

(18)Boa

(02)Legal (06) Não responderam

Em sua opinião a forma de sua professora ensinar é?
(33) Ótima: Ensina bem (28); Aplicada; Divertida (3); Gosto dela; Calma; Inteligente
(2);
(11) Boa: Não dá bronca em ninguém; Gosto dela (4); Gentil; Explica bem (5);
(04 ) Regular: Por ser atrasada nas atividades; Aulas chatas (2); porque sim;
(01) Diferente:
(02) Não responderam
Em sua opinião qual a disciplina que a professora ensina melhor?
(16) Português;
(15) Ciências;
(10) Matemática;
(10) Educação física;
(07) Geografia
(07) História;
(05) Artes;
(03) Redação;
(01) Inglês;
A forma como a professora trata a turma tem influência na forma como a turma
aprende?
(43) Sim, de que forma? É legal (5); Explicando (5) e conversando; Prestando atenção
(3); Experiência (2); No estudo; Explica bem (9); Forma prestativa (4); Trata bem (5);
Estimula o conhecimento (2); Respeito (2); Divertida (2); Educada;
(04) Não, por que? Não influencia em nada; Diferença (3);
(04) Não responderam
Como você gostaria que a professora agisse com a turma?
Permaneça da mesma forma (31); De forma legal; Explicar melhor (4); Boa; Mais calma;
Diferente no modo de passar as atividades; Com mais paciência (2) e intimidade; Mais
atenção; Relacionando bem; Com mais expiração (3); Pegasse mais leve; Mais atividade
para casa; Mais passeios e excursões;
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APÊNDICE H - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ – REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
Orientadora: Profª. Drª. Maria Batista Lima
Orientando: Arlindo Batista de Santana Filho
REALIZADA COM AS PROFESSORAS

Meu nome é Arlindo Batista de Santana Filho, eu sou estudante de mestrado em
Ensino de Ciências e Matemática do NPGECIMA pela Universidade Federal de Sergipe.
Hoje são 17/01/2014 e estamos aqui para realizar a entrevista semiestruturada com o objetivo
de fundamentar os questionários realizados com as professoras da pesquisa.
Então, diante do que eu li, do questionário que foi lido, eu gostaria de saber como era
o relacionamento entre vocês e os alunos?

Professora X: Particularmente nosso relacionamento se dava de maneira muito boa,
porém, tinham alguns imprevistos, porque geralmente não gostam muito de receber ordens,
então havia meses que era difícil de entrarmos em consenso, mas diante de alguns
questionamentos que eu ia perguntando, por causa de alguma coisa, eles iam me dizendo o
motivo e nós voltávamos as boas, mas normalmente era um relacionamento muito bom, sem
nenhum grande imprevisto.

Entrevistador: Então quer dizer que a relação entre professora e aluno, na sua
opinião, era boa?
Professora X: Amigável.
Entrevistador: Amigável?
Professora X: Exato.
Entrevistador: E você acredita...Vamos chamar essa professora de Professora X, que
esse relacionamento amigável ajudava na aprendizagem do Ensino de Ciências Naturais?
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Professora X: Sim. Porque desde que você tenha um relacionamento bom com seu
aluno, o instiga a ser mais investigador com determinado conteúdo, mais questionador diante
de alguns problemas que são lançados na turma. E fora o domínio maior com a turma. Então
isso facilita bastante para trabalhar a disciplina Ciências, que precisa do aluno para
determinadas experiências, ou para uma aula-passeio, uma aula prática e precisa que ele
esteja realmente apto a participar e se você vir esse aluno assim com alguma dificuldade,
com obstáculo, com um empecilho, ele não vai participar e com isso você terá uma
dificuldade maior. Tanto de concentração, porque ele vai chamar sua atenção e desviar a
turma. E quando ele participa e torna-se amigo, pode até lhe ajudar, fazendo com que os
outros participem também.

Entrevistador: Certo. E agora vamos ouvir a resposta da Professora Y.
Professora Y: Bem! Muito amigável, como já foi dito que a questão de alguns não
serem tão acessíveis, mediante conversas particulares, mesmo assim há aquela integração.
Porém, a minha conduta com eles é muito mais do que professor-aluno, era realmente aquela
de amigos.
Entrevistador: É...tanto uma, quanto outra no questionário, quando eu perguntei,
qual a importância do Ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental, falaram
a questão de compreender, acerca do que é Ciências Naturais, conhecer melhor o mundo,
mas para vocês, o que é Ciências Naturais? Quando fala em Ciências o que vocês pensam?
Professora Y: O mundo.
Entrevistador: O mundo. A Professora Y disse que é o mundo, o todo.
Professora X: O ser humano com o meio ambiente que o cerca. No caso, ele convive
em determinada comunidade, então tem que estudar tudo que se vê ao redor, tem que
compreender o que movimenta aquele determinado lugar, como é a relação dele com o outro
ser e com o ambiente, porque Ciências não é só natureza, Ciências é todo um conjunto em
si. Então, ele tem que compreender primeiro o que é Ciências. Não só Ciências: água, plantas
e lixo etc.
Entrevistador: Certo. Como vocês são professoras de várias disciplinas, qual a
disciplina que vocês mais gostam de ensinar e a que menos gostam?
Professora Y : Bem. A que eu mais gosto é geografia.
Professora Y: E a que eu menos gosto, até por conta da concentração deles,
atualmente é a Matemática, que requer mais concentração e o querer realmente deles, por
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que não adianta o lúdico só se eles não têm interesse em trabalhá-lo, falta maturidade. Na
minha turma não tinha essa questão de maturidade. Já geografia eu sentia que também
chamava muita atenção, tanto é que as melhores notas eram nessas disciplinas: geografia,
história, um ou outro era que não conseguia, mas a Matemática senti muita dificuldade com
a turma.

Entrevistador: Essa foi a resposta da Professora Y. Agora a Professora X.
Professora X: Gosto mais de Matemática. E olhe que... mesmo tendo alguns
probleminhas do livro, eu começava a impulsioná-los a outras coisas diante do problema e
eles ficavam tia X a senhora tá querendo muito, tá querendo demais. Não, mas tem que ser
assim, vamos dar uma resposta? Então eu instigava. Já a que eu menos gosto, que tem muita
coisa para decorar é mais história. Porque tem realmente muitas datas que você tem que
memorizar, tem que saber o motivo, por que aconteceu naquela data, e geralmente os
meninos não gostam muito, tem que passar de uma maneira prazerosa e ao mesmo tempo
instigá-los a decorar, porque vai ser cobrada futuramente, mesmo que não seja muito
proveitoso, mas ele vai ter que aprender, então acho que essa é a disciplina menos atraente.

Entrevistador: E ciências, o que mais gosta e o que menos gosta?
Professora X: Ciências fica em segundo lugar porque essa, você vai ter que realmente
fazer muitos experimentos e é muito bom, mas também vem à mente, experiências que eu
tive quando estudava, que a gente fazia, muitas coisas eu deixo de fazer por causa de
experiências anteriores, foi muita prática e aí hoje tem muitas coisas que eu não concordo
diante disso. O que eu gosto é levar o aluno a investigar, a pesquisar, mas se o professor não
aguça essa curiosidade muita coisa passa despercebida, então cabe ao professor amadurecer
isso no estudante. E de uma certa forma a gente trabalhava muito era essa prática, só que
diante da correria do dia a dia fica difícil manter rotinas práticas em todas as aulas
posteriores.
Professora Y: Eu tenho a dizer sobre a matéria de Ciências o seguinte: ela é a que
mais chama a atenção do aluno, tanto é que na Feira de Conhecimentos boa parte das turmas
trabalha Ciências, porque realmente é o que eles têm mais interesse, por conta da prática. E
a questão também do material didático, ele traz muito isso, trabalhar não só o conteúdo, mas
também traz exemplos de experiências a serem feitas e que chamam a atenção deles, e com
essa atenção tão aflorada o que acontece, eles realmente sentem gosto, tanto é que, quando
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chega assim o momento, qual vai ser o assunto e a matéria que vamos trabalhar na feira de
conhecimento e é unânime Ciências. Por que como já foi dito, ela engloba, todo o mundo,
então chega num momento familiar a um momento ambiental, até mesmo a mudança
corporal e tudo isso vai chamar a atenção deles e ligá-los diretamente a Ciências.
Entrevistador: Falando em Feira de Conhecimentos, qual foi o tema que vocês
trabalharam em 2013, e o envolvimento dos alunos? Professora X.
Professor X: Eu trabalhei brincadeiras regionais, quer dizer, nós trabalhamos a
interdisciplinaridade nesse projeto, miniprojeto para a feira, ao lado de Ciências, quando a
gente trabalhou esse lado da feira, pegamos por região como certas brincadeiras
influenciavam naquele meio, que eu levei para as ciências humanas, e aí, tiveram certas
atividades que envolviam a fauna, que a gente fez paródias, que teve brincadeiras, que
envolvem também determinados animais, então realmente foi proveitoso principalmente
quando eles diziam tia X, vamos fazer assim, então, eu pegava pelo lado das ideias deles
para fazer uma interligação, por que suas ideias puderam ser realmente aproveitadas, então,
as brincadeiras regionais quando eu selecionei, foi no lado de geografia que a gente tinha
trabalhado logo, mas eu disse que a gente iria fazer juntando todas as disciplinas e realmente
quando mostrei a coordenadora, ela, não X, tá bom, sim. Então realmente foi proveitoso o
trabalho de Ciências através das atividades lúdicas enfocou o conteúdo, entende.
Professora Y: Já eu, trabalhei na Feira de Conhecimentos, com o tema, é... culinária
familiar, delícias da vovó e foi um conteúdo que veio focado em história, falando sobre a
questão da importância da alimentação das nossas famílias, da origem dessa alimentação:
africana, indígena, europeia. Como também a questão nutricional em ciências, nós tínhamos
anteriormente estudado a cadeia alimentar e juntamente com a cadeia alimentar nós demos
foco à pirâmide alimentar e com isso vimos a questão dos nutrientes desse tipo de
alimentação e focamos a questão da vovó que foi algo inovador, por conta de que nós temos
heranças que são passadas de mãe para filha e assim sucessivamente até chegar nos dias
atuais. E foi observado, justamente, por eles, que alguns desses alimentos que eram da
culinária familiar, aos domingos, mais propriamente dito, quando a família estava mais
reunida, que iam à casa das avós, que tinha sempre aquele prato que não faltava e que diante
disso as crianças não se identificavam, não gostavam daquela alimentação, e que a gente
trabalhou a questão da importância para a família e também o nutricional. E aí eles foram
vendo que realmente os nutrientes para o desenvolvimento corporal, mental e físico deles,
dependiam daquela alimentação e o que achei mais interessante é que diante das amostras

121

que foram trazidas, porque eles tinham que preparar com as avós e surgiram muitos doces
que até então estavam esquecidos por conta da industrialização, doces caseiros e até mesmo
assim é novidades para eles hoje, que não era antigamente para nossos pais e avós, como a
questão mesmo do beiju tão valorizado por turistas que vêm a região nordeste e que muitos
dos alunos não gostavam e até mesmo ainda não tinham experimentado e foi a mais pedida.

Entrevistador: O que vocês acreditam que poderia ter feito ou o que pode ser feito para
ensinar melhor Ciências Naturais?

Professora X: Prática contínua.

Entrevistador: Prática contínua.

Professora X: É, por que como já foi dito, Ciências é algo que vivemos. É o que é
experimentado a todo instante, então para instigá-los, é algo que a professora faz em
determinado conteúdo para aquele dia, só que às vezes pode mudar diante do questionamento
do aluno e que no dia seguinte você pode dar continuidade ao que foi trabalhado
anteriormente, é bom parar um momento para aquele questionamento do aluno e naquele
mesmo dia, você fazer uma interligação daquela interrogação, que surgiu do nada, para você
foi do nada, mas para ele teve um porquê e fazer uma interligação com outras disciplinas,
dar continuidade a curiosidade de outros alunos.

Professora Y: Para mim, também tem a questão do sair, do trabalhar fora da sala, ou seja,
uma pesquisa de campo. Claro, com o objetivo de trabalhar um conteúdo a ser dado, mas é
porque realmente instiga, chama mais atenção do aluno, que eles se propõem a realmente
participar.

Entrevistador: O que é difícil ensinar em Ciências Naturais?

Professora Y: Eu, particularmente, senti uma dificuldade com a turma esse ano, foi a questão
da puberdade, da reprodução humana, assim, eu vi que eles realmente não tinham maturidade
diante do foco do conteúdo, por que o conhecimento que eles têm era o conhecimento da
mídia e na mídia tudo pode, então eles se desviaram por conta de que eu observei o
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comportamento deles que modificou bastante, em termos da sexualidade. Alguns a
observação era bem científica e também não era, como é que eu posso tá falando,
desestruturado, até por que com essa questão da reprodução humana e da puberdade, eu
observei que algumas famílias, boa parte da minha turma é 50% de pais separados, assim
não tinha aquela atenção em está, orientando, principalmente a questão das meninas. Então
eu senti muita dificuldade em Ciências Naturais está trabalhando esse assunto.

Professora X: Também tem esse, porque eram turmas parecidas, e deram trabalho realmente
nesse lado, quando nós começamos a trabalhar percebemos a necessidade de antecipar por
conta desse florescimento inesperado dos alunos, para justamente ir já sondando algumas
atividades, mas mesmo assim houve muita polêmica.

Entrevistador: Então diante dessas afirmações, vocês falaram da questão da puberdade?

Professora X : É porque é algo que deve ser falado, mas às vezes do jeito que eles passam
em casa, os pais tendem a pensar de outra forma, o que nós vamos passar para os alunos aí
tendem a pensar assim: a professora tal está incentivando isso em sala de aula, está dizendo
isso de minha filha ou de meu filho, leva para outro lado e que às vezes ela mesma sabe que
eles já fazem determinadas coisas ou que tem o entendimento daquela, mas se nega a aceitar,
e ao invés de ajudar, às vezes atrapalham mais.

Professora Y: É onde está o grande obstáculo da Ciência é a questão do também
conhecimento familiar, dele está realmente respondendo ao questionamento daquele aluno,
porque hoje em dia as crianças não têm mais a mentalidade de cinco anos atrás, por que pelo
menos a turma que eu peguei há cinco anos atrás do quinto ano era totalmente diferente, a
maturidade está aflorando cada vez mais cedo. É tanto que os questionamentos são mais
profundos e que os pais ainda não têm, é, não aceitam que os filhos estejam passando por
essa etapa, por conta da idade deles e são imaturos por um lado, mas porém bem avançados
e maduros para outros. Principalmente, foi o que eu pude observar na questão da sexualidade.

Entrevistador: Então, quando vocês falaram de maturidade e sexualidade, vocês perceberam
a imaturidade ou um avanço para a idade deles?

123

Professora Y: Com relação a sexualidade, um avanço para a idade deles, estão bem
avançados, a questão de imaturidade comportamental, em um tratar o outro e assim,
determinados assuntos, muitos não sabem como lidar, mas com relação a sexualidade eles
estão avançados, eles falam coisas, tem um comportamento sexual muito além da idade
permitida.

Professora X: Meninos, entre 14 e 15 anos, pensamento individualista. Eles não respeitam
o outro, quando nós temos que informa-los sobre como respeitar o próximo de acordo com
a diferença e quando parte para esse lado de sexualidade eles olham muito o outro.

Entrevistador: Objeto sexual.

Professora X: É..., olham por esse lado. Os meninos olham as meninas assim, e as meninas
selecionam os meninos que elas focam dessa tal forma.

Entrevistador: Mas vocês percebem a diferença entre os meninos e as meninas? Onde isso
se torna mais forte?
Professora X: As meninas.
Professora Y : Com as meninas.

Entrevistador: Então as aulas de Ciências nas quais vocês trabalham a questão da puberdade,
corpo humano, etc., ajudam as crianças a entender, compreender melhor o seu corpo, como
mudanças que ocorrem, doenças, higiene, dentre outras?

Professora X: Foi comentado isso também.

Entrevistador: Então vocês percebem que as aulas de Ciências ajudam?

Professor X: Muito.

Professora Y: Ajudam bastante. Agora que a maior dificuldade eu creio, foi o
acompanhamento familiar.
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Professora X: É tanto que pensamos em falar com a coordenação para trazer o médico,
Doutor Carlos Milton, Clínico Geral e Pediatra para falar sobre algumas doenças
contagiosas, sobre algumas mudanças no corpo, tratar dos assuntos com os pais, pois não
podemos e não temos o conhecimento aprofundado e segurança, mas diante da correria tudo
foi descartado.

Professora Y: Embaraçosas.

Professora X: Chamativas. Imagine para ele.

Entrevistador: Como é que vocês imaginaram a turma de 2013, seu comportamento e se foi
o esperado?

Professora Y: Inicialmente era uma turma que deixava a desejar na questão do estudo, eles
eram relaxados, um tanto que preguiçosos. Mas como o passar do tempo e as reuniões com
os pais, foi onde uns 30 % de pais dos mesmos foram chamados a atenção, na questão da
aprendizagem que eles estavam levando as tarefas para casa, mas estavam voltando sem
fazê-las, eram prazos de trabalhos e atividades a serem cumpridos que eles também não
estavam conseguindo, então a turma no início sofreu muito com isso, a questão de
compromisso. Mas é como eu ainda justifico, a questão de maturidade deles. Porque estão
abitolados a estudarem só para o momento de prova e onde muitos não conseguiam a média
por conta das atividades diárias e olhe que a gente sempre orientava, é... fazíamos
observação, nós estamos fazendo as atividades, cada atividade que é feita em sala de aula ou
em casa e a gente corrige, vocês estão sendo avaliados e tudo isso conta ponto até chegarmos
a uma média e para eles compreenderem demorou um pouco.

Entrevistador: E você Professora X.

Professora X: É a mesma coisa, mas com certos limites, porque a turma tinha uns que não
faziam e a maioria que deixava de fazer depois eu chamei e fui conversando e aí resolveu
esse problema. Agora esse questionamento da sexualidade aí veio sem eu esperar é tanto que
quando percebi passei para ela e aí então, vamos adiantar porque realmente está sério e
partimos e quando chegamos na terceira unidade, já sabiam até de conteúdos além do que ia
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falar e tive realmente que pesquisar para poder falar, para não falar qualquer coisa e saber
como falar, por que depois podem pensar de outro jeito e isso veio inesperado, mas o
problema da turma realmente de início era só esse, a responsabilidade desde por que quando
pegamos já fomos conversando com algumas colegas e sabia que: é uma turma que não faz
atividades e trabalhos, então a gente vai trabalhar em cima disso. Isso daí foi um segundo
plano extra que veio.

Entrevistador: A avaliação, principalmente em Ciências Naturais, como vocês realizam essa
avaliação?

Professora Y: Diante do questionamento, nós fazemos brincadeiras e jogos com eles. A
avaliação além da prova, também tem as atividades que eram feitas, e observando o
comportamento deles que com o passar do tempo ficava assim oscilando, alguns estavam na
expectativa e outros não conseguiam.

Professora X: E aqueles que ficavam com a nota mais baixa, na média mais abaixo do que
ele esperava por quê? Porque você agiu assim, você fez tal coisa ou você deixou de fazer tal
coisa, admitia, então na próxima tenho que melhorar, exato. Ai ficavam, é tanto que depois,
alguns diante do que a gente ficava nos ouvidos direto, eu estou melhorando? Minha mãe
disse se eu não melhorar... então você melhore, porque vai piorar viu. Aí acabavam indo
com medo da mãe e receio de tirar uma nota baixa, acabava melhorando, mas diante das
duas turmas, eu digo que o lado da professora X era bem mais maleável do que da Y. Eram
turmas totalmente diferentes, mas parecidas em algumas coisas.

Professora Y: Em alguns aspectos.

Professora X: Agora sexualidade bate o recorde das duas turmas.

Entrevistador: Nós agradecemos a participação das duas professoras e se necessário for
vamos estar em outro momento continuando esta entrevista.

Professora Y: Ok.
Professora X: Ok.
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ANEXO 1 – RELAÇÃO DE CONTEÚDOS

Disciplina: Ciências Naturais – ANO 2013
Ensino Fundamental: 5º ano – 1º bimestre n.º De aulas: 18|
Caderno/Módulo

Nº de
aulas Capítulo

7

CADERNO
1

Explorar...é
preciso!
Sugestão
Digital: Jogo:
Planeta terra e
bússola

4

Conteúdo

Objetivos operacionais
conceituais

• Formular hipóteses
explicativas
• Observar e descrever imagens
• O primeiro
do Parque Nacional de Itatiaia
1. Parques
parque
(PNI)
nacionais do nacional
• Descrever imagens de
Brasil
brasileiro
paisagens
• Parques
• Produzir textos descritivos
nacionais: por com base em imagens
que criá-los? • Descrever relatos e fotografias
• Discutir e registrar a
importância das áreas de
preservação ambiental
• Analisar e descrever
fotografia de limite de áreas
preservadas (Parque Nacional
do Iguaçu)
• Reconhecer, identificar e
comparar as imagens
observadas
• Ler trechos de livros para
conhecer uma região do
planeta
• Reconhecer a bússola como
• Uma volta
um instrumento utilizado para
2. Exploradores pela Terra...
a orientação
da Terra
• Explorando a • Manipular ímãs e bússolas,
bússola
comparando o funcionamento
dos dois objetos
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7

• Organizar informações de
maneira cronológica, com
base na observação de
imagens e leitura de textos
• Breve história •
Ler textos sobre o Sistema
3. Exploradores das viagens
Solar
do Universo
espaciais
•
Fazer esquemas sintetizando
• O Sistema
as
informações dos textos
Solar
• Identificar o trabalho de um
astrônomo

Ensino Fundamental: 5º ano – 2º bimestre
Disciplina: Ciências Naturais| n.º De aulas: 16
Nº de
Caderno/Módulo aulas

5

Capítulo

3

Sugestão
Digital: Jogo:
Com comida
não se brinca

Objetivos operacionais
conceituais

• Reconhecer os efeitos das
atividades físicas no corpo
• Hora da
humano
1. Movimente- atividade física • Organizar dados em tabela
se!
• Energia para
• Escrever um relatório com
viver
base nas informações obtidas
• Analisar gráficos de barras,
relacionando atividade física
e gasto energético

CADERNO 2
Nosso corpo

Conteúdo

2. Nossa
alimentação

• Explorar embalagens de
alimentos
• Utilizar as informações para
elaborar um cardápio
• Ler entrevista com uma
• Analisando as nutricionista
embalagens
• Identificar diferentes tipos
dos alimentos de atividades físicas
• Alimentação • Reconhecer recomendações
saudável
para um estilo de vida
saudável
• Identificar hábitos
alimentares e de estilo de
vida
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8
3. Por dentro
do corpo

• Selecionar informações em
textos de pesquisas
bibliográficas
• Elaborar uma síntese das
• Coração e
informações pesquisadas
pulmões
• Ler sistema reprodutor
• Corpo de
masculino e feminino
homem, corpo • Completar textos com as
de mulher
informações obtidas da
leitura de imagens
• Escrever um texto-síntese
das informações sobre o
sistema reprodutor feminino
e masculino e sobre a
reprodução

Ensino Fundamental: 5º ano – 3º bimestre
Disciplina: Ciências Naturais | n.º De aulas: 16
Caderno/Módulo

Nº de
aulas

Capítulo

CADERNO 3
Ser saudável

8

1. Estilo de
vida e saúde

Sugestão
Digital: Jogo:
Hábitos e
saúde

Caderno/Módulo

Nº de
aulas

Capítulo

Conteúdo

Objetivos operacionais
conceituais

• Ler história em quadrinhos
relacionada ao tema do
• Nossos
capítulo
hábitos...nossa • Comparar história em
saúde
quadrinhos com a realidade
• Nossas
do dia a dia
atitudes...nossa • Realizar entrevista
saúde
• Identificar hábitos benéficos
e prejudiciais à saúde
• Ler um texto sobre a relação
entre o bom humor e a saúde

Conteúdo

Objetivos operacionais
conceituais
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8
CADERNO
4

1.
Mudança
s ao
longo do
tempo

O corpo
muda
Sugestão
Digital: Jogo:
Mudanças de
hábitos

• Mudanças na • Comparar dados históricos
forma do
entre um mesmo aspecto
corpo
da sociedade em diferentes
• Mudanças de épocas
hábitos
• Interpretar gráficos
• Ler textos sobre o assunto
estudado
• Solucionar as situações
apresentadas
• Ler e analisar histórias em
quadrinhos sobre o assunto
estudado
• Comparar situaçõesproblema com a realidade e
tirar conclusões sobre os
próprios hábitos
• Utilizar um conjunto de
atividades diversificadas para
avaliar o que foi ensinado
• Realizar exercícios sobre os
temas estudados

Ensino Fundamental: 5º ano – 4º bimestre
Disciplina: Ciências Naturais | n.º De aulas: 14
Nº de
Caderno/Módulo aulas

4

Objetivos operacionais conceituais
Capítulo

Conteúdo

• Relatar quais invenções conhece, qual a
característica e finalidade
• Construir um objeto que pode ser
• Invenções e utilizado como um aspirador de pó
1. Um
nossa vida
• Distinguir invenções antigas e invenções
mundo de • Invenções: os atuais
invenções dois lados da • Escrever texto sobre o dia a dia de uma
moeda
pessoa que vive em uma grande cidade a
partir das imagens disponibilizadas
• Distinguir aspectos positivos e negativos
de algumas invenções
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CADERNO 5
Invenções e
sociedade
Sugestão Digital:
Jogo: Invenções

5

5

• Identificar materiais que podem queimar
• Escrever um relatório cientifico
• Reconhecer a composição do ar
• Ler um texto sobre a poluição do ar
• Completar esquema com base na leitura
• O segredo do de dados
2. Da
fogo
• Classificar materiais que queimam e
combustã • A poluição materiais que não queimam
oà
do ar
• Descrever os benefícios e os malefícios
poluição
associados à utilização da combustão
• Identificar gases que compõem o ar
• Descrever através do esquema
apresentado a proporção do ar constituída
pelos gases que compõem o ar
• Descrever efeitos indesejáveis da
poluição
• Reconhecer algumas conquistas
tecnológicas (relacionadas principalmente
com os meios de transporte) que
• Quando o ocorreram com o passar do tempo
avanço resulta • Reconhecer as principais fontes de
3. Tempos em retrocesso energia utilizadas atualmente
modernos • Quando o • Ler texto sobre fontes de energia
retrocesso
• Completar esquema com base no texto
promove
• Identificar fontes de energia alternativas
avanço
• Descrever aspectos positivos e negativos
de viver em uma cidade grande
• Analisar dados apresentados em tabelas e
compor gráfico com base nos dados

