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RESUMO 

 

Este trabalho traz como objetivo investigar questões referentes ao Ensino de Ciências 

Naturais nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), mediante estudo de 

natureza qualitativa, sem deixar de lado, contudo, dados quantitativos que possam 

contribuir para melhor análise das questões estudadas. A pesquisa adotou os seguintes 

instrumentos de coleta e produção de dados: Observação como primeira etapa para a 

realização do estudo; Questionário como meio para traçar o perfil geral dos sujeitos da 

investigação, os professores; e Entrevistas voltadas a produzir subsídios que nos 

permitisse aprofundar uma análise sobre o que significa ensinar ciências na ótica dos 

professores das séries iniciais do ensino fundamental. A análise dos dados nos revela 

um perfil de professores jovens, com um índice maior em formação de nível superior. 

Uma questão relevante centra-se na associação imediata do ensino de ciências a 

questões biológicas, no entanto faz referencia a métodos embasados nas utilizadas pelos 

cientistas para realizar experiências, dentro de um contexto totalmente dissociado da 

realidade dos discentes. É possível também relacionar a visão que esses professores 

possuem sobre o ensino de ciências a partir de visões restritas sobre as Ciências 

Naturais. Assim concluímos que nas escolas de ensino fundamental (1º ao 5º ano) 

nossos professores ensinam nomenclaturas cientificas referindo-se a um aspecto amplo 

em relação às ciências, partindo da idéia que os docentes acreditam estarem lecionando 

as Ciências Naturais. 

 

 

Palavras – chave: Ensino de Ciências Naturais, Educação continuada, Ensino 

Fundamental 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RESUMEM  

 

Esta tesina objetiva investigar questiones referentes a La enseñanza de lãs Ciencias 

Naturales en las tandas iniciales de La enseñanza primário (1º al 5º año académico), 

mediante ao estudio de naturaleza cualitativa sin olvidar los dados cuantitativos que 

podrám aportar para mejor análisis de las cuestiones estudiadas. La pesquisa ahijó las 

seguientes instrumentos de colecta e producción de dados: observación como primera 

etapa para realización del estudio, cuestionario como medio de trazar el perfil general de 

los sujetos de La investigación, los profesores; e entrevistas que producirón subsidios 

que permitirsenos profundizar uma analisis sobre lo que significa enseñar ciencias en el 

mirar de los profesores de las series iniciales de la enseñanza primaria. La analisis de los 

dados revelanos un perfil de maestros jóvenes, con un alto indice en formación de nivel 

superior. Una cuestioñ relevante centrase en la associacioñ imediata de la enseñanza de 

ciencias a  cuestiones biologicas, aunque, haz referencia a metodos basados em las 

experimentos utilizados por las cientistas para realizar experiências dentro del contexto 

disociado de la realidad de los maestros. Es posible  también relacionar el mirar que 

esos profesores tienen sobre la ensiñanza de ciencias desde visiones restritas sobre las 

Ciencias Naturales. Así concluimos que en las escuelas de enseñanza fundamental (1º al 

5º  año acadêmico) nuestros profesores enseñan nomenclaturas cientificas referindose a 

aspctos amplios en relación a las ciencias, partindo de la idéa que los profesores creen 

enseñaren ciencias. 

 

 

 

 

 

 

Palabras –Lhave: Enseñanza de Ciencias Naturales, Educación Continuada, 
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INTRODUÇÃO 

 

O PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Diante das inúmeras descobertas científicas e, consequentemente, dos avanços 

tecnológicos dos quais temos sido testemunhas ao longo dos anos, cada vez mais 

percebemos uma tendência a investimentos na área das pesquisas educacionais e, 

principalmente, no campo do Ensino das Ciências Naturais. Isso graças, inclusive, mas 

não somente, às múltiplas demandas sócio-econômicas por um ensino significativo 

nessas áreas do conhecimento. Trata-se, certamente, de um desafio que se coloca sob 

contornos diferenciados a cada um dos países. O desafio, portanto, não é menor no caso 

do Brasil. 

Nesse panorama, desde o século XIX, tem sido significativo o aumento do 

número de pesquisadores interessados nesse campo do saber: ensino de ciências. Ainda 

assim, e apesar da democratização da educação, persistem alguns tabus, como a crença 

existente de que as ciências estão para os gênios, tal como nos assinala (MALDANER; 

ZANON; AUTH, 2007:52 apud KOSMINSKI; GIORDAN, 2002) 

 

Assim, a visão que os adolescentes e jovens constituem em sua 

escolarização básica é uma visão ingênua de ciências, ligada ao 

extraordinário e realizada por pessoas especiais fora do contexto das 

atividades normais de uma organização social (p. 52).  

 

Esta perspectiva sobre o ensino de ciências que persistiu durante anos (e ainda é 

encontrada no discurso de alguns professores), pode ocasionar dificuldades para 

despertar o interesse dos jovens em se aproximar dos saberes relacionados às Ciências 

Naturais, formação essa que contribui para o aumento de jovens interessado para os 

campos científicos tendo em vista a necessidade de tornar a ciência acessível a toda as 

camadas da sociedade. No entanto, é importante salientar que as necessidades da 

sociedade vigente contribuem para os recentes investimentos voltados para as pesquisas 

em educação e no Ensino de Ciências Naturais.  

A partir destas situações, surge a necessidade de nos indagarmos sobre qual 

ensino de ciências tem sido ofertado aos nossos alunos, levando em consideração 

percebermos ao longo dos anos uma crescente diminuição de jovens que buscam cursos 

universitários nas áreas das Ciências. Chamaremos a atenção para o fato de que para 
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este trabalho levaremos em consideração apenas três campos científicos: Química, 

Física e Biologia, já que nosso foco está pautado em professores das séries iniciais do 

ensino fundamental.  

Dessa forma, temos nos perguntado se há de fato ensino de ciências no ensino 

Fundamental no Brasil, partindo da análise de trabalhos de pesquisas nesse campo do 

saber, de modo a entender como é apresentado aos alunos o ensino de ciências. A partir 

dessa perspectiva, observamos se o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) tem alcançado os objetivos propostos pelas politicas 

educacionais que sugerem metodologias para que se alcance um ensino de qualidade 

nessa área. 

Nossa preocupação também vai ao encontro da constatação da existência de 

inúmeras metodologias que incentivam um ensino de ciências dinâmico, em que sejam 

abordados conceitos e métodos científicos, sendo que alguns desses métodos sugerem 

que esse ensino tome como ponto de partida os fatos cotidianos e, desta forma, suas 

análises partam das consequências desses fatos no contexto social, cultural, etc. 

Pensado nesses acontecimentos é que nos indagamos sobre as concepções que 

esses professores que trabalham nas séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) 

têm sobre as ciências, visto que o ensino de ciências que tínhamos até o século XIX, 

não parece compatível com um cenário social, político, cultural e econômico centrado 

em novos paradigmas a exemplo da alfabetização científica. Hoje se faz necessário a 

formação de pessoas capazes de criticar os acontecimentos a sua volta e não mais 

aceitá-los por não conhecer suas causas. Vale lembrar aqui que a educação estabelece, 

historicamente, uma forte relação com exigências no contexto econômico e, de modo 

mais geral, com as transformações sociais que impõem outros (e novos) parâmetros de 

produtividade e competitividade. 

Diante do exposto, é possível ressaltarmos o quanto alguns setores da educação 

passam a ser privilegiados em detrimento de outros, tendo em vista a necessidade de 

cada período histórico. Em diferentes conjunturas é possível observarmos, por exemplo, 

a canalização de investimentos financeiros provenientes de entidades particulares e 

instituições governamentais para certos setores e/ou áreas do sistema de ensino que se 

mostram estratégicas ao desenvolvimento.  

Um exemplo disso pode ser encontrado no processo de aceleração da 

industrialização do Brasil em meados dos anos 1960, quando o setor industrial passa a 

ocupar lugar central na economia brasileira elevando o país à condição de 8º economia 
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do mundo. Foi, exatamente nesse cenário, que o ensino técnico profissionalizante em 

nível médio passou a ocupar espaço importante no sistema educativo nacional, no 

intuito de suprir a carência de profissionais qualificados frente a um parque industrial 

em expansão e demandante de um número crescente de trabalhadores que deveriam 

estar preparados a lidar com bases produtivas tecnicamente mais complexas.  

O exemplo acima nos indica os meandros das relações estabelecidas entre as 

dimensões econômicas e as políticas educacionais implementadas por diferentes 

governos em distintos contextos sócio-políticos o que recai, diretamente, sobre a 

disponibilização de recursos para diferentes áreas de conhecimento e de ensino. 

Com isso, observamos que a partir de meados do século XX há um aumento 

significativo do interesse de pesquisadores voltados ao campo do Ensino das Ciências 

Naturais. Até então o Brasil não apresentava uma tradição fecunda no campo das 

pesquisas científicas, apresentando avanços nesse sentido a partir do retorno dos 

cientistas que se especializaram nos Estados Unidos da América (E.U.A.) e em países 

europeus, possuidores de uma tradição sólida na área científica.  

A partir de então passa a se constituir uma preocupação relevante com a 

formação dos professores que atuam nas séries iniciais, pois se percebe uma 

necessidade em se preparar esse profissional para trabalhar com os alunos conceitos 

científicos de forma prática e objetiva. Assim os cursos superiores passam a adotar o 

sistema de 3+1. Como Brzezinski (1996:528) afirma: 

 
Sua instalação de inicio foi marcada por uma falta de identidade, pois 

segundo o padrão federal das faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras, criada em 1939, eram necessários três anos para cursar o 

conteúdo específico da área de saber e mais um para o curso de 

didática, que formava licenciados. Nesse esquema, que perdurou por 

vinte e três anos e passou para a história dos estudos pedagógicos em 

nível superior com a dominação “esquema 3+1”, primeiro centrava-se 

os estudos nos conteúdos específicos relacionados com cada 

bacharelado, depois eram feitos os estudos de conteúdo pedagógico no 

curso de didática. 

 

Esse movimento se evidencia no crescente número de cursos de pós-graduação 

nessa área de pesquisa, uma vez que passamos a observar, nesse século, um forte 

crescimento na oferta de cursos para a formação contínua de professores de Ciências no 

Brasil, inclusive com apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamente de Pessoal de 

Nível Superior), entre outros órgãos que incentivam a implantação de cursos de 
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especialização lato e/ou stricto sensu nessa área de ensino. A esse respeito Marandino 

(1997:166) nos diz:  

Esse período também tem tido como marca o crescimento dos cursos 

de formação continuada de professores de Ciências no Brasil. 

Aumentam o número de programas de pós-graduação em educação 

com área de concentração em ensino de ciências e os cursos de 

especialização.  

 

Isso se constituiu como resposta a transformação ocorrida no mundo após o 

lançamento do satélite russo ao espaço, fato este que evidenciou o atraso científico das 

nações em relação à União Soviética (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - 

URSS); os países que até então eram considerados desenvolvidos cientificamente, 

perceberam o quanto o currículo de ciências adotado em suas escolas estavam 

ultrapassados e passaram a modificar, constantemente, as linhas curriculares na busca 

por compor uma “grade” curricular capaz de formar cientistas e responder à corrida 

pelos avanços na produção do conhecimento. 

Por sua vez, o Brasil assim como os países que trazem em sua história as marcas 

da colonização por exploração, não apresenta historicamente uma característica forte na 

produção e desenvolvimento do conhecimento científico. Contudo, tal como indicamos 

anteriormente, países como o Brasil vem alterando, lentamente, esse quadro buscando 

equiparar-se a países que há séculos focalizam essas áreas do conhecimento. Não é 

possível negar que essa é uma das características que, na atualidade, demarcam o grau 

de desenvolvimento de um país, e quanto mais se investe na formação de cidadãos 

críticos; atuantes e em pesquisas nessas áreas, mais se avançam em relação à capacidade 

para responder às necessidades econômicas vigentes nacionalmente e mundialmente. 

Assim, Chassot (2008:163), diz: 

 

Vale lembrar que, hoje o que distingue os pobres – pessoas ou países – 

dos ricos, não é só que os pobres possuem menos bens, mas é fato de 

que grande maioria deles está excluída da criação e dos benefícios do 

saber científico.  

 

Com isso, observamos um crescente investimento na área das pesquisas em 

ensino em Ciências Naturais buscando, assim, promover a formação de pessoas 

qualificadas para atender as necessidades dessa nova ordem econômica, social e 

cultural; além de constituir cidadãos capazes de refletirem sobre as articulações entre o 

local e o global que se evidenciam a sua volta. 
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Em sincronia com esse quadro, um número relevante de pesquisas na área de 

ensino de Ciências Naturais tem apresentado interesse em identificar e criar contextos 

favoráveis ao ensino dessa disciplina desde a mais tenra idade, pois se propõe a 

apresentar de forma mais concreta esse conhecimento, levando, também, em 

consideração que para se proporcionar um ensino de ciências atrativo aos discentes se 

faz necessário tornar esse ensino prazeroso aos mesmos e para os docentes. Para tanto 

as pesquisas nesse campo de ensino estão voltadas para um ensino de Ciências Naturais 

de forma mais concreta e próxima à realidade de seus alunos.    

Partindo desse princípio poderíamos proporcionar uma acalorada discussão 

sobre as vertentes existente no contexto de ensino de ciências, a exemplo do 

multiculturalismo, como forma de se estudar e perceber como são abordadas as 

metodologias utilizadas em diversos contextos culturais. Nessa perspectiva os saberes 

construídos antes do ingresso no ambiente escolar devem ser reconhecidos tal como nos 

indica Trindade (2002: 21): 

E se estenda de modo a ficar claro que a verdadeira riqueza social, que 

a verdadeira liberdade de criação social está no reconhecimento da 

multiplicidade de pontos da geração de saber, que está na cultura 

européia das ciências e das artes, mas que esta também na maneira 

como os excluídos, os subalternos administram o território, lidam com 

o território, lidam como o dia-a-dia, com o cotidiano. Isso não vem de 

fontes oficiais, mas é dado como “resto”, como “o que sobreviveu". 

 

Esse poderia ser o caminho para produzir junto aos alunos o prazer em aprender 

ciências, para que essas disciplinas deixem de ser temidas por grande percentual dos 

discentes que, ao concluírem o ensino médio depois de fracassarem nessas áreas, 

acabam por se afastar de cursos de graduação que exijam um maior contato com esses 

conhecimentos.  

Sendo assim, percebemos uma preocupação em lecionar ciências desde as séries 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), tendo em vista que o ensino desses 

conteúdos pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes. Além disso, a 

criança pode atuar como um agente multiplicador no que se refere a transmitir, aos 

adultos, os conhecimentos adquiridos na disciplina ciências no tocante a diversas 

questões relativas aos conteúdos científicos incluindo os temas transversais, a exemplo 

de meio ambiente, bem como tantos outros que se incorporam aos conteúdos de ensino 

de Ciências
 
Naturais, interferindo na formação de conceitos que perdurarão por toda a 

vida estudantil desse aluno.  
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Encontramos, ainda, outro aspecto de suma importância, qual seja que ciências 

tem sido lecionada a esses alunos? A importância dessa questão esta relacionada à 

notória dificuldade em planejar uma aula de Ciências nas séries iniciais, uma vez que os 

professores não são contemplados em sua formação universitária com disciplinas que 

possam auxiliar na compreensão dos conceitos básicos dessa área do conhecimento.   

Observando esse panorama, e considerando o fato de que quanto mais cedo se 

investe na formação do alunado tanto mais se contribui para que estes desenvolvam 

atitudes e habilidades que serão importantes por toda a vida, repercutindo em sua 

formação enquanto cidadão, alguns estudiosos enfatizam a necessidade de investimento 

no Ensino de Ciências Naturais desde as séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano), e não apenas a partir do Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º ano) e Ensino 

Médio. Diante desse quadro que notadamente se constitui enquanto desafio, tal como 

mencionado no início desse capítulo, nos interrogamos sobre quais as concepções que 

os professores das séries iniciais do ensino fundamental apresentam sobre o ensino de 

ciências. 

Pensamos aqui, particularmente, no professor do ensino fundamental, em geral, 

com formação em nível superior em Pedagogia, que, normalmente, contou, ao longo de 

sua graduação, com apenas uma disciplina voltada para a preparação no ensino de 

ciências, a disciplina: Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Certamente, esse é um ingrediente importante para compreender o que acontece 

no ensino de ciências quando os indicadores de desempenho dos alunos são divulgados 

nacionalmente. Podemos observar esse desempenho por meio da análise dos resultados 

obtidos com a Provinha Brasil, Prova Brasil, estratégias de avaliação que integram o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) adotado pelo Ministério da 

Educação no Brasil, bem como através do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos - PISA
1
. 

Contudo, não podemos basear nossos avanços em relação ao ensino de Ciências 

apenas por meio dos indices apontado pelos resultados adquiridos pela aplicação das 

avaliações do PISA aqui no Brasil, uma vez que não há uma adaptação das provas à 

realidade educacional brasileira que é distinta da realidade educacional encontrada e 

vivenciada de países como Estados Unidos e Inglaterra. 

                                                 
1
 O PISA é um programa de avaliação internacional padronizada, desenvolvido conjuntamente pelos 

países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aplicada 

a alunos de 15 anos. Além dos países da OCDE, alguns outros são convidados a participar da avaliação, 

como é o caso do Brasil. 
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No entanto, de acordo com o Ministério da Educação os resultados dessas 

avaliações refletem, também, o desempenho do professor, da equipe de educadores e 

gestores das unidades escolares. Assim: 

Em outras palavras, como a diferença entre as escolas de uma mesma 

linha não está nos alunos, esta deve ser procurada na gestão 

pedagógica, na forma de ensinar, na cultura, nos valores da escola ou 

no projeto pedagógico. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008, p.10) 

 

Para melhor evidenciar como é apresentado o ensino de Ciências na Educação 

Básica expomos abaixo um quadro contendo os resultados da avaliação do PISA 

referente à avaliação nos anos de 2000, 2003 e 2006 e assim veremos a proficiência de 

nossos alunos na disciplina Ciências. 

O PISA tem sua realização de 3 em 3 anos, sendo que a cada ano ele beneficia 

uma área do conhecimento, colocando nas provas maior número de questões dessa 

disciplina, em relação ao número de questões das outras áreas. Por esta razão em 2006 

estava em foco a disciplina Ciências, tendo em vista que nos anos anteriores a atenção 

estava voltada para as disciplinas Português e Matemática. 

 

 

Quadro 1: Desempenho de Alunos Brasileiros quanto a Disciplina Ciências – 

Avaliação PISA (2000-2006) 

Ano 

                     

Avaliação
2
 

2000 2003 2006 

PISA 375,17 389,62 390,33 

Fonte: Ministério da Educação/Inep. 

 

Os dados apresentados acima referem-se ao desempenho do Brasil em relação 

aos 57 países que participaram desta avaliação em 2006. Esse quadro traz uma realidade 

preocupante sobre o ensino de ciências em nosso país, afirmar que o Brasil obteve 

390,33 na avaliação do PISA significa que nossos alunos são capazes de responder 

questões referentes aos conhecimentos científicos que encontram-se pelo menos no 

Nível 1 de Ciências.  

                                                 
2
 Essa avaliação é obtida por uma média, na qual existem valores específicos para cada nível educacional, 

assim a média dos alunos do 5º ano (ensino fundamental) não é comparada com as dos alunos do 9º ano 

(ensino fundamental) e consequentemente com os alunos do 3º ano (nível médio) 
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Para compreendermos a leitura desses índices observamos o nível 1, que se 

refere ao nível em que se encontra o Brasil, e esse indica que nossos estudantes têm 

limitado conhecimentos científicos, de forma tal que só podem aplicá-los em algumas 

poucas situações familiares. Eles são capazes de apresentar explicações científicas 

óbvias e tirar conclusões de evidências explicitamente apresentadas. 

O quadro abaixo refere-se apenas ao desempenho dos alunos brasileiros na prova 

de 2006: 

 

Quadro 2: Níveis de Proficiência dos Estudantes Brasileiros em Ciências 

Proficiência dos 

estudantes 

brasileiros em 

Ciências Nível  

Limite 

inferior  

Estudantes capazes de responder questões em cada 

nível (média brasileira)  

6  
707,9  Nenhum estudante brasileiro atingiu esse nível de 

proficiência em Ciências  

5  
633,3  0,5% dos estudantes brasileiros são capazes de 

responder questões até o Nível 5 de Ciências  

4  
558,7  3,9% dos estudantes brasileiros são capazes de 

responder questões pelo menos até o Nível 4 de 

Ciências  

3  
484,1  15,2% dos estudantes brasileiros são capazes de 

responder questões pelo menos até o Nível 3 de 

Ciências  

2  
409,5  39% dos estudantes brasileiros são capazes de 

responder questões pelo menos até o Nível 2 de 

Ciências  

1  
334,9  72,1% dos estudantes brasileiros são capazes de 

responder questões até o Nível 1 de Ciências  

Abaixo de 1  
27,9% dos estudantes brasileiros não alcançaram o 

Nível 1 de proficiência em Ciências  

 Fonte: OCDE 

 

Observando os dados acima temos que, para 2006, o Brasil estava na 54ª 

posição, estando à frente de países como: Tunísia, Catar e Quirziquistão, que ocupam 

algumas das últimas posições. Em que pese a força dos indicadores, pesquisadores da 

área observam que as avaliações do PISA obedecem a um modelo internacional não 

havendo a preocupação em adaptá-las à realidade brasileira, aspecto que deve ser 
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considerado quando se pretende tomar os resultados do PISA como balizador. Isso fica 

evidenciado em Tolentino-Neto (2009), quando ele nos mostra que a realidade dos 

alunos interfere em seu desempenho educacional, pois de acordo com dados do Projeto 

ENSCER
3
 a desnutrição, problemas genéticos entre outros podem causar uma distorção 

de até 5% dos dados obtidos nessas avaliações que, muitas vezes, são impostas. 

De todo modo, e independentemente do indicador tomado como ponto de 

partida, é indiscutível, tal como nos aponta Nardi (2010), a importância dos professores 

das séries iniciais no que diz respeito ao contexto em que se desenvolve o ensino de 

ciências nas escolas brasileiras e, especialmente, nas escolas públicas, que, via de regra, 

atendem aos filhos das camadas populares. 

Diante desse panorama nos colocamos alguns questionamentos como, por 

exemplo: Qual a concepção que o professor do ensino fundamental apresenta sobre 

ciências? Qual a concepção que o professor das séries iniciais do ensino fundamental 

(2º ao 5º ano) tem sobre o ensino de ciências? Qual a relação que esse professor do 

ensino fundamental (2º ao 5º ano) estabelece entre o conhecimento científico e o senso 

comum? Como são ministradas as aulas de ciências? Essas indagações serviram como 

elementos para melhor sistematizarmos nossa questão de pesquisa. 

Analisar como se dá o Ensino de Ciências nas séries iniciais do ensino 

fundamental a partir do que nos dizem os professores, parece-nos, portanto, uma 

questão significativa diante das exigências da sociedade contemporânea e do direito 

legítimo de todos à educação. Perguntamos-nos assim: Quais as concepções dos 

professores do ensino fundamental sobre o ensino de ciências nas séries iniciais (2º e 5º 

ano) e qual a importância que esses professores atribuem ao ensino de ciências nesse 

momento da escolarização dos alunos? O que significa, afinal, para os professores, 

ensinar ciências aos seus alunos das séries iniciais? 

Consideramos que identificar e analisar essas concepções sobre ciências na 

percepção dos professores das séries iniciais constitui uma contribuição às pesquisas 

sobre a prática docente na sala de aula de ensino fundamental (2º ao 5º ano) no tocante 

                                                 
3
O projeto ENSCER - Ensinando o Cérebro desenvolve pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo 

de alunos da pré-escola e do ensino fundamental com especial ênfase nas deficiências ou distúrbios de 

aprendizagem. Utiliza o conhecimento assim adquirido para desenvolver um sistema de assessoria que 

engloba capacitação profissional, atendimento neuropedagógico e materiais de apoio para promoverem 

de maneira mais eficiente o aprendizado da criança em idade escolar.  

http://www.enscer.com.br/pesquisas/index.php
http://www.enscer.com.br/assessoria.php
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ao Ensino de Ciências Naturais, tendo em vista que, na maioria das vezes, as pesquisas 

nessa àrea do conhecimento tendem a destacar a percepção dos alunos
4
. 

Vale aqui observar, que muitas vezes a concepção deste aluno é pautada na 

concepção transmitida pelo professor no decorrer de sua vida estudantil, situação mais 

crítica nas séries iniciais, onde esse aluno tem seus primeiros contatos com os conteúdos 

das Ciências Naturais. Portanto, essas experiências iniciais podem, ou não, interferir, 

positiva ou negativamente, na relação que o aluno estabelece com certos saberes 

escolares durante toda sua vida estudantil. 

Para enfrentar esse desafio centramos nossa investigação em duas escolas 

públicas, quais sejam: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Geraldo 

Barreto Sobral e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga Benário, ambas 

localizada no Bairro Cidade Nova em Aracaju. Essas escolas foram selecionadas por 

alguns critérios a exemplo de: possuirem uma disparidade considerável entre os níveis 

de aprovação e reprovação, apesar de estarem localizadas no mesmo bairro e atenderam 

uma população de mesmo perfil, bem como por se localizarem num bairro popular. 

Assim, os sujeitos escolhidos para essa pesquisa foram os professores que em 

2010 encontravam-se atuando no 2º e 5º ano do ensino fundamental das escolas 

E.M.E.F. Olga Benário e EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral. O 2º ano do ensino 

fundamental foi escolhido por se tratar, a princípio, da série que recebe alunos já 

alfabetizados e no início de sua jornada escolar e o 5º ano por corresponder a série final 

do 1º ciclo, quando se supõem que alunos e professores possam trabalhar de forma mais 

concreta as metodologias propostas para as séries iniciais de forma mais clara e 

objetiva. 

Nessas Escolas foram observadas as aulas de 4 professores. A escolha desses 

docentes no universo de 17 professores se deu a partir de um critério pré - estabelecido 

pela pesquisadora, pautado na exigência de que esses estivessem, no ano de 2010, 

atuando no 2º e 5º ano, o que reduziu nosso grupo de pesquisados a 8. A partir desse 

                                                 
4
Citaremos aqui algumas pesquisas na área de ciências que visam apresentar as concepções de alunos a 

cerca do ensino de ciências, sempre pautados em um conteúdo especifico, assim como as concepções dos 

professores sobre o ensino de ciências. A seguir algumas dissertações: “Concepções da Ciência entre 

Professores das Séries do Ensino Fundamental em Florianópolis, SC e suas Relações com o Ensino de 

Ciências”; "Ensino e Aprendizagem de Ciências nas séries iniciais: concepções de um grupo de 

professoras em formação"; “A alfabetização científica nas séries iniciais do Ensino Fundamental nas 

escolas públicas municipais de Teresina-PI.” Para ter acesso a essas e outras pesquisas visite o site da 

CAPES, no banco de teses.  
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universo a Coordenadora do EMEF Olga Benário
5
 e a Diretora do EMEF Ministro 

Geraldo Barreto Sobral nos conduziram as salas de aula em que, segundo as mesmas, os 

professores não teriam nenhuma objeção a presença da pesquisadora em sua sala.  

Por sua vez, os questionários foram respondidos por 17 professores, de um 

universo de 18 docentes, pois um dos professores encontrava-se de licença na época em 

que foram aplicados os questionários e até o presente momento não havia nenhum 

professor substituto. Destes 17 professores se disponibilizaram a participar da entrevista 

9 docentes.     

            Assim, para apresentar o trabalho que desenvolvemos, organizamos o texto em 3 

capítulos, além da Introdução e das Conclusões . No primeiro capítulo apresentamos 

uma pequena retrospectiva histórica sobre a relação entre o desenvolvimento científico 

e o ensino de Ciências procurando destacar aspectos relativos a como se dá esse 

desenvolvimento científico ao longo dos anos e como e quando o Brasil apresenta 

interesse por esse campo do saber. 

Ainda no primeiro capítulo trazemos um breve panorama sobre a introdução do 

ensino de Ciências nas séries iniciais no Brasil, tendo como referência a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, tratando também do que propõem 

algumas correntes de pensamento para o ensino de Ciências nas séries iniciais. Para 

tanto, indicamos algumas tendências que vem sendo aprofundadas pelos estudos que se 

propõem a compreender como ensinar ciências a partir de documentos oficiais, tal como 

é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) para o ensino de Ciências.  

Já no segundo capítulo tratamos da metodologia adotada para o desenvolvimento 

do estudo, discutindo os instrumentos de coleta e produção de dados utilizados e suas 

principais perspectivas para atingir o principal objetivo do trabalho. Apresentamos 

também o campo de investigação, mostrando alguns aspectos relevantes sobre as 

escolas selecionadas para deixarmos evidentes os critérios que nos levaram a selecionar 

as duas escolas num universo de 43 instituições de ensino existentes no Município de 

Aracaju. Integra também o segundo capítulo uma perspectiva de traçar o perfil geral dos 

professores que compõem o universo da pesquisa, ou seja, todos os docentes do ensino 

fundamental vinculados às duas escolas pesquisadas. Vale aqui observar que esse 

universo está composto por 18 docentes. Contudo, só foi possível levantar dados para 

17 deles, posto que um dos professores encontrava-se afastado por motivos de saúde. 

                                                 
5
 A opção de utilizarmos no presente trabalho os nomes reais das escolas é por considerarmos que esse 

fato não comprometeria o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 
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No terceiro capítulo, buscamos apresentar uma análise aprofundada dos dados 

produzidos. Trata-se de constituir um diálogo sistematizado com a pluralidade de 

achados resultante do trabalho de campo. 

Por fim, apresentamos nossas conclusões, bem como os anexos e as referências 

que serviram de base para a fundamentação do trabalho apresentado aqui na forma de 

Dissertação Final. 
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CAPÍTULO I 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL 
 

 

Sobre aspectos relevantes na história das Ciências Naturais nos deparamos com 

transformações ocorridas ao longo dos séculos em relação a esse campo do 

conhecimento. É evidente que em muitos momentos essas transformações ocorrem em 

resposta a uma necessidade da sociedade de cada época, o que nos leva a perceber o 

quanto o Ensino de Ciências sofreu constantes mutações até chegarmos ao que 

entendemos hoje como Ciências. 

No entanto, para esse estudo faremos um breve recorte na história, frisando 

principalmente o século XX. Entretanto, com o intuito de compreendermos o fenômeno 

estudado, em alguns momentos, ao longo do texto, será necessário recuar no tempo 

tratando de séculos anteriores.  

Para darmos prosseguimento a nossa análise é importante assinalar que dentre todas 

as nuances das ciências, consideraremos, sobretudo o seu aspecto educacional, focando 

no campo do ensino, sem esquecer que as diferentes áreas científicas voltadas à 

elaboração e comprovação das teorias, às invenções e descobertas, bem como à 

materialização do conhecimento científico em distintas formas de tecnologia, também 

sofreram, e sofrem interferências (in) diretamente dos interesses sociais mais amplos e 

de variados setores produtivos. 

A princípio é importante termos em mente que o que aprendemos na escola como 

Ciência refere-se a uma disciplina estruturada com a finalidade de permitir que os 

indivíduos, os alunos, tenham acesso ao conhecimento produzido nos laboratórios 

mediante a utilização de linguagens e metodologias que tornem esse conhecimento tão 

complexo, comumente compartilhado por comunidades científicas específicas, de fácil 

compreensão e acessível a todos. É essa “forma” de se transformar essas descobertas em 

conteúdos disciplinares que recebe o nome de transposição didática (CHEVALARD, 

1982).  

Com isso percebemos nos dias atuais, resquícios deixados por esse passado no qual 

as ciências não eram tidas como um conhecimento para todos. Esse tipo de percepção 

acaba contribuindo para um desenvolvimento tardio de nossa sociedade, quer seja no 
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âmbito social como no campo político e econômico. Essa vinculação direta entre ciência 

e desenvolvimento encontra-se presente inclusive na área educacional o que tem 

motivado um número crescente de pesquisas no que se refere ao Ensino de Ciências, 

indicando, muitas vezes, uma carência nessa área.  

Essa defasagem relacionada ao aspecto dos avanços científicos, inclusive na área de 

ensino, é uma marca deixada a todos os países que trazem em sua história os resquícios 

de um desenvolvimento arcaico, dependente e tardio como o caso do Brasil, que traz em 

seu passado uma longa experiência como colônia do então grande império português 

ávido em explorar as riquezas e os povos. No entanto vale salientar que atualmente 

Portugal tem apresentado problemas no âmbito politico, social, educacional e 

econômico que se aproximam dos encontrados no Brasil.   

Certamente as marcas desse passado se fazem sentir no campo das pesquisas 

científicas, bem como na área de ensino de Ciências, áreas que se constituíram em 

referência nos países Europeus, como a França, Inglaterra, Itália e Alemanha, entre 

outros. Esses países passaram a desenvolver políticas nacionais voltadas para a 

educação a partir do século XVIII, preocupando-se, em especial, com o Ensino de 

Ciências (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). Evidenciava-se a preocupação com a 

necessidade de formar um número maior de cientistas aptos a descobrirem novas 

tecnologias que alavancassem a economia do país e, conseqüentemente, de formar 

cidadãos capazes de adaptarem-se a essas inovações científicas e tecnológicas que se 

faziam, e se fazem presentes no cotidiano da vida em sociedade. Por estas razões cada 

um desses países definiu, com suas prioridades e inclinações, o que e como ensinar 

Ciências do nível elementar ao ensino superior tal como assinala Delizoicov e Angotti 

(1990: 23):  

 

As academias de ciências, as universidades, os programas de 

divulgação científica (como conferências públicas que 

tradicionalmente se estabeleceram nesses países) muito contribuíram 

para a formação básica em Ciências mesmo para as pessoas que não 

freqüentavam a escola. 

 

A necessidade de um número maior de pessoas envolvidas nesse campo do saber se 

fazia presente a partir de uma escassez cada vez maior de cientistas frente à necessidade 

global em descobrir/reinventar, constantemente, novas tecnologias que pudessem ser 
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revertidas em mercadorias e expressassem o controle por conhecimentos e técnicas cada 

vez mais sofisticadas, evidências do estatuto de país poderoso e desenvolvido
6
.  

  

Com o intuito de descobrir e estimular a formação de novos talentos valorizava-se a 

divulgação das descobertas científicas em seminários voltados para essa área de 

conhecimento fazendo com que os vários resultados produzidos fossem divulgados 

junto ao público leigo, com o objetivo de despertar o prazer e interesse pelo mundo 

científico e incentivar um número maior de pessoas a ingressarem nessas áreas de 

estudo. 

Sendo assim, a divulgação das teorias de Galileu, e de muitos outros cientistas ao 

longo dos anos, culminou por influenciar outros jovens a trilharem os caminhos das 

Ciências, que, a partir de estudos já realizados por esses e outros grandes cientistas, 

passaram a desenvolver e aprimorar cada vez mais as teorias já existentes, e mesmo 

colocar em questão a credibilidade de outras teorias até então “tidas” como verdade. 

Trilhando esse caminho muitos homens e mulheres iniciaram suas trajetórias no 

mundo das ciências, influenciando outros jovens estudantes a adentrarem nesse mundo 

de descobertas e inovações como, por exemplo, Faraday
7
, que ao assistir a uma 

conferência, na Inglaterra, sobre o resultado obtido em uma pesquisa “contagiou-se em 

fazer parte desse universo”, episódio que exerceu uma forte influência em sua trajetória 

enquanto cientista. (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990).   

Por sua vez, no Brasil, o Ensino de Ciências passa a ser difundido, de forma 

elementar, a partir da primeira metade do século XX, ganhando maior ênfase a partir da 

Segunda Guerra Mundial, especialmente na década de 1960. Assim, para melhor 

compreendermos as questões relativas ao ensino de Ciências no Brasil, faremos uma 

análise do percurso traçado por essa área, ressaltando sempre os principais 

acontecimentos históricos e sociais que influenciaram e/ou motivaram avanços nessa 

área de ensino. 

É possível notar que o ensino de ciências está pautado por seu desenvolvimento 

interno e estrutural ligado diretamente a economia, a cultura e a política, sofrendo 

                                                 
6
 Esta nomenclatura é dada com o objetivo de se diferenciar os países de acordo com o seu 

desenvolvimento no campo social, econômico e cultural. Antes do advento da globalização eram 

conhecidos como países de 1º mundo (os países ricos) e 3º mundo (países pobres), hoje encontram-se 

com a nomenclatura mais moderna, porém que representa a mesma situação. 
7
 Michael Faraday foi um físico e químico inglês, sendo considerado um dos cientistas mais influentes de 

todos os tempos. Suas contribuições mais importantes e seus trabalhos mais conhecidos estão 

relacionados aos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, mas ele também trouxe contribuições 

importantes em química. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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também influências externas, principalmente no âmbito das comunidades científicas. 

Isso porque as mudanças ocorridas ao longo dos séculos estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento científico de cada país e da educação que este oferece a sua população, 

garantindo a este se sobressair, ou não, frente à corrida por novas descobertas 

científicas. Constituir-se enquanto potência mundial, como é o caso dos EUA e de 

países europeus, implica, atualmente, no desenvolvimento científico, na produção de 

novos conhecimentos, na formação de um conhecimento crítico, entre outros.  

Desse modo, de acordo com alguns autores, os cientistas brasileiros davam 

continuidade a sua formação no exterior, principalmente na Europa e EUA. Assim, 

procuravam garantir uma formação atualizada e avançada nos grandes centros 

formadores dos países desenvolvidos, e isso se dava com a participação em cursos e 

palestras no exterior. Essa formação era necessária para que pudessem constituir uma 

“trajetória” sólida dentro desse universo científico que era/é tido para muitos como de 

difícil acesso ou restrito apenas aos gênios.  

Não há como negar que essa proposta estivesse ligada ao espírito da 

época, que vê no ensino de Ciências uma maneira de localizar talentos 

precocemente, que seriam rapidamente direcionadas para as carreiras 

científicas (BIZZO, 2002:78). 

 

O Brasil, que há séculos almeja ascensão ao estatuto de país desenvolvido, vem 

investindo “maciçamente” em desenvolvimento científico, investindo em pesquisas 

nessa área do saber e, conseqüentemente, em descobrir novas maneiras de se constituir 

autônomo nesse campo do conhecimento, a fim de contribuírem para o avanço de 

técnicas já existentes e nas descobertas de novas tecnologias. O país busca, assim, 

desenvolver-se tecnologicamente e socialmente constituindo-se futuramente numa 

nação “desenvolvida” ultrapassando as barreiras características do subdesenvolvimento. 

A esse respeito Bizzo (2002:12) afirma que: 

 

No passado, ensinava-se ciências para todos esperando que uns 

poucos futuros cientistas pudessem ser identificados precocemente. Os 

ensinamentos teriam utilidades futuras apenas para eles. Para os 

demais, a grande maioria, o ensino de ciências era uma espécie de 

placebo pedagógico que tinha de ser ingerido durante alguns anos 

seguidos sem qualquer utilidade.  

 

Assim, é notório que quando se investe em um novo currículo para o ensino de 

ciências, a exemplo do que ocorreu a partir dos anos de 1960, trata-se da busca por 

metodologias que tornem o ensino de ciências significativo, motivando o aprendizado e 
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assim a formação de pessoas capazes de perceberem as mudanças que ocorrem a sua 

volta e, conseqüentemente, analisarem criticamente qual a melhor postura a se adotar 

diante de cada adversidade imposta pelo cenário sócio-econômico vigente. Desta forma 

teremos pessoas exercendo com consciência sua cidadania e lançando um olhar mais 

consciente sobre seus atos. 

Com isso, podemos observar no contexto mundial algumas dessas mudanças que 

afetaram o sistema curricular de países desenvolvidos como os EUA e países europeus 

que, a partir da década de 1950, com o lançamento do Sputinik – o 1º satélite artificial, 

em 1956 – pela antiga União Soviética. A partir deste fato, foi observado que os 

currículos existentes naqueles países não estavam formando cientistas, e com a proposta 

de modificar o currículo educacional voltado para o Ensino de Ciências buscou-se suprir 

essa carência observada com o avanço alcançado pela União Soviética. E nessa época 

esses países encontravam-se vivenciando a Guerra Fria onde tínhamos de um lado a 

soberania do Capitalismo e do outro o Socialismo.  

Observando o desenvolvimento científico da então União Soviética, os EUA passam 

a criar novos programas educacionais voltados para o currículo do Ensino de Ciências 

como: Physical Science Study Committee (PSSC), Biological Science Curriculum Study 

(BSCS), Chemical Bond Approach (CBA), Project Harvard Physic e Chem Study, 

Projeto para Introdução da Física (IPS), implementando uma nova grade curricular 

pautada em mudanças claras quanto à forma de entender e estudar as Ciências, com o 

intuito de proporcionar um ensino de qualidade para os alunos. 

Esses centros pautavam–se em uma metodologia diferenciada daquelas a que os 

professores e alunos estavam acostumados a vivenciar no tocante ao ensino de Ciências, 

essa técnica estava fundamentada na “Aprendizagem e Descoberta” que, no Brasil, 

recebe o nome de “Método da Descoberta”. Esse Método, trás uma nova visão sobre o 

currículo de Ciências e uma nova proposta metodológica orientada para a aprendizagem 

das ciências utilizando experiências em laboratórios, ou seja, por meio do método da 

experimentação, estimulando o aluno a aprender em situações práticas, como o método 

das tentativas e do erro. 

Com isso é possível observarmos algumas mudanças significativas no Currículo de 

Ciências Naturais nos EUA e em outros países da Europa. Assim, rapidamente as 

nações consideradas em desenvolvimento passaram a adotar essa nova grade curricular 

em suas escolas. No Brasil, uma adaptação desse novo currículo passa a ser adotada a 
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partir da década de 1960. Porém, essa adaptação não se adequava totalmente à realidade 

das escolas brasileiras, tendo em vista que o PSSC mostrou-se de difícil implantação até 

mesmo para as escolas norte–americanas, exigindo um grande investimento em 

treinamento para os professores que iriam trabalhar com esse projeto. A esse respeito 

El- Hani e Sepúlveda (2007:161-162) afirmam que:  

Historicamente, as disciplina escolares referentes às Ciências Naturais 

sempre tiveram como referência no processo de seleção de saberes 

legítimos a ser ensinados a ciência ocidental moderna, um sistema de 

conhecimento cuja origem e desenvolvimento esteve intimamente 

relacionado à cultura européia.  

 

No entanto, quando nos referimos à história do ensino de ciências temos que pensar 

na construção das ciências e em como ela é/foi pensada e qual papel ela busca suprir 

dentro da sociedade. Para Delizoicov e Angotti (1990), o desenvolvimento da 

industrialização no Brasil, acabou por privilegiar o ensino técnico mediante a 

implantação de escolas profissionalizantes, com intuito de suprir a carência por 

profissionais capacitados para o trabalho no parque industrial emergente em lugar de 

valorizar uma formação científica.  

Diante do exposto ressaltamos o quanto, determinada área de conhecimento, nível 

de ensino ou disciplina escolar pode ser privilegiada em relação a outros, 

freqüentemente em função de exigências e demandas do sistema capitalista vigente. 

Assim, nota-se, a partir de 1920, uma preocupação em inserir o ensino de ciências no 

ensino fundamental, onde o modelo de economia migra para o setor agro-exportador, 

comercial, por conseguinte dependente de mão de obra, o que gera uma crescente 

urbanização.  

Em 1946, há a promulgação da Constituição da Lei Orgânica que cria a Federação 

dos Estados Unido do Brasil e, simultaneamente, ocorre a normatização do ensino 

primário, secundário e o agrícola, culminando com a criação do SENAC (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial) e neste mesmo ano surge o IBECC (Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura) sendo considerado um dos marcos para o 

avanço da área de ensino de Ciências e a implantação de diversos projetos de Ensino de 

ciências no país.  

Entretanto, o Estado só passa a interferir nesse nível de ensino (nível primário) a 

partir da década de 1950, quando o Brasil passa a incorporar um modelo econômico 

baseado na industrialização. Entre os anos de 1963 e 1964 há a implantação de um 

projeto piloto patrocinado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, a Ciência e a Cultura), voltado para o ensino de física no Estado de São 

Paulo. Para a realização desse projeto houve a participação de professores de diversos 

países como, por exemplo: países latino-americanos, os EUA e a Suécia, como o intuito 

de promover o ensino de física. Entretanto, o Golpe Militar de 1964 comprometeu o 

avanço do programa. 

Já em 1965 contamos com a criação, pelo Ministério da Educação, dos primeiros 

Centros de Ciências no Brasil, e isso acorre em alguns estados como, Rio de Janeiro 

(Cecierj), São Paulo (Cecisp), Pernambuco (Cecine), Bahia (Ceciba), Minas Gerais 

(Cecimig), Rio Grande do Sul (Cecirs), reflexos do projeto do ano anterior. Esses 

Centros tinham o intuito de capacitar os professores buscando motivá-los para a 

implantação de práticas de laboratório e observação nas escolas. 

Por sua vez, na década de 1970, são elaborados projetos de ensino de ciências 

baseados no modelo americano. Entretanto, nessa ocasião o projeto foi elaborado, desde 

o início, com base na realidade das escolas brasileiras. Esses projetos foram 

denominados de PEF: Projeto de Ensino de Física e FAI: Física Auto-Instrutiva, tendo 

como objetivo enfatizar o ensino ativo, a atividade dos alunos, e as práticas de 

laboratório. Verifica-se, nessa década, um investimento maior no ensino de ciências 

como reflexo do chamado “milagre econômico” que consistiu na forte industrialização 

do Brasil, elevando à condição de 8ª economia do mundo (DELIZOICOV e ANGOTTI, 

1990). 

De 1980 a 1985 ocorre uma crise social e econômica no cenário mundial, fato este 

que afetou diretamente o sistema educacional, lenvando-o a passar por inúmeras 

transformações. Nesse mesmo período a pressão política e social por democratização 

envolveu a luta por acesso à escola para setores mais amplos da sociedade, tendo 

origem um lento processo de democratização da educação brasileira. Trata-se de um 

processo controverso que se prolonga até os dias atuais e suscita fortes debates que 

analisam as relações entre democratização, massificação e o futuro da educação 

brasileira frente às exigências e mudanças da sociedade contemporânea. 

É nesse cenário que as transformações aceleradas no campo da educação juntamente 

com as mudanças na esfera da organização da produção, incrementada pela introdução 

da microeletrônica, acaba por alterar as lógicas, até então instituídas, para o mercado de 

trabalho. Assim, obter o diploma de nível médio e superior não é mais garantia de 

emprego. Assim Krasilchik afirma que: 
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[…] As transformações sociais impõe à escola, cada vez mais, funções 

que lhe vão sendo superpostas, sobrecarregando-a a ponto de dispor 

cada vez menos dos meios materiais, o que afeta principalmente as 

condições de trabalho dos professores (1987: 21).  

 

Diante dessa situação passamos a encontrar cidadãos mal preparados que passaram a 

sair das escolas empresariais (conhecidas assim por primarem pela quantidade em lugar 

da qualidade) sem uma formação adequada, e nesse contexto as universidades 

contribuem com a proliferação dessa mão-de-obra má qualificada, tendo em vista 

formarem esses profissionais de uma forma na qual a própria instituição encontra-se 

alienada sobre a realidade vivenciada pelas escolas.  

Como conseqüência desse caos passa a existir as associações que se 

institucionalizam na busca por melhores condições de trabalho e salários dignos para 

esses profissionais. Levando em consideração o que Ghiraldelli Jr afirma:  

A profissão de professor no Brasil - e não professor universitário - foi, 

no passado, até o começo da década de 1970, senão uma atividade 

rendosa, certamente um trabalho que conferia prestígio significativo 

na comunidade. Isto, em parte, permaneceu na mentalidade popular 

(2008:207).    

 

Com isso notamos essas mudanças inclusive no Brasil, que até meados da década de 

1980 tem uma transformação significativa em seu regime político, onde Krasilchik 

(1987:24) diz que: “a primeira metade da década de 80 foi caracterizada por uma 

profunda crise econômica e o início da transformação política de um regime totalitário 

para um regime participativo pluripartidário”. Ainda, segundo a mesma autora, 

encontra-se no Brasil uma preocupação em constituir-se em uma sociedade democrática 

além da preocupação em recuperar a economia do país, começam a fazer parte como 

foco das discussões travadas também no âmbito educacional.  

Sendo assim, encontramos uma crescente preocupação no campo do currículo, com 

uma transformação que suscita controvérsias, de um lado encontramos um grupo que 

defende que a definição do currículo escolar seja de responsabilidade de cada 

instituição, enquanto que o outro requer a centralização das decisões às autoridades 

superiores de cada sistema de ensino.  

O currículo produzido nas escolas tem uma forte influência em outros países, cuja 

tradição educacional trazia como tendência a livre atuação dos docentes. Enquanto isso 

a corrente que é favorável ao currículo centralizado, se pauta no discurso da busca pela 

qualidade do ensino, respaldando-se na afirmativa que, “há falta de capacidade dos 
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professores de tomar decisões sobre a matéria a ser ensinada” (KRASILCHIK, 1987: 

25). 

Contudo, a preocupação com o ensino de ciências se mantém no centro das 

preocupações das instituições relacionadas ao desenvolvimento educacional na área de 

Ciências e Tecnologia. Assim, a partir de 1983 a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), cria um novo projeto para melhoria do ensino de 

Ciências e Matemática, que passa a constituir o Subprograma Educação para a Ciências 

(SPEC).   

Por sua vez, a partir de 1999, passamos a receber investimentos significativos para o 

ensino de ciências, pois passamos a contar com ampliação dos centros de ciências, com 

isso o Brasil recebe nessa época 113 novas unidades, entre centros e museus de ciências, 

onde foram beneficiadas com esse projeto algumas regiões do Brasil, a exemplo: da 

Amazônia (3); Nordeste (15); Centro-Oeste (9); por sua vez no Sudeste observamos no 

Rio de Janeiro/Espírito Santos (17); São Paulo (32) - USP (20) e o Sul (37). Espaços 

esses que passaram a contar a visitação anual de um público de 1 a 2 milhões.  

Em relação à formação de pesquisadores em ensino de ciências, no Brasil, podemos 

observar que eles recebiam uma formação complementar no exterior, como por 

exemplo, participação em congressos internacionais. Paralelamente, o Brasil passava a 

receber financiamento de instituições financeiras advindas do exterior, mesmo sendo 

uma ajuda parcial, com o intuito de proporcionar uma formação de qualidade para esses 

profissionais.  

Essas instituições internacionais contribuíam para um desenvolvimento no campo 

das pesquisas na área de Ensino de Ciências; alguns financiadores dessas pesquisas 

foram: o BIRD (Banco Mundial); a Fundação Ford; USAID (Agência Norte-americana 

para o Desenvolvimento Internacional) e OEA (Organização dos Estados Americanos).  

Além dos inúmeros projetos que foram implantados na busca por um ensino de 

ciências de qualidade no Brasil, a fim de preparar a sociedade brasileira para a 

modernidade que se aproximava, e conscientes das inovações que passariam a fazer 

parte do cotidiano desse país, se fazia/faz necessário cidadãos capazes de 

acompanharem essas transformações. E por sua vez, construirmos assim, uma nação de 

cidadãos conscientes de sua cidadania e capazes de ocasionar as mudanças necessárias, 

de forma crítica. 

Com isso, é possível observarmos que as mudanças ocorridas no cenário 

educacional, principalmente no que se refere ao ensino de ciências naturais veem 
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sempre atreladas às mudanças significativas no campo social, político e econômico o 

que por sua vez transforma o contexto cultural e social de cada época. Podemos então 

perceber o quanto a sociedade é mutável em seus conceitos e pré-conceitos a partir das 

suas experiências, pautada nos avanços tecnológicos ao qual é/são submetidos ao longo 

dos séculos.    

 E por fim, observamos que as necessidades geradas, ao longo do tempo, por uma 

maior dedicação dos cientistas nessa área de conhecimento dão-se por considerar as 

Ciências como uma disciplina capaz de formar criticamente os cidadãos (CHASSOT, 

1997). Assim, a partir das décadas de 1980 e 1990 essa disciplina passa a ganhar uma 

ênfase maior no campo das pesquisas, logo, passa a se tornar um campo do saber 

realmente capaz de formar cidadãos críticos e conscientes de seu papel perante a 

sociedade. 

 

 

 

I. 1 – O Ensino de Ciências e sua Inserção nos Currículos Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Nesse trecho do texto buscaremos abordar o ensino das Ciências Naturais tendo 

em vista as leis que determinam e ou influenciam para a inserção ou eliminação de uma 

determinada disciplina do currículo escolar em diferentes níveis de ensino.  

Para Chervel (1990), o termo disciplina aparece antes do século XVIII no 

sentido de disciplinar conforme uma rigidez militar, mas esse termo só vai ter espaço no 

contexto escolar a partir do século XX, uma vez que deixa de ter o caráter de vigiar, 

disciplinar, por ordem e passa a assumir o sentido de formação aproximando-se da 

finalidade da Pedagogia.  

As coisas se passam de forma diferente quando à escola são confiadas 

finalidades novas, ou quando a evolução das finalidades desarranja o 

curso das disciplinas antigas. Períodos privilegiados para o 

historiador, que dispõe então de uma dupla documentação, totalmente 

explícita. De um lado, os novos objetivos impostos pela conjuntura 

política ou pela renovação do sistema educacional tornam-se objeto de 

declarações claras e circunstanciadas (CHERVEL, 1990:191-192) 
 

Esse contexto nos apresenta uma disciplina sendo muitas vezes percebida como 

algo estranho a realidade vivenciada pelos educadores que tinham que refazer e até 
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mesmo inventar uma nova forma de ensinar e contribuir, desta forma, para o 

aprendizado dos alunos. Sendo assim, muitas vezes eram adotadas metodologias 

diferenciadas na tentativa de se atingir esses objetivos delegados a essas disciplinas. 

Para Chervel (1990: 197), “A taxa de renovação do corpo docente é então um fator 

determinante na evolução das disciplinas”.  

Considerando as muitas mudanças já ocorridas nos currículos escolares do 

ensino fundamental quanto ao ensino de ciências e por nos interessarmos em analisar as 

concepções dos professores das séries iniciais do ensino fundamental procuramos, nos 

parágrafos a seguir, apresentar de forma sucinta o que acontece com o ensino de 

ciências ao longo do século XX, apresentando brevemente o que seria uma disciplina 

hoje e como ela foi pensada em sua origem. 

Assim, percebermos a criação de algumas leis que determinaram o ingresso da 

disciplina Ciências Naturais no currículo escolar secundário e outras que visavam à 

implementação desse ensino não apenas nas séries finais do ensino fundamental e 

segundo grau, como também garantir a sua implementação a partir das séries iniciais do 

ensino fundamental. 

Desta forma passamos a observar que de acordo com a Lei de Diretrizes e Base 

da Educação (LDB) o Ensino de Ciências, foi incorporado ao ensino fundamental a 

partir de 1961, com a lei nº 4.024/61, quando passa a ser obrigatório o ensino de 

ciências apenas nas 2 últimas séries do ensino fundamental, até então denominado de 

curso ginasial. Já em 1971 com a promulgação da LDB nº. 5.692/71 passa a ser 

obrigatório o Ensino de Ciências no ensino fundamental. Até então o ensino de ciências 

ocorria no segundo grau (denominado de curso colegial). Dessa forma: 

 Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n
o
 4.024/1961, 

ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas 

séries do antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do 

ensino da disciplina a todas as séries ginasiais. Apenas a partir de 

1971, com a lei n
o
 5.692, Ciências Naturais passa a ter caráter 

obrigatório nas oito séries do primeiro grau. (BRASIL, 1996) 

 

A inserção dessa disciplina, Ciências Naturais, na grade curricular do ensino 

fundamental, em um momento onde nos deparávamos com ensino nessa área do saber 

pautado nos moldes tradicionais - o aluno era considerado uma caixa vazia e o professor 

era visto como o único detentor do saber, que deposita seu conhecimento no aluno 

(Paulo Freire, 1946), acaba por produzir pouca alteração no cenário do ensino de 

ciências no Brasil. Assim: 
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[...] as relações entre cultura e educação científica têm sido apreciadas 

desde uma perspectiva mais critica. Esta mudança de cenário deve-se 

a pelo menos três grandes fatores: (1) a afirmação do construtivismo 

como forte tendência na educação científica, propagando a tese de que 

a construção do conhecimento supõe uma interpretação da informação 

a ser apreendida a partir do que já se sabe, os ditos conhecimentos 

prévios (2) inicio das discussões sobre a superação a perspectiva 

tecnicista, dominante desde os anos 70, com pesquisas voltadas para a 

compreensão dos processos históricos de construção de currículo e a 

influencia da historia da Ciência na reflexão sobre a valorização do 

conhecimento cientifico escolar (3) critica à neutralidade, verdade 

absoluta e hegemonia da ciência ocidental moderna, com a 

valorização das relações entre cultura geral e educação cientifica (EL- 

HANI; SEPÚLVEDA, 2007: 162). 

 

Esta perspectiva para o Ensino de Ciências indicada por El- Hani e Sepúlveda, 

(2007) sofre influência do movimento educacional que ocorria nessa época (meados da 

década de 1930), denominado de Escola Nova, que tinha como um de seus princípios a 

defesa de um ensino mais participante, no qual o aluno passa a ser o protagonista no 

processo de ensino/aprendizagem, deixando de lado seu papel até então de mero 

“coadjuvante”. 

Nessa perspectiva de El – Hani (2002) há uma proposta em se valorizar a ciência 

construída no cotidiano das cidades, conhecimento esse que muitas vezes deixa de ser 

valorizado em detrimento do conhecimento formal. Esse processo de desvalorização do 

saber prévio do aluno pode acarretar na dificuldade que esse alunado enfrentará durante 

o processo de aprendizado, uma vez que há um choque entre o saber informal e o saber 

formal. 

Encontramos, assim, muitas linhas de pesquisas trazendo uma abordagem 

construtivista, onde o ensino se dá por meio de um mediador, e o professor e o aluno se 

constituem parte importante desse processo de aprendizagem. Assim o: 

 

Educador e educandos (liderança e massa), co-intencionados à 

realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no 

ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas 

também no recriar este conhecimento (FREIRE, 1996:64).   

 

Mas, encontramos autores como Nardi (2004) que traz o construtivismo em 

várias nuances, como por exemplo: mudança conceitual, ensino baseado no perfil 

conceitual, entre outras vertentes. O autor afirma que não podemos falar que o ensino de 

ciências deva ser pautado apenas no termo construtivismo, tendo em vista que essa 

teoria é utilizada para rotular atividades tidas como inovadoras e desta forma fica 
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evidente que utilizar apenas o rótulo construtivismo não auxilia na compreensão dessas 

metodologias pensadas para tornar significativo o Ensino de Ciências. De acordo com 

Bastos, Nardi, Diniz e Caldeira (2004: 20).  

[…] o resultado disso é que o uso isolado do termo “construtivismo” 

mais confunde que esclarece (cabe até mesmo perguntar se não seria 

melhor que esse termo fosse banido dos debates sobre educação). Por 

exemplo: podemos afirmar que o „construtivismo‟ é uma abordagem 

insatisfatória ou equivocada […]. 

 

Aparecem também para compor esse arsenal de metodologias várias nuances 

com intuito de facilitar o processo de aprendizagem, dentre as quais podemos citar a 

mudança conceitual, o método da experimentação, entre outros. No entanto, fica 

evidente que cada procedimento metodológico vem com o intuito de substituir aquele 

que o antecede, já que nascem em contextos diferentes.  

Desta forma percebemos que o Ensino de Ciências começa a receber uma 

atenção maior nessa fase escolar, bem como as metodologias que envolvem o contexto 

de um ensino de qualidade para esse campo do conhecimento. Assim, o Ensino de 

Ciências passa a receber um tratamento diferenciado, voltado para uma maior 

integração entre professores e alunos. Encontramos também algumas propostas 

interessantes em relação à aprendizagem na qual o aluno torna-se o principal agente 

desse processo. Nesse sentido, o PCN de Ciências Naturais para o ensino Fundamental 

(BRASIL, 1997:19), explicita: 

[...] O aluno deveria ser capaz de "redescobrir" o já conhecido pela 

ciência, apropriando-se da sua forma de trabalho, compreendida então 

como "o método científico": uma seqüência rígida de etapas 

preestabelecidas. É com essa perspectiva que se buscava, naquela 

ocasião, a democratização do conhecimento científico, reconhecendo-

se a importância da vivência científica não apenas para eventuais 

futuros cientistas, mas também para o cidadão comum.  

 

Partindo deste princípio o Ensino de Ciências entra nas escolas de ensino 

fundamental com o intuito de mostrar as Ciências como um conhecimento que colabora 

para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como 

parte do universo e como indivíduo. Essa é a meta que se propõe para o ensino dessa 

área do conhecimento de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1996). Nesse sentido, vale destacar que Bonzanini e 

Bastos (2004:80), ao fazerem uma análise do PCN de Ciências Naturais, apontam 
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aspectos que visam o aperfeiçoamento do ensino dessa disciplina nas séries iniciais, 

quais sejam: “[…] o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o 

mundo em que vive e atua como individuo e cidadão utilizando conhecimentos de 

natureza científica e tecnológica”. 

Assim, percebemos a necessidade da formação mais específica dos profissionais, 

uma das razões que leva, na década de 1990, a LDB com a lei nº 9.394, a extinguir os 

cursos de licenciatura curta, tornando obrigatória a formação em curso de licenciatura 

plena para os profissionais da educação.  

Com isso evidenciamos que essas transformações no campo curricular e 

metodológico na tentativa de conseguir um ensino de ciências realmente satisfatório 

encontram-se, ainda, em um processo de (re) construção. Nesse movimento os PCN‟s 

de Ciências para o ensino fundamental surgem como uma proposta curricular para 

auxiliar os professores nesse processo de construção de uma metodologia realmente 

eficaz, o que se constitui na busca contínua por uma metodologia/didática capaz de 

proporcionar um ensino de qualidade.  

A proposta lançada pelos PCN´s de Ciências Naturais para o Ensino 

Fundamental é buscar um ensino integrado entre as diversas ciências, a fim de 

proporcionar um conhecimento mais articulado e não apenas um ensino fracionado, 

onde o aluno entra em contato apenas com parte desse conhecimento, tendo em vista a 

necessidade de a criança conhecer o geral e assim poder construir seus parâmetros 

dentro do conhecimento a ela apresentado. Sobre esse aspecto Mortimer (1992: 42) 

afirma que “só se aprende a partir do que já se sabe”. 

Esse processo de reformulação procura desmistificar o Ensino de Ciências 

Naturais muitas vezes associado, de forma equivocada, a formação de grandes 

pensadores que viriam a tornarem-se cientistas futuramente. Sobre esse aspecto 

encontramos em Santos (2005: 47):  

Os livros de história da ciência são o relato linear de trabalhos 

isolados que se sobrepunham ao longo do tempo. Quase sempre, 

relatos que destacavam grandes lances de genialidade individual e 

uma conexão quase miraculosa entre os mais diferentes pesquisadores.  

   

Desta forma, há na atualidade a necessidade de uma formação científica dos 

alunos atendendo, assim, a uma nova demanda da sociedade vigente, que pressiona as 

escolas a aproximarem, cada vez mais, seus alunos das Ciências Naturais. Desse 

contexto pode resultar, numa leitura otimista, um movimento em que o acesso ao 
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conhecimento científico, ampliado a contingentes crescentes da sociedade, torne a 

ciência uma arma para a mudança social, desta forma: 

 

 Libertar as camadas populares pressupõe uma ação educativa que vá 

além da repetição de refrões ou posições ideológicas ortodoxas e 

extremistas. Pressupõe-se que se instrumentalize o cidadão, que ele 

ganhe por meio da educação as condições de atuar por si mesmo 

(SANTOS, 2005: 7).   

 

Contudo, percebemos que há uma enorme necessidade, na atualidade, de uma 

mudança na forma de se abordar o ensino de ciências nas séries iniciais, para que, dessa 

forma, sejam atingidos os objetivos a que se propõe o ensino de ciências, que é 

alfabetizar cientificamente os cidadãos e formar pessoas capazes de repensar 

criticamente as situações de seu cotidiano. Uma vez que para Auler (2001), a 

alfabetização cientifica – tecnológica assume algumas especificidades como: 

popularização e democratização das ciências, entre outros. 

Há uma necessidade vigente de uma alfabetização no contexto das ciências, 

precisamos abandonar a idéia que pressupõe que só se alfabetiza ensinando Português, 

esquecendo que existe um novo paradigma voltado para a alfabetização científica, 

pautado na popularização dos conhecimentos científicos. Assim percebemos a 

necessidade de um ensino não fragmentado em lugar de um recorte de saberes como se 

cada disciplina contivesse conhecimentos que não se interligam. 

Atualmente contamos com uma proposta pedagógica na qual utilizamos os 

conhecimentos prévios dos estudantes tendo em vista que estes não chegam à escola 

como uma tabula rasa, pelo contrário, eles vêm repletos de conhecimentos adquiridos na 

vida cotidiana pelo convívio com seus pais, em família e no seu convívio social. 

Quando levado em consideração esses aprendizados, é possível reconstruir junto ao 

aluno uma forma sistematizada de se vivenciar esse conhecimento e a partir deste fato 

mostrar que ele sabe e que as ciências fazem parte de nosso cotidiano. Assim: 

 

A dimensão conceitual também sofre a influência das mudanças 

culturais de nossa sociedade, assim assume particular influência a 

atual reconceptualização do ensino das ciências – a passagem de 

concepção do ensino de ciências pura para a concepção de 

Ciências/Tecnologia/Sociedade – CTS. (Santos, 2001 e Gil 2002 at al 

CARVALHO, 2006: 32)   

 

Portanto, de acordo com Carvalho (2006) é possível trabalharmos nas séries iniciais 

do ensino fundamental (1º ao 5º ano) de forma diferenciada, a exemplo de: aplicação de 
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problemas de investigação, mudanças conceituais, entre outros. Com isso incentivar os 

indivíduos, desde a mais tenra idade, ao desenvolvimento do senso crítico, levando a 

criança a pensar sobre o que ocorre a sua volta e assim conseguir desenvolver sua 

cidadania de forma plena.  

 

I. 2– Algumas Notas Sobre as Políticas para o Ensino de Ciências no Brasil 

Considerando a perspectiva de nossa pesquisa julgamos, portanto, de 

fundamental importância nos debruçar sobre o Ensino das Ciências Naturais nas séries 

iniciais do ensino fundamental no que se refere ao campo das políticas públicas para a 

Educação. Buscamos, assim, observar alguns aspectos referentes a como as distintas 

correntes metodológicas vigentes provocam constantes inquietações na investigação por 

um ensino significativo e por métodos eficazes para que haja, de fato, um Ensino de 

Ciências capaz de formar cidadãos críticos. 

 Com isso procuramos observar como pesquisas sobre o ensino de Ciências vêm 

conquistando um espaço significativo no campo educacional e, conseqüentemente, 

estimulando o interesse em torno das metodologias adotadas nas salas de aula. Trata-se 

de superar o que Nardi (1995: 36) aponta em seus estudos: “a pouca ênfase dada ao 

ensino de Ciências em relação às outras áreas do conhecimento e seu desenvolvimento 

sob o foco da transmissão de conteúdo e informação”. 

Isso fica evidente ao observarmos uma preocupação dos professores das séries 

iniciais voltada para o ensino de disciplinas como Português e Matemática em 

detrimento de outras, a exemplo das ciências: Química, Física e Biologia, tendo em 

vista que apenas o ensino daquelas disciplinas seria capaz de alfabetizar seu alunado. 

Contudo, é notório na atualidade, estudos que primam por um ensino interdisciplinar: 

para que haja realmente um aprendizado.   

Por esta razão, trouxemos algumas concepções que podem nos auxiliar a 

enfrentar a questão: o que é ciências? Assim, a partir dessas concepções poderemos nos 

pautar para respondermos o que é ciências para nossos pesquisados e como eles 

lecionam essa disciplina. 

Assim, nos deteremos um pouco aqui na análise de algumas concepções sobre 

ciências servindo-nos da contribuição de alguns autores. Para Constant (1957) a noção 

de ciências está vinculada ao conhecimento “emergente do meio de outras atividades 
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progressistas do homem a ponto de novos conceitos surgirem, por sua vez, conduzirem 

a outras experiências e observações, ou seja, a ciência é dinâmica”. Por sua vez em 

Santos (2005) e Chassot (2008) encontramos que Ciências “é como um saber capaz de 

elevar o homem ao conhecimento da verdade [...] afirma que ciência é um saber 

totalizante”. Carvalho (2006) designa as Ciências como algo não estático. 

Já para Bachelard (1956), em seu livro Formação do Espírito Científico, 

conseguimos perceber uma negação quanto a conceituar as Ciências. Para este a 

indagação, o que é Ciência? Trata de um problema mal formulado, pois não há, em sua 

perspectiva, uma resposta para tal questionamento.  

Com isso gostaríamos de salientar que as novas metodologias e políticas 

voltadas para o ensino de ciências afirmam que o conceito não é o inicio para o processo 

de aprendizagem, mas sim o ponto de chegada, que indicará se o processo de ensino foi, 

ou não, condizente com os objetivos norteadores. Encontramos nos PCN‟s:  

É importante, no entanto, que o professor tenha claro que o ensino de 

Ciências não se resume a apresentação de definições científicas, em 

geral fora do alcance da compreensão dos alunos. Definições são o 

ponto de chegada do processo de ensino, aquilo que se pretende que o 

aluno compreenda ao longo de suas investigações, da mesma forma 

que conceitos, procedimentos e atitudes também são aprendidos 

(BRASIL, 1999). 
 

 

Como uma das sugestões para um Ensino de Ciências de qualidade os PCN‟s de 

Ciências Naturais (BRASIL, 1999) focam a formação continuada do professor no 

Ensino de Ciências, pois se faz necessário que o professor domine conceitos científicos 

com o intuito de conduzir adequadamente o processo de ensino/aprendizagem, sabendo 

que nesse processo educacional o aluno passa a ser o centro do processo da construção 

do saber. Carvalho afirma que:  

Não podemos mais continuar ingênuos sobre como se ensina, 

pensando que basta conhecer um pouco o conteúdo e ter jogo de 

cintura para mantermos os alunos nos olhando e supondo que 

enquanto prestam atenção eles estejam aprendendo. (2006: 1). 

 

Assim, com a inserção obrigatória do Ensino de Ciências na grade curricular das 

séries iniciais do ensino fundamental a partir de 1971 com a promulgação da LDB nº. 

5.692, podemos observar também uma ênfase nas pesquisas voltadas para o contexto do 

ensino de Ciências. Época esta em que o ensino de Ciências passa a receber um 

tratamento diferenciado e o currículo aponta para uma maior integração entre 

professores e alunos. Nesse movimento encontramos, também, algumas propostas 
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interessantes em relação à aprendizagem na qual o aluno é o principal agente desse 

processo. Esse contexto se coaduna com as exigências relativas a uma maior interseção 

entre os conteúdos ensinados. Conforme a LDB (BRASIL, 1997) aponta para a 

necessidade de se compreende a necessidade de      levando o aluno a reinventar o já 

existente nas ciências tomando para isso os métodos científicos, a exemplo, da 

investigação, da experimentação, levando a uma apropriação desse conhecimento. 

A princípio o Ensino de Ciências entra nas escolas de ensino fundamental com o 

intuito de apresentar a Ciência como um conhecimento que colabora para a 

compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do 

universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino dessa área do saber no 

ensino fundamental. Busca-se, assim, desmistificar o Ensino de Ciências Naturais que, 

até então, era tido por muitos como uma área do conhecimento voltada para os grandes 

pensadores que viriam a se tornar cientistas futuramente: “nossos jovens devem ser 

estimulados a investigar com maior profundidade os problemas de seu tempo e de seu 

contexto social, sem induzi-los a caricaturas de Cientistas” (BIZZO, 2002:80). 

Seguindo nessa direção, Maldaner, Zanon e Auth (2007), afirmam que os alunos 

apresentam uma visão ingênua sobre as ciências partindo do pressuposto de que se trata 

de algo extraordinário e com um alto grau de complexidade que limita sua compreensão 

a pessoas especiais, com um alto índice de inteligência, perspectiva que considerada 

como negativa, “pois pode retardar vocações científicas importantes para o progresso 

social e a qualidade de vida, tão necessária nos dias de hoje” (2007: 52).   

Mas, com a necessidade, na atualidade, da formação de alunos nas bases 

científicas, para a constituição de novos cientistas, percebemos a elaboração de políticas 

públicas voltadas para essa área de conhecimento atendendo a uma nova demanda da 

sociedade. Assim, o desenvolvimento dessas políticas públicas educacionais busca fazer 

com que as escolas tendam a aproximar cada vez mais os estudantes das Ciências 

Naturais, por meio de Feiras de Ciências entre outras estratégias. “O aprendizado de 

ciências aparece, então, vinculado ao desenvolvimento do espírito crítico, da cidadania e 

da integração social”. (BIZZO, 2002:79). 

Com isso é possível notar o quanto o Ensino de Ciências passa a ocupar um 

lugar de destaque no processo educacional, visto que esse ensino passa a ser 

necessidade de uma sociedade que precisa de cidadãos críticos e conhecedores da 

tecnologia utilizada por essa coletividade. Segundo Bonzani e Bastos (2004:79): “[…] 
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oportunizar ao educando o desenvolvimento de uma postura crítica que lhe permita 

atuar na sociedade visando transformações”.  

No entanto, encontramos pessoas que não conseguem utilizar as tecnologias 

disponíveis ao seu redor como, por exemplo: celulares de ultima geração, os caixa 

eletrônicos dos bancos; surge assim uma categoria de analfabetos, os analfabetos 

científicos. Afirma Chassott: 

Ao categorizarmos a Ciências como linguagem, entendemos que 

compreendermos essa linguagem (da Ciência) – como entendemos 

algo escrito numa língua que conhecemos […] – é podermos 

compreender a linguagem na qual ela está (sendo) escrita a natureza. 

[...] mesmo para nós leitores de língua portuguesa muitos textos são 

vez ou outra esotéricos – podem ser comparados com as 

incompreensões para explicar muitos dos fenômenos que ocorrem na 

natureza (2008:72). 

  

Para atingir esses objetivos surge o ensino participativo, onde um dos principais 

objetivos é promover a aproximação entre a ciência e os alunos mostrando que essa 

disciplina não é “um monstro” como as pessoas costumam pensar. Desta forma, 

observa-se o uso de diversas metodologias a exemplo da pesquisa como forma de iniciar 

os alunos nesse processo de construção de conhecimento no qual, muitas vezes, parte-se 

do senso comum para então formular o conhecimento científico. 

A então denominada Prática Social Problematizada refere-se a uma experiência 

que vem sendo utilizada no Ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais (1º ao 5º 

ano), onde o aluno participa de todo o processo de construção da aprendizagem. É nessa 

perspectiva que a curiosidade do aluno é um dos requisitos para o Ensino de Ciências 

utilizando a pesquisa e investigação como forma de instigar o processo de 

aprendizagem. Por sua vez os Parâmetros Curriculares Nacionais dizem que:  

O ensino de Ciências Naturais também é espaço privilegiado em que 

as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e 

as transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e 

comparados. É espaço de expressão das explicações espontâneas dos 

alunos e daquelas oriundas de vários sistemas explicativos (BRASIL, 

1997).   

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) regem que o Ensino de Ciências 

deve preparar alunos para a utilização das novas tecnologias que integram a realidade 

vivida na atualidade. Abordando questões referentes a sociedade, no que se refere ao 

meio ambiente, visto que é uma necessidade dos “novos tempos” contribuindo assim 

para uma aproximação antes perdida entre o homem e o meio ambiente/natureza. 

Segundo o PCN‟s: 
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Durante os últimos séculos, o ser humano foi considerado o centro do 

Universo. O homem acreditou que a natureza estava à sua disposição. 

Apropriou-se de seus processos, alterou seus ciclos, redefiniu seus 

espaços. Hoje, quando se depara com uma crise ambiental que coloca 

em risco a vida do planeta, inclusive a humana, o ensino de Ciências 

Naturais pode contribuir para uma reconstrução da relação homem-

natureza em outros termos (BRASIL, 1997).  
 
 

Desta forma, podemos constatar as necessidades dos alunos conhecerem as 

novas e múltiplas tecnologias presentes em seu cotidiano, em relação às quais, muitas 

vezes, encontram-se alienados.  De acordo com os PCN‟s (1997): 

Apesar de a maioria da população fazer uso e conviver com 

incontáveis produtos científicos e tecnológicos, os indivíduos pouco 

refletem sobre os processos envolvidos na sua criação, produção e 

distribuição, tornando-se assim indivíduos que, pela falta de 

informação, não exercem opções autônomas, subordinando-se às 

regras do mercado e dos meios de comunicação, o que impede o 

exercício da cidadania crítica e consciente. 

 

Encontramos pesquisadores, a exemplo de Carvalho (2000), Nardi (1998), Bizzo 

(2002), entre outros, que consideram o ensino problematizado em ciências uma forma 

mais eficiente de se apresentar as diversas nomenclaturas existentes nesse universo de 

conhecimento sem menosprezar a capacidade intelectual da criança, visto que essa 

metodologia permite que o aluno aprenda a partir do que vem descobrindo mediante a 

realização de experimentos e da análise do material que resulta das observações. 

Objetiva-se a formação do cidadão não apenas para o futuro, mas o cidadão do presente 

e seu conhecimento científico proporcionará uma participação ativa enquanto cidadão 

viabilizando, assim, sua participação plena no futuro. Desse modo, afirmam os PCN´s: 

A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para 

o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das 

explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e 

valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus 

recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam 

essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 

relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1997). 

 

Sendo assim é possível afirmar que as políticas públicas trazem como foco um 

ensino voltado para a aprendizagem, apresentando como intuito formar cidadãos críticos 

e reflexivos, sempre abordando questões presentes em nosso cotidiano para assim 

realmente construir o senso de cidadania.  

O Ensino de Ciências, a partir das teorias pautadas nos PCN‟s de Ciências, traz uma 

perspectiva de ensino voltada para a realidade dos alunos, partindo assim da concepção 
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de que as mudanças na metodologia aplicada pelos professores para o ensino dessa 

disciplina são capazes de motivar as mudanças de perfil que temos presenciado hoje em 

nossos alunos, ou seja, muitos jovens apáticos frente a realidade em que vivem.  

Apesar de todas as propostas referentes ao ensino apresentadas nos PCN‟s como 

referências a serem adotadas pelos professores a fim de transformar as suas práticas 

cotidianas em metodologias transformadoras, existem alguns autores como: Luiz 

Antônio Cunha (1996), João Mário Pires Azanha (s/d) que indicam que o simples fato 

de seguir esses manuais não resolve o problema da má qualidade do ensino de Ciências, 

dado que os PCN‟s, assim como o nome já diz, referem-se a parâmetros curriculares e 

não a soluções para os problemas que encontramos no ensino. 

 

I. 3 – O Ensino de Ciências e suas Abordagens Teóricas: 

Como observamos anteriormente o ensino de ciências, vem sofrendo várias 

transformações metodológicas e epistêmicas para se enquadrar as inovações desse 

século. No cenário de produção científica voltado para o campo educacional 

encontramos diversas metodologias que tem como gênese o método construtivista. 

Quanto à epistemologia, as mais atuais e relevantes tem tratado da interação não neutra 

do sujeito e do objeto, ao invés de uma ascensão de um ou de outro método – como é o 

caso das teorias do conhecimento que pressupõe a supremacia do sujeito (idealista) ou a 

supremacia do objeto (empirista). Como exemplo dessas teorias tem: a Epistemologia 

Fenomenológica (Husserl); a Construtivista e Estruturalista (Piaget); a Histórica 

(Bachelard); a “Arqueológica” (Foucault) e a “Racionalista-Crítica” (Popper).  

 O entendimento desse atual paradigma científico (que está centrado na 

alfabetização científica), no ensino de ciência vem ressaltar a relevância tanto do papel 

do professor, como agente que transmite e controla o processo de construção do 

conhecimento, como do aluno, sujeito cognitivo, que estabelece relações entre seu meio 

físico e social. Por isso:  

Articuladamente, faz-se necessário que a base epistêmica para uma 

compreensão das relações dos alunos e do professor com o 

conhecimento tenha também como referência às teorias cuja premissa 

dispõe que o conhecimento ocorra na interação não neutra entre 

sujeito-objeto. (DELIZOICOV, 2007: 183).  
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Quanto à forma de se ensinar ciência é observável que há uma transformação no 

conhecimento produzido nos laboratórios, pois é necessário que haja uma transformação 

para a sua apresentação no cotidiano escolar; fato esse que conhecemos como 

transposição didática, mencionado por Astolfi (2008) e que encontramos em Chevalard 

(1982) esse termo designando a transformação do saber cientifico em saber escolar.  

Assim muitos cientistas produzem conhecimento sem preocupar-se com 

questões básicas acerca da validade das suas próprias investigações, sem uma 

preocupação em como esse conhecimento é passado para os professores e 

conseqüentemente transposto aos alunos, pois vemos também que o Conhecimento 

Científico em muitos casos é transmitido muitas vezes como algo fechado e acabado, 

contrariando assim, a definição de ciência que sabemos que é um saber em constante 

mutação.  É essa visão de ciência que deve ser passada para os nossos alunos, para que 

eles também se sintam aptos a construir e depois investigar o conhecimento. Desta 

forma: 

 

A metodologia que defendemos exige, por isto mesmo, que, no fluxo 

da investigação, se façam ambos sujeitos da mesma – os 

investigadores e os homens do povo que, aparentemente, seriam 

objetos. Quando mais assumem os homens uma postura ativa de 

investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de 

consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática 

significativa, se apropriam dela. (FREIRE, 2005: 114.) 

 

Observamos que a didática das ciências traz propostas de um ensino de ciências 

contextualizado com o intuito de aproximar o Ensino de Ciências de todas as camadas 

sociais fazendo com que se desmistifique a idéia de que ciências são para os gênios. Ela 

traz como proposta de ensino as abordagens históricas e experimentação com o intuito 

de “facilitar” a aquisição dos conhecimentos científicos, levando em consideração a 

aprendizagem significativa. Onde para (MALDANER; ZANON; AUTH, 2007:52 apud 

KOSMINSKI; GIORDAN, 2002)   afirmam que:  

Assim, a visão que os adolescentes e jovens constituem em sua 

escolarização básica é uma visão ingênua de ciências, ligada ao 

extraordinário e realizada por pessoas especiais fora do contexto das 

atividades normais de uma organização social.   

 

Com isso nos deparamos atualmente com inúmeras propostas metodológicas 

sobre o Ensino de Ciências, com o intuito de alcançar um ensino diferenciado, 

realmente de cunho científico, onde um dos influenciadores dessa tendência é o PCN´s 
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abordando metodologia como a construtivista, com intuito de realmente conduzir um 

Ensino de Ciências voltado para as ciências, tecnologia e sociedade (CTS). Como 

afirma Carvalho: 

Nas propostas atuais do ensino de ciências, em que se pretende 

alcançar um ensino que leve os alunos a construírem o seu 

conhecimento mediante uma integração harmônica entre os conteúdos 

específicos e os processos de produção desse mesmo conteúdo, a 

introdução de atividades que discutam a problemas de Ciências, 

Tecnologia e Sociedade (C/S/T) tem um lugar de destaque (2006:77). 

 

Com isso as ciências visam construir um saber científico, levando em 

consideração a real aprendizagem de um ensino voltado para a formação de cidadãos 

conscientes. “Hoje ciências e tecnologia constituem realidade por demais presentes na 

vida diuturna, qualquer aparelho eletrodoméstico reúne, em si, conhecimento científico 

articulado a soluções técnicas” (NARDI, 1998:1). 

O ensino de ciências seguindo as propostas da atualidade procura aproximar o 

conteúdo científico do cotidiano dos docentes, levando em consideração o 

conhecimento prévio do aluno sobre o conteúdo a ser utilizado em um dado momento 

ou para conhecer o nível em que a turma está quando se refere ao conhecimento 

científico. Mas para que haja o conhecimento se faz necessária a quebra de paradigmas, 

ruptura essa que permitirá a transformação do conhecimento ou a aquisição de um novo 

conhecimento. Onde Bachelard (1996) afirma que essa ruptura se faz necessária para a 

construção de um saber científico.   

Portanto, a nós professores cabe observar qual a necessidade de nossos alunos e nos 

adaptarmos a realidade a qual eles estão inseridos, a fim de tornar o ensino de ciências 

significativo e produzir realmente um aprendizado no qual o aluno se perceba como 

parte integrante desse processo, conduzindo a um prazer em aprender ciências. 

 

I. 4 – Algumas perspectivas sobre o Ensino de ciências?   

Neste item abordaremos algumas questões relevantes sobre o ensino de ciências para 

construirmos um aporte teórico sobre as práticas estudadas na atualidade enquanto caminho na 

busca por um ensino de qualidade. Para tal partimos do quadro geral desses estudos para nos 

centrarmos nas séries iniciais do ensino fundamental, tendo em vista ser esse o foco do nosso 
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trabalho. Para isso apresentaremos algumas preocupações existentes no contexto das pesquisas 

voltadas para o ensino de ciências.  

As pesquisas em ensino de ciências desenvolvidas em vários países, inclusive no Brasil, 

vem se deparando com questões que vão além da transmissão de conhecimento pelo professor. 

Tais estudos vêm apontando que os conteúdos de aprendizagem vão além daqueles de natureza 

conceitual envolvendo também os conteúdos procedimentais e atitudinais. 

Diante do exposto percebemos a existência de diversas teorias expressas em forma de 

receita e/ou sugestões para uma prática no Ensino de Ciências Naturais. Essas prometem, 

muitas vezes, a salvação do sistema educacional que se encontra defasado e incapaz de formar 

seu alunado para compreender e desenvolver seu papel de cidadão crítico – reflexivo: “numa 

sociedade em que se convive com a supervalorização do conhecimento científico e com a 

crescente intervenção da tecnologia no cotidiano, não é possível pensar a formação de um 

cidadão à margem do saber científico”. (BONZANINI e BASTOS, 2004: 81) 

Por outro lado, existem excelentes teorias que oferecem a possibilidade de reflexão a 

cerca do ensino das Ciências Naturais, indicando possíveis métodos de aprendizagem, que 

podem ter êxito no tão complexo processo de ensino de ciências. É partindo dessas bases que 

aqui guiamos o nosso pensamento acerca dos principais desafios a serem enfrentados pelos 

professores na construção de um ensino de ciências realmente comprometido com a formação 

de cidadãos críticos, especialmente refletindo sobre as perspectiva de ensino voltada para as 

séries iniciais do ensino fundamental, foco de nossa atenção.  

Como vimos anteriormente, até a década de 1960 tínhamos um ensino em que sua 

qualidade se pautava na quantidade de conteúdo transmitido sendo que nos anos subseqüentes 

encontramos uma preocupação com a participação do aluno nesse processo de aprendizagem. 

Uma preocupação não só no campo teórico, mas, sobretudo, na prática do ensino, que é onde se 

dá a ação transformadora. Segundo Amorim (1989) é na pratica que o professor se realiza. 

 Este trabalho pretende, assim, dialogar com algumas das mais recentes construções 

teóricas a cerca do ensino de ciências, para assim tentar responder ou de algum modo contribuir 

com o desenvolvimento da problematização relacionada aos desafios cotidianos enfrentados 

pelos professores de ciências, ressaltando a grande importância que o conhecimento científico 

vem adquirindo no mundo moderno, em que a formação, em qualquer área do conhecimento, é 

o grande diferencial, tendo em vista que o trabalho de produção “braçal” vem cada vez mais 

sendo substituído pelo uso da máquina, aqui entendida como as diversas produções 

tecnológicas. Resta para o homem tão somente o uso da intelectualidade, ou seja, da razão, para 
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construção do seu conhecimento e da sua prática crítico-reflexivo, o que é inerente a sua 

própria natureza.  

  Antes de tratarmos dos principais desafios do ensino de ciências, questão que temos 

em vista discutir com maior enfoque, teceremos algumas considerações acerca da importância 

do ensino de ciências e por fim, sobre suas bases epistêmicas e metodológicas. 

Estamos vivendo novos tempos, uma era planetária em que o conhecimento científico, a 

tecnologia e a globalização dos meios de comunicação e de produção estão cada vez mais 

presentes no nosso cotidiano, se tornando algo quase que essencial para nossa sobrevivência.  

 Segundo Bunge, o desenvolvimento de uma nação moderna esta estritamente ligada a 

sua capacidade de desenvolver o conhecimento científico: 

Primeiro, porque a economia do país dele necessita se aspirar a ser 

múltipla, dinâmica e independente. Segundo, porque não há cultura 

moderna sem uma ciência vigorosa em dia: a ciência ocupa hoje o 

centro da cultura e tanto seu método quanto seus resultados se 

irradiam a outros campos da cultura, bem como ao domínio da ação. 

Terceiro, porque a ciência pode contribuir para enfornar uma 

ideologia adequada ao desenvolvimento: uma ideologia dinâmica, em 

vez de estática, crítica em vez de dogmática, iluminista em vez de 

obscurantista, e realista em vez de utópica (BUNGE, 1974: 225-6). 

 
 A ciência tem papel importante na contribuição para o desenvolvimento das sociedades. 

E como causa prioritária para se ter desenvolvimento científico está o conhecimento, como 

disse Oliva (2003), na luta humana na busca do conhecimento, a explicação científica é capaz 

de contribuir para a transformação do mundo, sendo a partir dela que o homem começou a 

produzir os saberes aplicados, que tantos benefícios têm proporcionado aos indivíduos e as 

comunidades. Ou seja, é a educação a porta da frente para o desenvolvimento de um país. E 

isso exige o esforço das autoridades políticas, ao instituir leis que defendam esse direito e 

cumprir seu papel como gestor do poder; dos pais, que devem priorizar a educação dos seus 

filhos; dos alunos e professores, que são os construtores de uma educação de qualidade, e de 

toda a sociedade em geral.  

 O principal desafio da educação é formar cidadãos capazes de enfrentar os 

problemas do seu tempo, e para atingir esse fim teremos que fazer uma reforma no ensino. Na 

perspectiva da obra intitulada Ensino de Ciências: Abordagem Histórico-Crítica, Santos (2005) 

incorpora dialeticamente aluno e professor, propondo, em contraponto às certas pedagogias 

ditas tradicionais, em que o professor fala e o aluno copia e decora o que era explanado pelo 

docente, que se ouça o aluno ao tempo em que o professor é quem conduz todo o processo. 

Assim: 
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O professor é aquele que organiza o processo de ensino, que constrói síntese 

e aceita os desafios propostos pela prática social. Ele não ensina conteúdo 

por si mesmo, não vê a escola como separada da sociedade. Ele sabe que o 

conhecimento se torna objetivo quando permite entender o mundo e suas 

conexões e trabalha para que esse saber seja transferido, pois trata de um 

direito básico do homem. Ele busca os meios mais eficientes para transmitir 

o saber ou indica onde ele pode ser buscado. Sua tarefa é desvelar o real 

usando o conhecimento clássico (SANTOS, 2005: 17).  

    

 Para Delizoicov (2007), dentre os desafios para o ensino de ciências podemos 

destacar, a necessidade de os educadores superarem o senso comum pedagógico, dificuldade 

esta que se dá não somente no ensino de ciências, mas em diversas áreas de ensino. Esta 

dificuldade esta relacionada à metodologia de ensino adotada pelos professores que não 

conseguem se distanciar das metodologias tradicionais para adotar novas formas de ensinar. 

Desse modo, acabam por não atenderem ao objetivo do ensino de ciências, desmistificando 

assim a idéia que se tem do mesmo, mas sim contribuindo com a prática da “ciência morta”, 

que caracteriza a ciência como um produto acabado e inquestionável. 

Em oposição consciente à prática da ciência morta, a ação docente 

buscará construir o entendimento de que o processo de produção do 

conhecimento que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui uma 

atividade humana, sócio-historicamente determinada, submetida a 

pressões internas e externas, como processos e resultado ainda pouco 

acessíveis á maioria das pessoas escolarizadas, e por isso passiveis de 

uso e compreensão a críticos ou ingênuos; ou seja, é um processo e 

produção que precisa, por essa maioria, ser apropriada e entendida 

(DELIZOICOV. 2007: 34).   

       

Não é novidade para ninguém que a qualidade do ensino no Brasil deixa muito a 

desejar e isso não se refere apenas ao perfil dos discentes ainda que saibamos que a 

formação do professor é uma das causas dessa situação. Mas, sabemos também que, 

muitas vezes, para que os professores tenham a possibilidade de uma melhor formação 

lançam-se ao modismo das especializações. Entretanto, nem sempre, essas iniciativas 

são suficientes para alterar, de fato, a situação observada no contexto atual, tal como nos 

indicam Fortez e Diniz (2004: 60), “[…] mas se o processo de conscientização não se 

manifestar, suas ações se tornam cada vez mais alienadas e alienantes, tornando o seu 

trabalho sem significado, voltando-se ao individualismo e à perda de autonomia”.  

Assim, temos como resultado, profissionais (professores) pouco conscientes do 

seu papel, cada vez mais acomodados diante das dificuldades encontradas no cotidiano 

da profissão docente. Essas dificuldades incluem a interferência sobre a prática do 

professor mediante a disseminação de manuais a serem seguidos e a definição de metas 

de aprovação a serem alcançadas automaticamente. Esses são procedimento e situações 
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coercitivas que envolvem esse tipo de circunstância, que em lugar de ajudar, acabam 

por desmotivar o profissional, que perde sua autonomia. Ademais, esse contexto vai de 

encontro às propostas recentes de ensino de ciências, da concepção de professor como 

prático reflexivo e de agente ativo no processo de aprendizagem. 

 Outro desafio é como ensinar conteúdos da disciplina Ciências aos alunos e 

quais dos conhecimentos científicos deverão ser abordados: “mudar, por um lado, e 

manter, por outro, são tarefas precípuas da instituição escolar e, conseqüentemente, dos 

trabalhos do professor” (DELIZOICOV, 2007: 340). Vemos que somente o uso do livro 

didático é insuficiente, e que apesar das tentativas para aperfeiçoá-lo, precisamos nos 

utilizar de outros recursos didáticos. Diferente do que se pensa, o ideal é que o professor 

trabalhe com materiais alternativos para despertar o interesse do aluno e ter uma melhor 

apropriação dos conceitos científicos.  

O desafio a ser enfrentado, então, na elaboração de programas das 

várias disciplinas e das práticas educativas desenvolvidas no interior 

da escola ou por ela organizadas, compondo o currículo escolar, é a 

articulação estruturada entre temas e conceituação científica, além do 

conhecimento prévio do aluno, o qual precisa ser obtido, 

problematizado e superado. (DELIZOICOV, 2007: 278). 

 

Esta é uma visão defendida pela educação dialógica, que tem como seus 

principais expoentes o pensamento de Paulo Freire (2005) e de George Snyders (1996), 

que apesar de terem uma posição contraria em relação a metodologia tradicional vêem 

na interação entre aluno e professor a construção do conhecimento de ambos. Inclusive, 

vale destacar que para Freire (2005) o ponto de partida são os temas e as situações 

significativas que originam, de um lado, a seleção e organização de conteúdos a serem 

articulados com a estrutura do conhecimento científico e do outro, a prática do processo 

dialógico e problematizador, e como ponto de chegada os conceitos científicos, que vão 

servir de base para estruturação do conteúdo pragmático da aprendizagem do aluno.  

Atualmente o ensino de ciências vem sofrendo transformações metodológicas e 

epistêmicas com o objetivo de se enquadrar às inovações desse século. No cenário de 

produção científica da educação encontramos diversas metodologias que tem como 

gênese o método construtivista. Quanto à epistemologia, as mais atuais e relevantes tem 

tratado da interação não neutra do sujeito e do objeto, em lugar da ascensão de um ou de 

outro – como é o caso das teorias do conhecimento que pressupõe a supremacia do 

sujeito (idealista) ou a supremacia do objeto (empirista).  
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Educador e educando (liderança e massa), co-intencionados à 

realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no 

ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas 

também no recriar este conhecimento. (FREIRE. 2005: 64). 

 

 O entendimento desse atual paradigma científico no ensino de ciência vem 

ressaltar a relevância na transmissão dos conhecimentos científicos, partindo do ponto 

de entendimento do papel do professor bem como do aluno. Assim: 

Articuladamente, faz-se necessário que a base epistêmica para uma 

compreensão das relações dos alunos e do professor com o 

conhecimento tenha também como referência às teorias cuja premissa 

dispõe que o conhecimento ocorra na interação não neutra entre 

sujeito-objeto (DELIZOICOV, 2007: 183).    

 

Quanto à forma de se ensinar ciência, temos no currículo escolar um ensino 

fragmentado, onde as disciplinas aparecem como auto-suficiente em sua constituição. 

Assim, encontramos os conhecimentos científicos apresentados como descobertas 

originadas ao acaso, sem apresentar a metodologia utilizada para se alcançar aquele 

resultado. Percebemos, então, como essas disciplinas vão se constituindo em algo 

extraordinário ao longo da vida escolar dos alunos.  

Além disso, o Conhecimento Científico é transmitido, muitas vezes, como algo 

fechado e acabado, distanciando-se da idéia de ciência como conhecimento que: “visa 

proporcionar conhecimento cuja veracidade e objetividade são suscetíveis de teste, 

confirmação e corroboração”. (OLIVA, 2003). É essa visão de ciência que deve ser 

apresentada aos nossos alunos, para que eles também se sintam aptos a construir e 

questionar o conhecimento produzido, assim: 

A metodologia que defendemos exige, por isto mesmo, que, no fluxo 

da investigação, se façam ambos sujeitos da mesma – os 

investigadores e os homens do povo que, aparentemente, seriam 

objetos. Quando mais assumem os homens uma postura ativa de 

investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de 

consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática 

significativa, se apropriam dela. (FREIRE. 2005: 114).   

 

Tendo em vista a necessidade atual de professores com um novo perfil 

educacional, voltado para o contexto interdisciplinar para o ensino de ciência no âmbito 

das múltiplas formas de se conhecer e interferir na sociedade atual, torna-se importante 

atentar para uma nova forma de ensinar e aprender; para com isso formar cidadãos 

capacitados ao mercado de trabalho e conscientes do seu papel na sociedade.  Partindo 

do pressuposto que a educação muda o homem e que o conhecimento científico é um 
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dos principais responsáveis por essa transformação, podemos perceber a importância 

que deve ser dada à metodologia aplicada para o ensino das disciplinas em ciências. 

  Apesar dos vários desafios e problemas a serem enfrentados no universo do 

ensino de ciências, tais como a estrutura do sistema de ensino, a dificuldade de 

identificar, dentre as diversas teorias existentes aquela que dialoga com contexto 

existente na sala de aula e a falta de recursos disponíveis para inovar no ensino, 

mudanças podem ser feitas afim de que os alunos tenham acesso ao estudo da ciência. 

Estas transformações na metodologia devem partir dos professores, que ao 

voltarem seus esforços para a ação, tornam suas aulas mais interativas e conectadas a 

realidade mostrando assim seu diferencial, incentivando a curiosidade de seus alunos 

pelo estudo e que o façam com prazer tendo em vista que o ensino de ciências tem como 

uma de suas funções: “[…] permite ao aluno se apropriar da estrutura do conhecimento 

científico e de seu potencial explicativo e transformador” (DELIZOICOV, 2007: 69). 

Partindo desse pressuposto, reafirmamos que se faz necessário a concepção de 

um ensino de ciências que se distancie dos métodos tradicionais que observamos, até o 

presente momento, arraigados nas práticas educativas dos professores, sobretudo os 

professores das séries iniciais do ensino fundamental, que, de acordo com Carvalho 

(2000), estariam reproduzindo as práticas dos professores que tiveram ao longo de seus 

processos de escolarização.  

É esse conjunto de desafios que permeiam o ensino de ciências que nos leva a 

interrogar sobre o que os professores das séries iniciais concebem por ensinar ciências a 

seus alunos. Acreditamos que ouvindo o que dizem esses docentes sobre o trabalho que 

fazem em suas salas de aula poderemos encontrar pistas para enfrentar e superar os 

desafios. 
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CAPÍTULO II 

O CAMINHAR: SOBRE A METODOLOGIA 
 

 

Neste capítulo lançaremos um olhar sobre o campo da investigação qualitativa, 

na busca de apresentar de forma clara o porquê da escolha por essa metodologia para 

responder a questão central deste trabalho.  

Considerando Borba e Jussara (2006), se a proposta deste trabalho caminhasse 

pelo viés de quantos professores ensinam ciências, à metodologia mais adequada seria a 

quantitativa, mas o foco centra-se em como esses professores concebem as ciências, por 

esse conectivo fica evidente a necessidade de uma abordagem qualitativa. Contudo, não 

deixamos de adotar dados quantitativos que contribuíram para ampliar nossa 

compreensão sobre a realidade estudada. 

 A opção por uma abordagem de cunho qualitativo na coleta e análise dos dados 

levou em consideração que a abordagem qualitativa caracteriza-se por congregar 

questões significativas e uma intencionalidade que são peculiares à existência humana. 

(MINAYO, 1999).  

Por outro lado, observamos que no âmbito educacional, recentemente a pesquisa 

no campo do ensino tem adquirido um destaque significativo tal como nos indicam 

Lüdke e André (1986:8): 

 

Sentimos que nas bases das tendências atuais da pesquisa em 

educação se encontra uma legítima e finalmente dominante 

preocupação com os problemas de ensino. Aí se situam as raízes dos 

problemas, que repercutem certamente em todos os outros aspectos da 

educação em nosso País. 

 

Pensando assim, optamos por uma metodologia capaz de nos auxiliar de fato na 

construção das respostas às nossas indagações privilegiando a fala dos sujeitos 

pesquisados. Aproximamo-nos, assim, de um recorte qualitativo onde “o “significado” 

que as pessoas dão as coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador” (Lüdke e André, 1986:12), conseguindo capturar como o pesquisado 

enfrenta o problema estudado pelo pesquisador. Assim, no núcleo dos procedimentos 

metodológicos estão os sujeitos centrais da pesquisa que são os professores das séries 

iniciais do ensino fundamental.  
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Para melhor localizar a pesquisa, apresentamos nas páginas seguintes, 

informações detalhadas sobre o campo de estudo empírico, os instrumentos de produção 

de dados que adotamos e o perfil dos sujeitos. Além disso, procuramos delinear as 

circunstâncias em que o trabalho de campo transcorreu ao longo da realização da 

investigação.  

 

 

II. 1 – Conhecendo o Campo de Pesquisa 

 

As escolas escolhidas entre as 33 escolas municipais de Aracaju, capital de 

Sergipe, para o desenvolvimento da pesquisa foram: EMEF Olga Benário, localizado 

na Rua Idalina Bomfin, 250 Bairro: Cidade Nova e o EMEF Ministro Geraldo 

Barreto Sobral, situado na Avenida M, S/N, Bairro: Cidade Nova/ Loteamento Pau 

Ferro. 

A princípio três foram os motivos que nos levaram a definir essas duas Escolas 

como campo de investigação, o primeiro refere-se a integrarem a rede pública 

municipal, ambas vinculadas a oferta do ensino fundamental, o segundo por estarem 

localizadas no mesmo bairro e, finalmente, o terceiro por apresentarem índices de 

aprovação e reprovação distintos. 

Quando comparadas as duas escolas observamos que a Escola Olga Benário 

apresenta índices de aprovação mais elevados do que aqueles registrados na Escola 

Ministro Geraldo Barreto Sobral, como pode ser observado nos quadros abaixo: 

 

Quadro 3: EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral: índices relativos a evasão, 

aprovação e reprovação (2006) 

 

Série /            

Ano 

Matrícula  

Total 

Evasão (%) Aprovados (%) Reprovados (%) 

1º  - - - - 

1ª/2º  153 7,2 49,3 43,5 

2ª/3º 96 4,4 65,6 30,0 

3ª/4º 101 2,1 76,8 21,1 

4ª/5º 77 4,3 81,4 14,3 

Total 427 4,8 65,4 29,8 

*Fonte: Secretaria de Educação do Município de Aracaju/SE, 2006. 
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Quadro 4: EMEF Olga Benário: índices relativos a evasão, aprovação e reprovação 

(2006) 

Série /            

Ano 

Matrícula  

Total 

Evasão (%) Aprovados (%) Reprovados (%) 

1º  - - - - 

1ª/2º  96 4,6 80,5 14,9 

2ª/3º 111 0,9 85,5 13,6 

3ª/4º 130 - 86,6 13,4 

4ª/5º 102 - 90,0 10.0 

Total 439 1.2 85,8 13,0 

*Fonte: Secretaria de Educação do Município de Aracaju/SE, 2006
8
. 

 

 

 Os dados relativos à aprovação e reprovação tornaram-se ainda mais relevantes 

quando observado que ambas as escolas encontravam-se localizadas no mesmo bairro, o 

que, a princípio, nos remete a idéia de que essas escolas atendem alunos de mesmo 

perfil ou de perfil muito semelhante, originários do mesmo bairro e localidades 

circunvizinhas. Como poderíamos observar essas taxas tão distintas entre repetência e 

aprovação, lançando um olhar sobre o ensino de ciências nessas escolas? E mais, como 

explicar essa disparidade significativa existente entre estas escolas?  

Outro aspecto que contribui para a escolha dessas escolas, foi o fato de em nossa 

trajetória educacional e como pesquisadora dentro da Universidade Federal de Sergipe, 

sempre estivemos envolvidos com trabalhos relacionados às camadas populares, 

entendendo como comunidade popular, aquelas localizadas em zonas periféricas dos 

grandes centros e com carência de infra-estrutura, a exemplo de saneamento básico e 

outros, onde se evidencia a presença dos setores de baixa renda da população; esses 

aspectos influenciaram significativamente no momento de selecionar o campo de 

investigação e também na análise dos dados.  

Além disso, o Bairro Cidade Nova, está localizado na Zona Oeste de Aracaju, 

figura entre os bairros considerados periféricos, denominados assim por apresentarem 

características como: carente de infra-estrutura básica e equipamentos sociais, onde se 

                                                 
8
 Estes quadros não contemplam os índices do 1º ano das referidas escolas por não terem se adaptado a 

nova legislação educacional que modifica o sistema de série que passou a ser denominado de ciclo. Estas 

escolas só passam a conceber essa nova nomenclatura em 2010, sendo este prazo último para que isso 

seja efetivado em âmbito nacional. 
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concentra uma população igualmente carente. Em uma das idas a campo em período de 

chuva, pudemos constatar a mudança de percurso de ônibus na localidade para desviar 

das ruas alagadas que dificultam o acesso à escola. 

Outro ponto que nos chamou atenção foi à forma como os alunos freqüentam as 

escolas, em sua maioria os alunos vão a escola de sandálias (chinelo de dedo); short e a 

obrigatoriedade consiste no uso da camisa (pois consta do nome e escudo da Escola), 

utilizada como forma de identificação dos alunos tendo em vista que o bairro apresentar 

índice crítico quando nos referimos a segurança. 

A seguir apresentaremos uma descrição mais detalhada do campo de pesquisa 

originada de nossos contatos com as instituições. Esse primeiro contato nos remete a 

observação do espaço como momento de coleta de dados para a presente pesquisa. 

 

 

II. 1.1 – A Escola E.M.E.F. Olga Benário 

  

 

Figura 1: Fachada da Escola Olga Benário, Junho/2010. Paula Santos  

 

Essa Escola apresenta um aspecto de escola antiga, o prédio data de 1987, desde 

então vem passando por reformas, tanto na parte estrutural (troca de telhado, pintura) 

como também ampliação de seu espaço físico. Estas reformas datam de 2000, 2002, 

sendo que entre 2001 e 2003 houve uma reforma mais geral do prédio. 

 

                                              

Figura 2: Placas alusivas a algumas das reformas da Escola, Junho/2010. Paula Santos  
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A escola tem sua fachada coberta por pichações. Na entrada do prédio nos 

deparamos com a secretaria, e próximo está localizada a sala da direção. Seguindo o 

corredor encontramos a sala de almoxarifado. O acesso às salas de aula se faz por um 

corredor independente.  

 

    

Figura 3: Referente a Secretaria da Escola, Junho /2010. Paula santos  

 

 

A escola conta com 10 salas de aulas, 2 banheiros (sendo um masculino e outro 

feminino), além de 1 pátio para o recreio e uma quadra esportiva que não está coberta e  

a cozinha está equipada com fogões, geladeira, armários, uma mesa e freezer . Atende a 

um quantitativo de aproximadamente 1.200 discentes nos três turnos de funcionamento, 

sendo que para alunos do 1º ao 5º ano, a instituição só disponibiliza aulas no período 

vespertino. Nos horários, matutinos são ofertadas aulas para os alunos do 6º ao 9º ano, e 

no turno da noite além das turmas do 6ª ao 9º ano, também encontramos a presença da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), para a qual são destinadas duas salas.  

                       

Figura 4: Corredor de salas de aula,              Figura 5: Referente a quadra e ao pátio da Escola, 

Junho/2010. Paula Santos                                         Junho/2010. Paula Santos 
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II.1.2 - A Escola EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral 

 

 

Figura 6 Fachada da escola Ministro Geraldo Barreto Sobral, Junho/2010. Paula Santos             

 

A escola EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral apresenta um aspecto de escola 

nova, tendo sido fundada no ano de 1997, desde quando passou por uma reforma 

ocorrida em 2008. 

 

Figura 7: Data de inauguração da Escola, Junho/2010, Paula Santos 

 

Logo, na entrada da escola nos deparamos com a sala da coordenação e direção, 

uma anexa a outra, onde encontramos 3 funcionários exercendo as funções 

administrativas. 

 

 

Figura 8: Secretaria da Escola, Junho/2010. Paula Santos 

 

A escola conta com 7 salas de aula e dispõe de um pequeno espaço na entrada da 

escola e percebemos a ausência de uma biblioteca e quadra esportiva para os alunos. O 
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corpo discente é composto por 18 profissionais sendo 26 funcionários que dão suporte 

pedagógico: as merendeiras, faxineiras e vigia. O estabelecimento funciona nos 3 turnos 

oferecendo também turmas de EJA, essa modalidade de ensino é ofertada no período 

noturno. 

 

 

Figura 9: Espaço cultural e pátio da Escola, Junho/2010. Paula Santos 

 

 

No entanto, a diretora relatou que elas dispõem de uma biblioteca móvel
9
. Já que 

pelo espaço físico da Escola não há possibilidade de disporem de uma sala para a 

implantação de uma biblioteca. O ensino fundamental é disponibilizado aos alunos no 

período matutino e vespertino, em 7 salas. O intervalo desses alunos é dividido pela 

faixa etária, pois como não há espaço para todos brincarem e com o objetivo de que não 

ocorra algum tipo de acidente entre os alunos maiores e os pequeninos, a coordenação 

optou por diminuir o tempo de recreio que seriam de 30 minutos para 15 minutos e por 

esta razão eles liberam os alunos às 11 horas e 15 minutos. 

 

                   

                                                 
9
 Segundo a fala da diretora, biblioteca móvel é o termo usado na escola para exemplificar a 

movimentação dos livros de acordo com a necessidade das aulas, tendo em vista que a escola não possui 

um local para implantar a biblioteca.  
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Figura 10: Espaço físico da escola EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, Junho/2010. Paula 

Santos 

 

As salas de aulas do EMEF Olga Benário são amplas, no entanto, elas contêm 

um número maior de carteiras que o quantitativo de alunos atendidos no período 

observado o que torna a sala sem espaço, e de difícil locomoção para os alunos. Por sua 

vez no EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, as salas também são espaçosas, no 

entanto, o número de carteiras é reduzido o que garante uma maior comodidade para os 

alunos. 

 

 
Figura 11: Disposição das carteiras do EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral,                      
Junho/2010. Paula Santos 

  

 
Figura 12: Disposição das carteiras do EMEF Escola Olga Benário, Junho/2010. Paula Santos                                             

 

Um aspecto que chamou a atenção sobre as salas de aula é que na EMEF Olga 

Benário as mesas e cadeiras destinadas aos alunos são do tamanho recomendado para as 

séries iniciais, pois permite que os alunos toquem o chão com os pés. Porém na EMEF 

Ministro Geraldo Barreto Sobral, nos deparamos com um mobiliário
10

 inadequado para 

                                                 
10

 O mobiliário escolar é regido pela Norma Brasileira NBR 14.006/2003 (Móveis Escolares – Assentos e 

Mesas para Conjunto Aluno de Instituições Educacionais) que estabelece a classificação dos móveis em 

faixas de estatura da população escolar, a fim de preservar a saúde física das crianças e dos adultos, 

naturalmente estruturados por variados portes físicos. 
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a faixa etária dos discentes do ensino fundamental, tendo em vista os alunos ficarem 

com os pés suspensos, o que acarreta problemas na postura e conseqüentemente no 

aprendizado.  

Podemos observar que não há uma adequação tendo em vista que há uma norma 

que garante a necessidade das escolas adaptarem seu mobiliário à faixa etária do público 

que atende. Assim se faz necessário observarmos que até nas turmas do 1º ano da 

EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, as carteiras também se encontram em tamanho 

inapropriado para os alunos de 6 anos.  

 

 

 

 

 

II. 2 – Sobre os instrumentos de coleta de dados e sua implementação ao longo do 

trabalho de campo 

 

 

Na tentativa de viabilizarmos a pesquisa optamos por utilizar como instrumento 

de coleta de dados: a observação das aulas de ciências, o questionário e a entrevista 

semi-estruturada junto aos professores. 

A observação das aulas de ciências foi realizada em um período de 

aproximadamente três semanas com o intuito de perceber a metodologia utilizada pelos 

professores, a exemplo de critérios de seleção para os materiais didáticos usados nessas 

aulas e como os professores realizam a transposição didática dos conteúdos dessa 

disciplina. 

Vale lembrar que anteriormente a entrada da pesquisadora nas salas de aulas 

houve o momento de visita às escolas, onde pode ser observada a organização, horários, 

o quadro de funcionários, aparência física da instituição, entre outros aspectos que 

foram apresentados em parágrafos anteriores de modo a melhor contextualizar a 

situação de pesquisa.  

Para Chassot (2008), um pesquisador acima de tudo tem que ser um observador 

atento aos fatos que acontecem a sua volta: “A observação é uma das exigências 

primeiras para fazer ciências” (p.73). Por esta razão achamos que para construirmos um 

texto científico se fazia necessário estabelecermos esses contatos com as práticas dos 

sujeitos e só então conversarmos sobre seus conceitos e suas metodologias para o ensino 

de Ciências. 
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Por outro lado, e de forma concomitante, lançamos mão de um questionário 

composto de 13 questões abertas e fechadas, na perspectiva de delinear o perfil do 

conjunto dos professores das Escolas investigadas que atuam nas séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª ao 5º ano).  

Mas, antes de aplicarmos os questionários junto aos professores das escolas que 

serviram de campo para a nossa pesquisa nos deparamos com a necessidade de fazer um 

pré-teste com objetivo de verificarmos a eficiência deste instrumento na coleta de 

dados. Assim realizamos uma experiência de aplicar o questionário em outra escola do 

Município de Aracaju, localizada no Bairro Siqueira Campos.  

No entanto, com a realização do pré-teste percebemos a necessidade de 

elaboramos um questionário mais objetivo e lançarmos mão de entrevistas para coletar 

as informações que nos dariam o subsidio para enfrentarmos a nossa questão de 

pesquisa: o que significa ensinar ciências para os professores das séries iniciais do 

ensino fundamental. 

Com isso, o questionário utilizado primou por registrar informações relativas a: 

sexo, idade, tempo de trabalho na carreira docente, situação de vínculo empregatício, 

etc. Optamos por esse caminho na intenção de melhor nos instrumentalizarmos para o 

momento posterior das entrevistas. 

Para Gil (2009) a utilização do questionário possibilita fazer um levantamento 

estatístico mais abrangente da realidade investigada, além de possibilitar uma maior 

aproximação da realidade a ser estudada. 

Além da observação e do questionário incorporamos, como elemento essencial 

no processo de produção de dados, a entrevista semiestruturada com o intuito de 

produzir os elementos necessários para responder a questão central da nossa pesquisa, 

tendo em vista que um roteiro poderia contemplar questionamentos relativos a 

diferentes aspectos relacionados a perspectiva dos docentes quanto ao  ensino de 

ciências e o significado que esse ensino tem para eles.   

Dessa forma, o roteiro para entrevista foi estruturado em blocos temáticos, na 

perspectiva de viabilizar a construção de uma situação de entrevista que nos permitisse 

produzir a narrativa do professor focando sua concepção sobre o ensino de ciências, 

suas práticas e metodologias, sem perder de vista que uma das características da 

entrevista semi-estruturada consiste na apresentação das questões aos entrevistados de 

forma mais espontânea, seguindo sempre uma seqüência mais livre, dependendo da 

direção que segue a conversa. 
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Assim, o primeiro bloco foi denominado de O Professor onde procuramos reunir 

informações sobre a trajetória profissional do professor identificando sob quais 

circunstâncias ele se torna professor do 2º e do 5º ano.   

Já no segundo bloco temático encontramos questões sobre O Livro Didático de 

Ciências, neste frisamos a relação estabelecida entre o professor e o livro didático. 

Para o terceiro bloco reservamos as indagações sobre as Práticas Pedagógicas, 

onde foram abordadas questões como: qual a metodologia adotada por eles nas aulas de 

ciências. Estas perguntas foram pensadas como forma de perceber as práticas adotadas 

pelos professores para a transposição dos conhecimentos científicos a seus alunos. 

Por sua vez, reservamos para o quarto bloco questões referentes aos Critérios de 

Seleção dos Conteúdos científicos a serem ministrados durante o ano letivo. Neste bloco 

o professor é questionado sobre como determina o que deve ser ensinado nessas séries. 

Já no quinto bloco destinamos as questões específicas sobre a Concepção dos 

Professores Sobre Ciências, com ênfase em perguntas como: o que é ciências para você? 

Em sua opinião qual o objetivo de ensinar ciências nas séries iniciais do ensino 

fundamental?  

E por fim, o sexto bloco abordando o tema sobre Avaliação. Onde procuramos 

observar/perceber a relação estabelecida pelo professor entre o ensino e a aprendizagem, 

levando em consideração as respostas presentes nos blocos anteriores.  

 

 

II. 2.1 - O processo de observação das aulas  

 

O período de observação das aulas foi de aproximadamente 3 semanas 

(29/03/2010 a 14/04/2010). Esse momento do trabalho de campo se deu com o objetivo 

de nos permitir traçar um paralelo entre a fala do docente e sua prática, sem perder de 

vista que a observação das situações de aula não se constitui na principal fonte de dados 

da nossa pesquisa. Assim, o registro das observações em um caderno de campo foi feito 

logo após sua realização para que não perdêssemos a possibilidade de anotarmos 

aspectos significativos das práticas do professor. Efetivamos, portanto, uma observação 

não–participante dado que não interferimos nas situações observadas. 

Para a realização da observação em sala de aula, optamos por definir um total de 

4 professores que lecionam nas escolas que serviram como campo para a realização da 

pesquisa.  A seleção desses 4 docentes se deu por parte da direção no EMEF Ministro 
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Geraldo Barreto Sobral e da coordenação do EMEF Olga Benário que sugeriram, 

respectivamente, duas professoras que atuaram em 2010 no 2º ano e duas que se 

encontravam lecionando no 5º ano, levando em consideração que esses docentes 

permitiriam a presença da pesquisadora em suas salas sem restrições. Esse contexto 

restringiu a possibilidade de uma seleção aleatória das classes/aulas a serem observadas 

em cada uma das Escolas investigadas. 

Desta forma na EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral observamos as aulas de 

1 professor do 2º ano e outro do 5º ano, assim foi realizado na EMEF Olga Benário 

onde também foram  observadas as aulas de 1 professor do 2º ano e outro do 5º ano. 

Essas séries foram escolhidas por corresponderem às antigas 1ª série e a 4ª série e por 

esta razão representarem o início e o final do Ensino Fundamental Menor. E assim, 

buscamos compreender como os professores que atuam no ensino fundamental, 

apresentam as Ciências Naturais a seus alunos nessas séries.   

Buscamos observar a atuação dos professores durante as aulas de ciências nas 

séries selecionadas para serem objeto de estudo (2º e 5º) e construir o mais próximo 

possível a concepção de Ciências a partir da fala dos professores no momento da 

explanação dos conteúdos científicos. Pádua (1996:72), diz que: 

Quando falamos na observação como fonte de dados para a 

pesquisa… a observação espontânea deve ser verificada através da 

observação sistemática, para que se elabore então o conhecimento 

científico, daquele aspecto do real que ser quer conhecer.  

 

Assim, a primeira etapa do trabalho de campo, para além da observação do 

espaço, focou-se na observação em sala de aula nas duas escolas pesquisadas o que nos 

permitiu, mesmo que de forma limitada, uma aproximação com as práticas adotadas 

pelos professores quanto ao ensino de ciências  

Para realizarmos a observação foi elaborado um roteiro, no qual, a princípio, 

focamos o olhar sobre as abordagens metodológicas que os professores costumam 

utilizar; outro ponto que focamos foi a forma como eles transpõem os conteúdos 

relativos ao ensino de Ciências; e por último, como os docentes lidam com os conceitos 

básicos de ciências em seu cotidiano.  

Para essa etapa do trabalho de campo procuramos priorizar as aulas de ciências, 

porém por se tratar de professor polivalente, conseguimos acompanhar o trabalho 

desenvolvido em todas as disciplinas, mas as aulas de ciências foram acompanhadas 

seqüencialmente, a fim de observarmos o processo de ensino dos conteúdos para 

percebermos como se dão, na prática, essas aulas.  



66 

 

  

Após a apresentação, a diretora da escola EMEF Ministro Geraldo Barreto 

Sobral, autorizou a realização da pesquisa na escola, mediante a apresentação da 

documentação requerida obrigatoriamente pela Secretária Municipal de Aracaju, que se 

refere a uma declaração da secretaria do Curso de Mestrado solicitando a SEED a 

liberação da entrada da pesquisadora nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Em 

seguida fomos encaminhadas a sala do 2º ano e logo em seguida a do 5º ano e feita às 

devidas apresentações, agendamos nosso retorno, para a semana posterior tendo em 

vista termos chegado à escola em semana de prova. 

Por sua vez na EMEF Olga Benário, as apresentações foram mediadas pela 

coordenadora pedagógica, já que o diretor da escola não se encontrava na instituição em 

nosso primeiro dia de visitação. Dessa forma a coordenadora pedagógica se encarregou 

de fazer essa mediação entre a pesquisadora e os professores das séries selecionadas 

pela mesma.  

A presença da pesquisadora nas referidas salas foi bem aceita, pois no primeiro 

momento os docentes foram informados que não seriam avaliados em suas práticas e 

consequentemente a pesquisadora não estava presente naquele momento para avaliá-los 

e sim para compreender o processo de ensino, e também lhes foi garantido total 

anonimato das informações ali coletadas. 

Vale, contudo, aqui registrar uma situação particular ocorrida na E.M.E.F. Olga 

Benário, onde a professora do 2º ano, aqui identificada como professora “E”, recusou-se 

a nos receber em sua sala. A referida professora alegou, para justificar sua recusa, o fato 

de não trabalhar efetivamente em suas aulas o conteúdo de ciências, tratando dos 

mesmos de modo aligeirado a fim de cumprir uma exigência da escola, sem, contudo, 

preocupar-se com os resultados dos alunos nessa disciplina, pois seu trabalho está 

focado em ministrar os conteúdos de Português e Matemática já que havia recebido uma 

turma em que havia segundo a mesma muitos alunos, aproximadamente 90%, ainda em 

processo de alfabetização. 

Essa situação levou a professora a estabelecer como meta para o trabalho 

realizado no ano letivo de 2010 que seus alunos do 2º ano aprendessem a ler e efetuar as 

4 operações básicas da Matemática. Durante a entrevista a professora diz: 

Na… na, no caso a minha turma eu não disponho de muito 

tempo pra Ciência, assim… entendeu… quando eu cheguei na 

minha turma 90% não sabia ler e não sabia escrever, 90%. 

Você imagine o trabalho de você ensinar, mostrar letras, de 
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mostrar como criancinhas, como crianças de… alfabetização 

entendeu?(professora E) 

 

Desta forma, fomos conduzidos a trabalhar com o professor do 2º ano, 

identificado como Professor “D”, o qual, assim que fomos apresentados, se mostrou 

solicito a nos receber em sua sala de aula, no entanto, deixou claro que estava buscando 

conseguir junto a Secretaria de Educação do Município de Aracaju/SE, uma licença 

para tratar de assuntos relacionados a problemas de saúde (garganta) adquiridos pelos 

anos de trabalho como professor. Mas como estava em exercício e sem perspectivas de 

conseguir esta licença, resolvemos fazer a observação em sua classe. O professor 

mostrou o quadro de horário que havia construído junto com os alunos, para que os 

mesmos não pudessem alegar esquecimento assim que fossem solicitados os livros das 

aulas daquele determinado dia. No entanto, falou que dependendo da necessidade essas 

aulas se estenderiam por mais horas durante a semana. 

O professor também nos falou sobre ser o único professor do Estado a receber 

um premio do MEC reconhecendo assim o seu trabalho nessa escola com um projeto na 

área de ciências. Porém alegou não ter desenvolvido nenhum projeto com seus alunos 

no ano de 2010 por ter se deparado com uma turma totalmente oposta a que trabalhava 

em 2009, do ponto de vista da alfabetização, pois ele afirma que no ano de 2009 tinha 

uma turma onde apenas 20% não sabiam ler e escrever enquanto em 2010, estava com 

80% de seus alunos com deficiência em leitura e escrita. 

Assim como na escola EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, foi marcado o 

meu retorno para a semana seguinte mediante alegação da escola também está em 

período de provas. Diante deste fato, ficou evidente que a Secretaria de Educação do 

Município de Aracaju, impõe um calendário que deve ser seguido pelas escolas, e assim 

elas o fazem. 

 

 

II. 2.1.1 – A Observação das aulas na EMEF Olga Benário: 

 

Na EMEF Olga Benário foram observadas as aulas de dois professores, o 

Professor “D” do 2º ano e o Professor “A” do 5º ano, que apresentaram uma postura 

distinta em relação a se posicionar enquanto professor. Ficou claro que o professor “D” 

era mais condescendente com os seus alunos, as aulas eram “barulhentas” o que para 
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muitos significaria falta de domínio sobre os alunos. Porém observei que apesar da 

“bagunça” todos faziam suas atividades em sala de aula. 

Apesar dos professores buscarem apresentar uma postura construtivista, no que 

se refere às metodologias de apresentação dos conteúdos didáticos na tentativa de 

construir junto com seus alunos o conhecimento, era notório a postura tradicional no 

momento de transpor os conteúdos didáticos a seus alunos. Este, por termos ido à aula 

em um dia aleatório escolhido pela pesquisadora por não ter nenhuma disciplina de 

Ciências nem Matemática, observei que utilizava o quadro para que os alunos 

transcrevessem em seus cadernos os exercícios lá copiados por ele, mas solicitava que 

os mesmo (seus alunos) fizessem a correção no quadro, incentivando-os a aprenderem 

com os seus erros e conseqüentemente com os erros dos outros.   

E assim, nos dias seguintes nos fizemos presentes em uma aula de Ciências e 

Matemática, tendo em vista que essas aulas estavam, quase sempre, agrupadas em um 

mesmo dia. Desta feita no dia da aula de ciências o professor resolveu desenvolver uma 

atividade de campo, levou todos os alunos para a parte externa da sala de aula e 

solicitou que eles fizessem uma categorização das folhas e plantas que encontrassem no 

pátio da escola, a fim de apresentar uma aula sobre PLANTAS, traçando as 

características e semelhanças entre as folhas e plantas encontradas na escola, e para isso 

utilizou-se do método da investigação. 

A princípio parecia uma aula bem dinâmica e realmente motivadora, exceto por 

um detalhe, o professor esqueceu que seus alunos não sabiam escrever e também não 

conseguiram entender a dinâmica da aula questionando a ele quando a aula iria 

começar. 

Os alunos começaram a coletar as folhas que estavam no chão, outras foram 

retiradas das árvores e ainda encontramos alunos que desenharam as folhas das árvores 

e plantas que iam encontrando no pátio da escola na tentativa de desenvolver a 

atividade, apesar da dificuldade para elaborar a categorização das folhas. O Professor, 

para conduzir seus alunos diante de algo que, para eles, parecia não fazer sentido algum, 

os levou para a sala de aula e solicitou que fosse entregue a ele a atividade. Em seguida 

o docente passou a realizar uma atividade extracurricular referente a um trabalho que 

ele desenvolvia com outra professora da escola.  

Em relação ao professor “A”, nos chamou atenção a sua postura autoritária, já 

que o silêncio durante a aula era imperativo. Ele costumava caminhar entre as carteiras 

observando cada atividade de seus alunos. Ministra as aulas ditando os textos contidos 
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integralmente nos livros didáticos, e se percebe um erro de digitação ou até mesmo um 

conceito errado, o corrige para si, mas não compartilha dessa observação com seus 

alunos. 

Fato que me chamou bastante atenção, é que ele revelou estar acompanhando 

aquela turma desde o 3º ano, e considera que por seus métodos eles aprenderam os 

conceitos de ciências. No entanto, nos fala que a ciência é uma das disciplinas que 

consegue deixar um número considerável de seus alunos em recuperação.  

Durante o período de observação o professor levou uma plantinha e falou sobre 

respiração, desenvolvimento e parte das plantas, a atividade seguiu a seqüência da 

apresentação do livro didático. 

 

 

II. 2.1.2 – A Observação das aulas na EMEF Ministro Geraldo Barreto 

Sobral 

 

    A professora do 2º ano, aqui identificada pelo codinome de Professora “R” se 

mostrou bastante receptiva, tendo em vista ter se mostrado atenciosa e de imediato 

apresentou os dias em que lecionava ciências a seus alunos e nos deixou a vontade para 

frequentar todas as aulas, não restringindo a nossa investigação e se disponibilizando a 

fornecer qualquer informação solicitada. 

No primeiro dia de observação estava ocorrendo uma revisão dos conteúdos que 

seriam avaliados na prova. Um dos conteúdos se referia aos estados da água, conteúdo 

este que ela se fez valer do quadro negro, para representar a água em ebulição e os 

vapores de água.  

Assim, os conteúdos de Matemática, Português e demais disciplinas eram 

apresentados de forma tradicional, na medida em que a docente considera que está 

desenvolvendo um bom trabalho junto a seus alunos ao conseguir mantê-los em silêncio 

e sentados a maior parte do tempo. Assim, a professora nos relata que quando os alunos 

não estão se comportando ela passa uma atividade no quadro que rapidamente eles 

sentam e em silêncio copiam a atividade. Essa perspectiva de tradicional se distancia 

daquela apresentada por Snyders (1996), uma vez que o autor defende uma Pedagogia 

tradicional, inteligente que não minimiza o valor educativo dos conteúdos ensinados. 

Ao se referir a sua forma de trabalho a Professora “R” nos afirmou que costuma 

mesclar sua prática adotando, a depender do contexto, tanto a metodologia 
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construtivista quanto a metodologia tradicional, apontava para a confecção de cartazes 

em sala de aula como aulas de cunho metodológico voltada para o construtivismo, 

porém, não os deixava em exposição para que os próprios alunos pudessem ver e 

manuseá-los.  

 

Figura 13: Aula no Ministro Geraldo Barreto Sobral, Junho/2010. Paula Santos 

 

Em outra aula de Ciências a Professora “R” iria iniciar o conteúdo sobre 

animais. Apesar de o conteúdo estar presente no livro didático de seus alunos optou por 

utilizar um pequeno texto de outro livro que ela retirou de seu armário e transcreveu no 

quadro, neste momento pairou o silêncio. Terminada a cópia, ela solicitou que os 

alunos, em grupo, confeccionassem um cartaz para o que dividiu a sala em duas equipes 

e cada equipe ficou responsável por fazer uma apresentação oral sobre um dos tipos de 

animais (aquáticos e terrestres). 

A realização da atividade ocorreu após o intervalo. Durante a confecção do 

trabalho alguns alunos não conseguiram se entender quanto ao que deveria ser feito e a 

professora os liberava para realizar o trabalho individualmente (trabalho esse que tinha 

como objetivo ensiná-los a trabalhar em equipe, segundo explicação fornecida pela 

docente). Percebendo que estava perdendo o controle, falou que eles iriam apresentar o 

trabalho como estivesse, pois já estava quase chegando à hora de se encerrar a manhã. 

Naquele momento houve certa inquietação entre os alunos que pareciam preocupados 

com o fato de terem que fazer uma apresentação oral e, do grupo composto por 8 alunos 

apenas 2 ou 3 conseguiram apresentar as atividades construídas pelos mesmos como 

atividade de sala de aula. 

Observando a dificuldade apresentada pelos discentes e a presença da 

pesquisadora no ambiente, a professora fez uma observação sobre aquela atividade, 

afirmando que eles um dia terão que se habituarem a apresentarem os trabalhos para 

toda a classe (Professora R).  

Durante o período de observação ficou evidente por parte dos professores uma 

preocupação em colocar em prática muito das teorias estudadas na graduação no que se 
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refere às metodologias de ensino.  Outro ponto a ser destacado é que os docentes, assim 

que finalizado o horário das aulas, vinham conversar com a pesquisadora e 

mencionavam a dificuldade em se trabalhar de forma diferenciada levando em 

consideração a falta de laboratório. Percebemos, assim, na fala dos professores o 

domínio de algumas metodologias, a exemplo, da experimentação, entre outras, mas 

apesar dos esforços, o desempenho do professor não correspondia à prática inovadora 

que tanto ele se empenhou em produzir naquele determinado momento. 

Contudo, não pudemos contrastar as práticas do professor “D” com as 

informações obtidas durante o processo de investigação uma vez que por motivos de 

saúde o professor “D”, teve que se ausentar da escola deixando de responder ao 

questionário e consequentemente de participar da fase das entrevistas, no entanto, a 

professora “E” que no primeiro momento não quis a presença de um pesquisador em 

sua sala, aceitou contribuir com a participação no segundo momento que consistiu em 

responder ao questionário e conseqüentemente do terceiro momento, que foi a 

entrevista.  

 

 

II. 2.2.– Da Aplicação dos Questionários  

 

A princípio pensamos na aplicação de questionários com o objetivo de traçarmos 

um perfil dos professores que atuam nessas escolas no ensino das séries iniciais do 

ensino fundamental, abordando aspectos de significativa relevância para a nossa 

pesquisa, como por exemplo, a formação escolar, sexo, idade, entre outras. 

  Após finalizarmos a elaboração de uma primeira versão do questionário, 

realizamos um pré-teste, a fim de avaliarmos a aplicabilidade do instrumento junto aos 

sujeitos da pesquisa, bem como a eficácia desse instrumento em relação ao propósito a 

qual se destinava e aos objetivos da investigação. 

Finalizada a confecção do questionário, escolhemos, aleatoriamente, uma escola 

para aplicação do mesmo, mas como primeira surpresa, foi encontrada uma “rejeição” 

ao número de questões e às perguntas abertas. Dos 5 questionários distribuídos entre os 

professores da escola General Siqueira que lecionam do 1º ao 5º ano, só nos foram 

devolvidos 2 questionários, e nesses 2 observamos que, apesar de todas as questões 

objetivas terem sido respondidas, a grande maioria das questões subjetivas foi deixada 

em branco, sem respostas. 
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Pensando nessa dificuldade, já que não poderíamos exigir que os professores nos 

devolvessem os questionários, muito menos tirá-los de suas salas de aulas para que 

respondessem de imediato garantindo assim a devolução dos mesmos, elaboramos um 

novo instrumento mais sintetizado, que se mostrasse de fácil aceitação e que contasse 

com todas as informações necessárias para auxiliar no processo de investigação. Então 

foi confeccionado um novo questionário voltado à obtenção de dados que permitissem 

traçar o perfil do professor.  

Para garantir a devolução do material optamos por aplicar o questionário durante 

o horário do “recreio” dos alunos já que se tratava de perguntas simples e de fácil 

compressão e conseqüentemente não precisaria disponibilizar mais que alguns minutos 

para respondê-lo. E durante uma semana foram respondidos todos os 17 questionários 

aplicados em ambas as Escolas.  

 

 

II. 2.3 – Da Realização das Entrevistas 

 

As entrevistas aconteceram em momentos diferentes em cada escola, pois 

diferentemente do questionário se faz necessário a presença do pesquisador no decorrer 

do processo. A princípio retornei às Escolas para questionar sobre o melhor dia e 

horário para que pudéssemos realizar as entrevistas com os professores. 

No EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, a diretora sempre prestativa se 

disponibilizou a liberar os professores 40 min antes do fim das suas atividades em 

classe, pois todos os professores que trabalham nessa instituição de ensino o fazem no 

horário vespertino, em outra instituição. Lembramos que nesta escola o horário em que 

a pesquisadora esteve fazendo a observação foi no horário matutino. 

Alguns trabalham em escolas da rede estadual de ensino enquanto que outros 

fazem parte do quadro de funcionários da rede particular de ensino. Tendo em vista essa 

situação, alguns professores se dispuseram a participar das entrevistas. Assim foi 

necessário agendar o dia e hora para, no próprio espaço escolar, realizar as entrevistas, 

atendendo sempre a disponibilidades dos docentes. 

Para a realização das entrevistas foi colocada a nossa disposição a sala dos 

professores, pois esta no final do expediente não fica ocupada. Alguns professores 

preferiram participar das entrevistas no horário em que seus alunos encontravam-se na 

aula de Educação Física, e na hora marcada estávamos preparados para iniciarmos a 
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atividade de coleta de dados. Em alguns momentos o professor de Educação Física 

faltava a seu horário de aula impedindo que os professores a serem entrevistados 

estivessem disponíveis para tanto, culminando na remarcação da entrevista para outro 

dia e horário.  

Por sua vez, no EMEF Olga Benário a pessoa responsável sempre foi a 

coordenadora pedagógica que se disponibilizou a, novamente, fazer a intermediação 

entre a pesquisadora e os professores no momento de falar sobre a disponibilidade e o 

interesse de cada professor em contribuir com as suas percepções sobre o ensino de 

ciências. 

Em ambas as escolas foram esclarecidos que todos os depoimentos seriam 

gravados e transcritos, e a todo instante foi assegurado o total sigilo das informações 

como também anonimato total, mediante assinatura de termo de consentimento, sob a 

responsabilidade de a qualquer momento, eles por qualquer motivo, poderem solicitar a 

retirada de seus depoimentos do trabalho. Assim que aceitaram começamos a 

desenvolver a atividade. 

 Do total de 18 professores que atuam nas duas escolas, apenas 17 docentes 

(sendo 7 do EMEF Ministro Barreto Sobral e 10 do EMEF Olga Benário) responderam 

os questionários, e desses apenas 9 aceitaram participar das entrevistas (sendo 4 do 

EMEF Ministro Barreto Sobral e 5 do EMEF Olga Benário). No entanto, nos 

preservamos no direito de anexar a entrevistas das séries em que foram realizadas as 

observações.  

 

II. 3 – Traçando o Perfil dos Sujeitos da Pesquisa. 

 

Os sujeitos escolhidos para essa pesquisa foram os professores que em 2010 

encontravam-se atuando no 2º e 5º ano do ensino fundamental das escolas EMEF Olga 

Benário e EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral. O 2º ano do ensino fundamental foi 

escolhido por se tratar, a princípio, da série que recebe alunos já alfabetizados e no 

início de sua jornada escolar e o 5º ano por corresponder a série final do 1º ciclo, 

quando se supõem que alunos e professores possam trabalhar de forma mais concreta as 

metodologias propostas para as séries iniciais de forma mais clara e objetiva.  

No entanto, esse fator não nos limitou a formarmos um quadro apenas com 

professores dessas séries pré-selecionadas, sendo assim optamos por construir um perfil 

global dos professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental englobando 
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os 5 anos que correspondem a esse ciclo. Com isso, à medida que os professores se 

disponibilizaram fomos atingindo todas as 5 séries que compõem o ensino fundamental 

menor. 

Entretanto, para termos uma perspectiva mais ampla da situação da docência no 

município de Aracaju procuramos traçar um quadro geral desses profissionais, 

considerando a formação escolar, a partir de dados obtidos junto ao setor de recursos 

humanos da Secretária de Educação do Município de Aracaju (SEMED).  

Segundo os dados fornecidos encontramos na rede municipal de ensino como 

um todo um quantitativo de 41 escolas municipais nas quais atuam 1.636 profissionais. 

Trata-se de dados oficiais da Secretária de Educação obtidos a partir da folha de 

pagamento dos professores, por esta razão não estão incluídos nesse total de docentes os 

profissionais que exercem a função de especialista. 

Deste total de professores, o quantitativo de 114 docentes possui apenas o ensino 

médio, é possível percebermos que, há um número bastante reduzido de profissionais 

que consegue dar continuidade a seus estudos, pois foram catalogados 32 profissionais 

que atingiram um grau de instrução que os possibilitaram obter a titulação de Mestre.  

No entanto, percebemos um aumento considerável no número de professores que 

conseguiram o diploma da graduação, e desse total de professores 1.490 docentes 

alcançaram o título de especialista, sendo que não há nenhum profissional com título de 

Doutor na Rede Municipal de Ensino. Veja quadro disponibilizado pela Secretaria 

Municipal de Educação, Diretoria de Recursos Humanos. 

 

Quadro 5: Quantitativo de professores e nível de escolaridade 

Concursos Nível Médio Nível Superior  

Mestrado Licenciatura e 

Especialização 

De 1986 a 2007 114 32 1.490 

Fonte: SEMED. Folha de Pagamento Abril/2009
11

.  
 

 

Estes dados nos apresentam um retrato dos professores que estão atuando na 

rede Municipal de Ensino de Aracaju. Percebemos que, em alguma medida, os docentes 

buscam uma maior formação por meio de cursos de especialização, mestrados e mesmo 

mediante o ingresso em cursos de nível superior.  No entanto, alguns dos professores 

                                                 
11

 Esse levantamento não inclui os especialistas da rede perfazendo um total de 169. 
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entrevistados apontaram a necessidade de se trabalhar muitas vezes os três turnos para 

obter um salário considerado por eles como satisfatório para prover o sustento da 

família.   

Assim, é possível apontarmos algumas barreiras encontradas pelos docentes para 

que possam dar continuidade a sua formação, a exemplo, dos baixos salários que os 

obrigam a trabalhar em várias escolas acarretando numa longa jornada de trabalho que, 

muitas vezes, dificulta a participação em cursos de longa duração como: 

especializações, mestrados e doutorados.   

Esse fato também dá margem a considerarmos outro dado interessante que 

constitui em percebermos que os professores que alcançam o título de mestre e/ou 

doutor almejam fazer parte do quadro de instituições de ensino de nível superior, tendo 

em vista os salários e o status é significativo em relação aos professores que trabalham 

em escolas de ensino fundamental e médio.  

Isso se torna mais claro ao passo que encontramos na EMEF Ministro Geraldo 

Barreto Sobral um professor com especialização em Metodologia do Ensino de Ciências 

e esse faz parte da rede particular de ensino superior, ministrando aulas para alunos da 

graduação. Esse docente afirma que prefere trabalhar com adultos que com criança, 

porém permanece na rede municipal de ensino por ser concursado e isso lhe trazer uma 

segurança financeira.  

A seguir apresentaremos os dados resultantes da aplicação do questionário, 

traçando, assim, um perfil dos professores do ensino fundamental (2º ao 5º ano) que 

trabalham nas Escolas selecionadas como campo para o presente estudo nos horários 

observados, não apenas dos professores que são o foco principal, mas também 

apresentaremos de todos que estavam atuando em sala de aula.  

Dos 17 professores que serviram de base para análise do presente estudo, 

percebemos que em sua maioria possuem pouco tempo de trabalho em sala de aula. 

Contudo, pelo que foi possível observar nas aulas, o pouco tempo de exercício docente 

parece não ser determinante para definir uma forma de ministrar aulas que possa ser 

considerada muito distinta daquela adotada pelos docentes que estão em sala há um 

período mais longo. Apesar de contarmos com um total de 10 docentes dentro do nosso 

universo de 17 professores quem possuem entre 1 e 5 anos de trabalho, o que nos leva a 

considerar que apesar de terem concluído recentemente a graduação  e  outros que ainda 

estão na graduação, nossos docentes desenvolvem aulas de ciências seguindo 

parâmetros da metodologia tradicionalista. 
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Essa constatação pauta-se na forma em que os professores conduziam suas aulas, 

uma vez que predominava a transmissão de conteúdo de forma mecânica. Os alunos 

eram motivados a ouvirem em silêncio para que pudessem aprender o conteúdo 

transcrito no quadro. Encontramos professores que passeavam entre as carteiras para 

observar o que seus alunos estavam fazendo no momento em que deveriam estar 

copiando. Fato este que me conduziu a rememorar a postura adotada por meus 

professores das séries iniciais do ensino fundamental. 

Porém, para justificar muitas vezes a falta de dinamicidade em suas aulas, eles 

alegam, com freqüência, a falta de interesse dos alunos ou falta de tempo para planejar 

uma aula realmente dinâmica e atraente tanto para o discente quanto para o docente. 

Ao tempo em que constatamos esse panorama na sala de aula, percebemos que 

as pesquisas na área de ensino de ciências nos apresentam sugestões de metodologias 

que se pautam na necessidade de um ensino de Ciências de qualidade, capaz de formar 

cidadãos conscientes e capazes de desenvolver criticamente seu papel perante a 

sociedade, desenvolvendo uma articulação entre Ciência, tecnologia e sociedade, na 

tentativa de se promover uma formação mais ampla com intuito de expandir a relação 

entre a ciência, à sociedade e a tecnologia.  

Fato este que para os pesquisadores na área de Ensino de Ciências, só será 

possível se realmente desenvolvermos um ensino de ciências crítico, onde o aluno não 

repete e/ou decora as experiências dos livros didáticos, mas, onde esse aluno tenha a 

possibilidade de desenvolver experimentações e o professor assuma o seu papel de 

mediador nesse processo de aquisição do conhecimento, abandonando, desta forma, a 

postura de únicos detentores do saber.  

Mas, sabemos que esse modelo de ensino ainda é uma utopia em nossas escolas, 

tendo em vista as burocracias existentes em nosso modelo de ensino que apesar de hoje, 

está pautado em metodologias mais dinâmicas, onde o aluno torna-se sujeito no 

processo de ensino aprendizado, fica evidente a comodidade de nossos professores em 

relação às práticas adotadas em suas aulas para a transposição didática dos conteúdos 

científicos aos seus alunos. 

Dessa forma, procuramos apresentar nos Quadros 6 e 7 dados relativos ao perfil 

dos professores que atuam nas Escolas selecionadas como campo de pesquisa para que, 

desta forma, consigamos traçar um quadro da realidade que encontramos em nossas 

escolas. Dados esses obtidos após uma análise dos questionários. 
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Quadro 6: EMEF Olga Benário – Perfil Geral dos professores do Ensino 

fundamental 

 Sexo  Faixa 

etária 

Formação 

(graduação) 

Pós-

graduação 

Tempo de 

serviço 

(anos) 

Vínculo 

institucional 

Série de 

atuação 

Prof. A M  31 a 40 Normal 

Magistério 

Não  1 a 5 Efetivo 5º ano 

Profª C  F  41 a 50 Pedagogia Não 

informou 

Não 

informou 

Efetivo 5º ano 

Profª E F  31 a 40 Pedagogia Não 

informou 

1 a 5  Efetivo 2º ano 

Prof. F M 31 a 40 Superior Normal Não  6 a 10 Efetivo 4º ano 

Prof. G F 20 a 30 Pedagogia Não 1 a 5  Estágio 2º ano 

Prof. L F 31 a 40 Pedagogia Não 1 a 5 Estágio  5º ano 

Profª S F  31 a 40 Pedagogia  Não  1 a 5 Estágio 1º ano 

Profª V F 41 a 50 Pedagogia Não  +de 20  Efetivo 4º ano 

Profª Z F  31 a 40 Letras/Português

/inglês 

Literatura  1 a 5  Efetivo 4º ano 

Em 

branco 

F 20 a 30 Pedagogia Gestão 

Escolar 

6 a 10  Efetivo 1º ano 

Fonte: Questionários aplicados aos professores em 2010, pela mestranda Paula Santos. 

 

Quadro 7: EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral – Perfil Geral dos professores 

do Ensino Fundamental 

 Sexo  Faixa 

etária.   

Formação 

graduação 

Pós-

graduação 

Tempo 

de 

serviço 

(anos) 

Vínculo 

instituci

onal 

Série de 

atuação 

Profª B F  31 a 40 Pedagogia Psicopedago

ga 

+ de 20  Efetivo 3º ano 

Prof. J F 31 a 40 Pedagogia Educação 

Especial 

1 a 5 Efetivo  1º ano 

Profª K F  20 a 30 Pedagogia Não  1 e 5  Contrato 4º ano 

Profª M F 20 a 30 Pedagogia Não  6 e 10  Estágio 5º ano 

Prof. R F 31 a 40 Letras/Portug

uês 

Direito 

Educacional 

1 e 5  Efetivo  2º ano 

Prof W M 31 a 40 Pedagogia Magistério 

Superior 

1 e 5  Efetivo 3º ano 

Prof. Y F  41 a 50 Pedagogia Não 

informou  

+ de 20  Efetivo 2º ano 

Fonte: Questionários aplicados aos professores em 2010, pela mestranda Paula Santos. 

 

Os Quadros 6 e 7 acima, mostram um panorama geral da formação dos docentes 

que atuam no ensino fundamental (séries iniciais) nas duas Escolas pesquisadas. Desse 
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total de professores (17), 7 atuam no EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, enquanto 

que 10 formam o quadro docente da EMEF Olga Benário. Vale observar que dentre 

esses 17 professores apenas 8 estão vinculados ao 2º e 5º ano, sendo 4 na Escola Olga 

Benário e 4 na Escola Geraldo Barreto.  

Mas, para a coleta de dados feita por meio de questionário, procuramos abranger 

a totalidade dos professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental (exceto 

pelo professor “D”, pois este se encontrava de licença no momento da aplicação dos 

questionários) nas duas escolas para traçarmos um perfil geral dos professores que 

trabalham nessas escolas e a partir daí apresentaremos um perfil mais próximo da 

realidade vivida nas escolas, universo dessa pesquisa. 

Abaixo os dados relativos à formação dos professores são apresentados de modo 

agregado: 

 

Quadro 8 – Formação dos Professores 

 

 EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral  EMEF Olga Benário 

Graduação Pedagogia (6) 

Letras/Português (1) 

Normal Magistério (1) 

Superior magistério (1) 

Pedagogia (7) 

Letras/Português/Inglês 

(1) 

Especialização Psicopedagogia (1) 

Educação Especial (1) 

Direito Educacional (1) 

Magistério Superior (1) 

Não Possui (2) 

Não Informou (1) 

Não possui (6) 

Literatura (1) 

Gestão Escolar (1) 

Não informou (2) 

 

Fonte: Questionários aplicados aos professores em 2010, pela mestranda Paula Santos. 

 

Os dados quanto à formação dos docentes indicam que a maioria deles possui 

nível superior predominando a formação em Pedagogia. Essa informação é relevante, 

pois percebemos um grande quantitativo de estagiários atuando na rede Municipal de 

Ensino. Nas Escolas pesquisadas nos deparamos também com estagiários, muitos 

contratados pelo período de 2 anos assumindo integralmente uma sala de aula, e outros 
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contratados por igual período, mas com o objetivo de substituir professores em processo 

de aposentadoria e que possuem como benefício à redução de sua carga horária. 

Assim, ao continuarmos analisando os Quadros acima podemos observar que 

apesar da exigência de nível superior em pedagogia e/ou magistério para atuação 

docente nas séries iniciais, constatou-se a presença de professores com graduação em 

Letras e em outras áreas do conhecimento desempenhando o papel dos pedagogos nas 

escolas públicas Municipais de Aracaju/SE.  

 Ainda ao abordarmos a questão sobre formação encontramos a professora “R” 

do EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, possui formação em científico (ensino 

médio) e também cursou o magistério, porém assim que assumiu o concurso público 

para professores das séries iniciais, resolveu ingressar num curso universitário e apesar 

de falar que gosta de lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental, optou por 

licenciatura em Letras. “E” em sua especialização caminhou para a área de educação, 

cursando Direito Educacional.    

Continuando a analisar a formação dos docentes encontramos 2 docentes que 

apresentam formação no curso Normal Magistério (1) e Superior Normal (1), mas não 

demonstraram interesse em ingressar num curso universitário. Já a professora que 

possui o curso superior em Pedagogia com Habilitação em Ensino Infantil, mencionou 

que no futuro pretende cursar uma especialização. Encontramos no quadro de 

professores da escola EMEF Olga Benário 3 docentes do sexo masculino que atuam do 

1º ao 5º ano do ensino fundamental (ressaltando que o professor  D não entra nos outros 

dados, tendo em vista só termos acesso ao mesmo durante a observação, pois teve que 

ser afastado por questões de saúde).  

Como ficou evidente na apresentação dos dados de cada uma das Escolas 

percebemos que há no EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral (M.G.B.S), um número 

reduzido de professores estagiários, pois encontramos 1 estagiária e 1 contratado
12

, em 

relação ao EMEF Olga Benário, onde esse número se mostra muito mais significativo, 

já que temos um quantitativo de 3 estagiarias, lembrando que esse dado refere-se aos 

horários em que ocorreu a pesquisa em cada instituição, não constando o quantitativo 

dos 3 turnos em que as referidas instituições atendem a população estudantil. 

Assim de acordo com Silva (1997:128): “A contratação temporária, além da 

instabilidade, não permite que os docentes usufruam o pouco estímulo assegurado no 

                                                 
12

 Neste caso, o vínculo contratual com a instituição equivale ao estágio, já que o tempo de permanência 

na escola são de 2 anos. Além disso, os contratados ainda encontravam-se cursando o nível superior. 
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Plano de Carreira ao quadro efetivo, como as promoções por aperfeiçoamento e por 

tempo de serviço”.    

Ao questionarmos os professores sobre o tempo de exercício na função 

obtivemos as seguintes informações: 

 

Quadro 9 – Tempo de atuação em Sala de Aula 

E.M.E.F. 1 – 5 

anos  

6 – 10 

anos 

16 – 20 

anos 

Mais de 

20 anos 

Em branco 

Ministro 

Geraldo Barreto 

Sobral 

4  1  1  1  - 

Olga Benário 6  2  - 1  1  

Fonte: Questionários aplicados aos professores em 2010, pela mestranda Paula Santos 

 

Esse quadro nos revela que o número de professores que estão em sala de aula a 

mais de 20 anos é relativamente baixo, este fato deveria influenciar na forma em que os 

docentes apresentam os conteúdos a seus alunos, no entanto, essa prática continua sendo 

pautada em uma forma onde os professores acreditam que seus alunos chegam à escola 

para aprender os conteúdos do jeito em que estes se encontram nos livros didáticos.  

Já ao observarmos os Quadro 6 e 7  com o perfil geral dos professores das duas 

Escolas somos levados a perceber a presença de um número reduzido de professores do 

sexo masculino. Assim, no quadro abaixo procuramos apresentar o quantitativo 

demonstrando quantos homens fazem parte do conjunto de docentes que trabalham nas 

referidas instituições que serviram de universo para a pesquisa. 

 

Quadro 10: referente ao sexo dos professores 

Sexo 

EMEF  Masculino Feminino 

Ministro Geraldo Barreto Sobral 1 6 

 Olga Benário 3* 8 

Total 4 14 

Fonte: Questionários aplicados aos professores em 2010, pela mestranda Paula Santos 

*esse quantitativo conta com o professor que se encontrava em licença no período da coleta de dados 
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Podemos explicar esse fato, abordando a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, que no início, ficou restrita a apropriação da tarefa de professora, saindo assim 

os homens que ocupavam essa função que passaram a assumir os cargos administrativos 

deixando a cargo das mulheres a tarefa de ensinar. De acordo com Silva (1997: 147), 

“Esta inserção articulou-se com o alargamento da escolarização das mulheres, exigida 

cada vez mais pela situação econômica, e estimulada, ao mesmo tempo, pelo desejo de 

autonomia em relação ao homem”. Assim: 

No interior do sistema educacional também houve deslocamento da 

mão de obra masculina, que passou a desempenhar atividades de 

cunho mais administrativo e de controle por meio da burocratização 

deste setor favorecendo a fixação das mulheres em espaços 

anteriormente ocupados por homens (SILVA, 1997:150). 

 

Além das mudanças ocorridas ao longo do tempo no que se refere à presença de 

mulheres dominando o cenário escolar exercendo o ofício da docência, percebemos 

também nas escolas pesquisadas um aspecto que nos chamou a atenção, o número de 

professores que estão na faixa etária dos 31 a 40 anos, o que nos remete a percebermos 

o quantitativo de professores jovens atuando em nossas escolas. 

 

Quadro 11: Perfil Etário dos Professores 

 Faixa Etária (anos) 

EMEF   20 a 30 31 a 40 41 a 50 

Ministro Geraldo Barreto Sobral 2 4 1 

 Olga Benário 2 6 2 

Fonte: Questionários aplicados aos professores em 2010, pela mestranda Paula Santos 

 

A partir dos dados apresentados observamos que na Escola Olga Benário 

predomina professores na faixa etária entre 31 e 40 anos; apresentando de 1 a 5
13

 anos 

de tempo de serviço, embora, na conversa informal que tivemos em outros momentos 

fica evidenciado que eles possuem mais que 3 anos de trabalho em sala de aula; em sua 

maioria são efetivos, havendo dois casos de professores estagiários que entraram para 

substituir os professores efetivos durante o período de licença por motivo de saúde 

desses docentes.  

                                                 
13

 Em relação a questão sobre há quantos anos os professores lecionam ciências, a resposta correspondem 

ao tempo em que estão atuando como docentes, tendo em vista que nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental  (1º ao 5º ano) existe apenas um professor para lecionar todas as disciplinas da grade 

curricular dessas séries.  
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Já na Escola Ministro Geraldo Barreto Sobral, encontramos um perfil 

semelhante, pois nesta fazem parte do quadro docente, um percentual maior de 

professores com uma faixa etária oscilando entre 31 e 40 anos; apresentando entre 1 e 5 

anos de docência; constatamos um quantitativo maior de professores efetivos em 

relação ao número de estagiários. Apenas 1 docente apresenta o curso de Magistério 

Normal, e este em conversa informal não mencionou nenhum interesse em cursar uma 

universidade, outro ponto que nos chamou bastante atenção é o número reduzido de 

professores do sexo masculino, sendo encontrado apenas 1.     

Esses dados foram obtidos investigando apenas os dois turnos em que ocorreu a 

observação nas referidas escolas que correspondem ao campo de estudos da presente 

pesquisa. Desta forma fazem parte dos sujeitos desta pesquisa os professores do turno 

matutino da EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral e os docentes do período 

vespertino da EMEF Olga Benário.            

 

 

 



83 

 

  

CAPÍTULO III 

UM OLHAR INVESTIGATIVO: O QUE DIZEM OS 

PROFESSORES. 
 

 

A escolha pelo método qualitativo para a realização dessa pesquisa tendo a 

entrevista como principal instrumento de produção de dados deu-se por considerarmos 

que a fala dos sujeitos é matéria-prima indispensável para respondermos à questão 

central que norteia a investigação. Assim: 

A grande vantagem da entrevista sobre as outras técnicas é que 

permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante sobre os mais variados 

tópicos (LÜDKE e ANDRÉ, 1986:34).  

 

Apresentamos, a partir deste momento, a análise dos dados obtidos com as 

entrevistas que transcorreram em torno de um roteiro organizado em 6 blocos temáticos. 

Apesar de tratarmos das questões que nortearam todos os blocos temáticos, dedicamos 

maior atenção à análise dos dados produzidos no 5º bloco temático do roteiro (em 

anexo) que busca tratar das concepções que os professores nos apresentam sobre o que é 

ensinar ciências para as séries iniciais do ensino fundamental menor (1º ao 5º ano), pois 

considerarmos que aí se encontram os elementos mais centrais para que possamos 

compreender como os docentes interagem com a disciplina ciências e, dessa forma, 

podermos realizar o esforço de responder a nossa questão central.   

Tecendo nossas análises seguindo o caminho do roteiro de entrevista adotado, 

temos o primeiro bloco de questões do roteiro, denominado de O Professor, no qual 

procuramos reunir informações sobre a trajetória profissional do professor identificando 

sob quais circunstâncias ele se torna professor do 2º e do 5º ano.  

Assim, percebemos a necessidade de no primeiro bloco do roteiro incluir 

questões que abordassem o porquê da escolher pela docência nas séries iniciais. Dentro 

desse universo encontramos questões interessantes que nos remetem a trajetória 

profissional. Além disso, também foram indagados sobre as possíveis dificuldades que 

encontram para lecionarem a disciplina ciências. 

 Para o segundo bloco temático foram lançadas questões sobre O Livro Didático 

de Ciências, neste frisamos a relação estabelecida entre o professor e o livro didático 

uma vez que surgem questões como: qual o processo de aquisição que esse livro passa 

antes de ser adotado pela escola, e se este auxilia no processo de ensino. Com isso, 
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deixamos para o terceiro bloco as indagações sobre as Práticas Pedagógicas, onde foram 

abordadas questões como: qual a metodologia adotada por eles nas aulas de ciências. 

Por sua vez, reservamos para o quarto bloco questões referentes aos Critérios de Seleção 

dos Conteúdos científicos ministrados durante o ano letivo. 

Já no quinto bloco destinamos as questões específicas sobre a Concepção dos 

Professores Sobre Ciências, com ênfase em perguntas como: o que é ciências para você? 

Em sua opinião qual o objetivo de ensinar ciências nas séries iniciais do ensino 

fundamental? Para o sexto e último bloco abordamos questões referentes à Avaliação, 

onde procuramos analisar, diante de todos os blocos anteriores, como é observada a 

questão do ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, apresentaremos as reflexões formuladas a partir da análise das 

entrevistas dos docentes, ou seja, dos 9 docentes que se disponibilizaram a participar 

dessa etapa da investigação. 

 

 

III. 1- Analisando Entrevistas: Uma Leitura sobre o que nos Revelam os 

Docentes. 

 

Para a realização deste trabalho foram registradas 9 entrevistas, desta forma o 

diálogo com os professores procurou seguir o caminho previsto no roteiro. Nesse 

primeiro momento faremos uma análise do primeiro bloco que refere-se ao professor. A 

princípio estamos direcionando uma maior ênfase em analisar as entrevistas dos 

professores vinculados às séries em que foram realizadas as observações, pois queremos 

fazer uma relação entre a prática e a fala dos sujeitos, já que pretendemos perceber 

como os professores das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) concebem 

o ensino de ciências. 

A professora “E”, formada em Pedagogia, com idade entre 31 e 40 anos, é 

professora das séries iniciais do ensino fundamental, atuando em 2010 no 2º ano, é 

professora do EMEF Olga Benário, possui vínculo efetivo com a referida instituição de 

ensino, está atuando na área há aproximadamente 5 anos. Ela relata que sua escolha por 

pedagogia aconteceu por acidente, contudo afirma que gosta de ser professora, mas 

assevera que no horário oposto ao que está na escola exerce outra profissão (não 

mencionou que profissão). 
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Observamos dentro desse contexto o professor “F”, esse faz parte do quadro de 

docentes do EMEF Olga Benário, possui o curso Normal Magistério que corresponde ao 

Pedagógico (ensino médio), tem idade correspondendo à faixa de 31 e 40 anos, atua no 

ensino fundamental, em 2010 estava com a turma do 4º ano, faz parte do quadro de 

professores efetivos da escola, está trabalhando na área numa faixa entre 6 e 10 anos, 

esse professor relata que se hoje é professor deve a uma amiga, que escolheu a profissão 

por ele.       

Desses fatos narrados pelos professores um ponto em comum entre eles é que 

nenhum tinha a docência como primeira opção de profissão. No entanto, eles falam que 

gostam do trabalho.  

Assim a professora “S" que faz parte dos docentes que atuam, igualmente, no 

EMEF Olga Benário, no entanto, seu vínculo com a instituição é por contrato (estágio), 

ela tem entre 31 e 40 anos, está no 6º período de Pedagogia, atua há 1 ano no ensino 

fundamental estando a frente do 1º ano em 2010, mas afirma ter ensinado de 1º a 5º ano 

quando lecionava (banca) para crianças em sua casa, ela é uma das docentes que afirma 

ter essa vocação para a docência. Assim observamos o quadro abaixo.     

 

Quadro 12: Motivação para escolha pela docência como profissão 

Explicação dada pelos entrevistados para terem se tornado professores  

Um acaso Vocação Seguindo tradição familiar 

55,5% 22,2% 22,2% 
Fonte: Entrevistas concedida a pesquisadora Paula Santos 

 

Com a análise do Quadro 12, apontaremos neste momento para uma 

característica no contexto educacional que passa a existir com a entrada da mulher na 

carreira docente, que levou essas instituições de ensino a representarem hoje a idéia de 

extensão da casa do próprio aluno, fato este que segundo Silva (1997), não contribui em 

nada para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

Nessa perspectiva aparece a idéia de cuidar dos alunos, já que as mulheres 

passam a exprimir no cotidiano do sistema educacional a visão da escola como 

complemento de suas casas, o que imprime uma perspectiva de que o corpo docente da 

escola deve ser constituído de professoras, fato este que aqui no Brasil apresenta uma 

peculiaridade que se refere ao papel de “tia” que a professora passa a assumir, 

denominação essa que retira a subjetividade de seu papel enquanto formadora. Assim: 



86 

 

  

A antiga “professorinha” foi promovida a “tia”… esta forma de 

tratamento despersonaliza as professoras, homogeneizando-as, 

usurpando sua subjetividade. A introdução generalizada que conferiu 

o título de “tia” à professora buscou gerar uma idéia de parentesco, no 

interior da escola, que é falsa e por isso mesmo desrespeitadora 

também da criança (SILVA, 1997:152). 

 

Este fato também culmina na retirada do profissionalismo da carreira de 

professora, que passa a incorporar a docência nas séries iniciais como dom divino, ou 

até mesmo a uma “vocação”. Silva (1997:140) afirma que: “O amor ao aluno e a 

profissão foi insistentemente evocado como condição para que o aprendiz seja bem 

sucedido, marcadamente no ensino de 1ª a 4ª série”.  

E esse dom aparece desde cedo nos professores, pois dentre os entrevistados que 

não nos afirmam que escolheram a docência por força da tradição familiar (a mãe ser 

professora, a irmã ter seguido a profissão materna, etc.), encontramos professores que 

afirmam terem seguido a docência nas séries iniciais por vocação, já que desde cedo 

imitam suas professoras e se perceberam inclinadas a seguirem a profissão de 

professores das séries iniciais.  Alguns depoimentos revelam que a vocação surgiu na 

infância quando identificaram o desejo de ser professora, a exemplo da professora “S” 

que assim que chegava a sua casa e imediatamente se disponibilizava a brincar com suas 

amigas de lecionar, onde ela era a professora. 

Por sua vez ao questionarmos os docentes sobre como se sentem atuando no 

ensino de ciências 100% dos entrevistados afirmam que bem, mas quando questionados 

sobre as dificuldades em atuar no ensino de ciências observamos na fala dos docentes 

que encontram dificuldades em desenvolver um trabalho diferenciado por falta de 

laboratório, biblioteca e materiais para-didáticos a exemplo de: esqueleto, mapas do 

corpo humano entre outros. Porém notamos na fala do professor “W”, que trabalha com 

alunos do 4º ano, a afirmativa que a falta de material não o atrapalha na hora de 

desenvolver atividades práticas, uma vez que solicita materiais como bacia, água, sal e 

batata da cozinha da escola e lá desenvolve a aula prática do dia.       

Já a professora “E”, afirma que se sente bem, mas não desenvolve atividades 

práticas com seus alunos por priorizar disciplinas como Português e Matemática 

levando em consideração referir-se a alunos que chegam ao 2º ano ainda em fase de 

alfabetização. Afirmou que a falta de material também atrapalha e a ausência de armário 

para guardar o material solicitado aos alunos contribui para que a mesma não traga 

materiais que possam ser utilizados para a realização de aulas práticas. 
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Dessa forma, podemos perceber que mesmo quando o professor se propõe a 

realizar atividades diferentes das que costuma levar a seus alunos culmina em se 

desestimular diante das barreiras físicas da escola.    

Ainda na análise das entrevistas apresentadas, ao perguntarmos sobre as 

metodologias aplicadas nas aulas de ciências, os professores foram explícitos ao 

relatarem que não enfatizam o ensino de ciências, pois seus alunos possuem uma 

deficiência em Português e Matemática. Assim Santos e Mendes Sobrinho, afirmam: 

Nesse contexto, onde o importante é aprender a ler, escrever e 

calcular, a disciplina Ciências Naturais passou, principalmente nas 

séries iniciais das escolas públicas, a ser ministrada de forma eventual; 

os professores relegaram a disciplina a segundo plano […]. (2008:54) 

 

Os entrevistados consideram as disciplinas de Português e Matemática mais 

importantes que as ciências para a formação de seus alunos, porém quando questionados 

sobre a importância de ensinar ciências indicam que a importância está referida a 

formação dos alunos enquanto cidadãos. 

De acordo com as palavras da professora “E”, ela tem consciência da 

importância do ensino de ciências, refere-se a alguns métodos que aprendeu na 

Universidade e que pensa em colocar em prática essas metodologias no próximo ano 

letivo (2011). Por outro lado, o professor “F” indica claramente que os alunos aprendem 

mais quando tem uma aula mais dinâmica com experiências práticas do que quando tem 

aulas teóricas/abstratas. 

Eles têm facilidade de aprender se for uma aula com material 

concreto, se for teórica não, se levar um material concreto pra 

dá aula eles aprendem com facilidade. (professor “F”). 

A mesma situação é relatada pela professora “R”, esta por sua vez faz parte do 

quadro docente do EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, possui o curso magistério, 

mas apesar de estar atuando nas séries iniciais do ensino fundamental, resolveu assim 

que foi aprovada no concurso público para provimento de vagas para professores do 

município de Aracaju cursar a graduação na área de Letras/Português, e sua 

especialização no campo do Direito Educacional, está atuando há 4 anos e meio, possui 

vínculo efetivo com a referida escola e em 2010 encontrava-se a frente da turma de 2º 

ano. 

A professora “R” vincula à aprendizagem dos alunos as experiências realizadas 

durante as aulas. Para reafirmar seu ponto de vista a docente chama atenção para as 

situações de avaliação onde as melhores notas são alcançadas à medida que ela auxilia 
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os alunos estabelecendo a relação entre o que a avaliação solicita e as situações práticas 

vivenciadas durante as aulas. 

Assim, nesta fase também contamos com a participação do Professor “A”, este 

possui Magistério Normal, atua no ensino fundamental há aproximadamente 5 anos 

quando foi aprovado no concurso público. Está na faixa etária dos 31 a 40 anos, em 

2010 atuou como docente do 5º ano. Possui vínculo com o EMEF Olga Benário, não 

mencionou em momento algum a pretensão de freqüentar um curso superior. 

Apresentaremos agora a professora “M” que está no grupo dos professores 

contratados para preencher o quadro de docentes da escola EMEF Ministro Geraldo 

Barreto Sobral e encontra-se cursando a graduação na área de Pedagogia. Tem entre 20 

e 30 anos de idade, em 2010 encontrava-se como titular do 5º ano. 

 Por sua vez a professora “L”, que está na faixa etária dos 31 a 40 anos, também 

é contratada para preencher a vaga de uma professora que precisou ausentar-se da 

escola EMEF Olga Benário por motivos de saúde. Ainda está cursando Pedagogia. A 

professora “B” leciona no EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, possui curso 

superior em Pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia, tem entre 31 e 40 anos de 

idade. 

Quando questionamos os professores sobre a utilização de uma bibliografia para 

estudar os conteúdos das aulas 100% dos professores afirmam estudar por outros 

autores, não apenas pelo livro adotado pela escola. Os docentes afirmam possuírem 

livros em seus acervos pessoais. 

Ao falarmos dos livros didáticos, somos conduzidos a tratarmos sobre o segundo 

bloco temático da entrevista que trata de como se dá a escolha do livro adotado. Com 

isso questionamos se a escola adota algum livro e 100% dos docentes afirmaram que 

sim, mas falaram que a escolha do livro é feita em coletivo, já que eles tiram um dia 

para analisar todos os livros para só então solicitar a compra do mesmo. No entanto, 

nem sempre o livro escolhido pela escola é o que eles recebem, já que o processo de 

compra é realizado por licitação e vence o de menor preço. 

Das duas escolas estudadas apenas a EMEF Olga Benário recebeu o livro que 

seus docentes haviam escolhido. De acordo como o professor “A” o livro de ciências 

adquirido é bom. Mas para a professora “M” que não participou da escolha do livro 

didático por só ter sido integrada ao quadro funcional da escola há apenas 3 meses, o 

livro didático de ciências que chegou a escola não atende as necessidades de seus 
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alunos, pois segundo a mesma a linguagem não é acessível, não condiz com o nível de 

desenvolvimento de seus alunos. 

Quando questionados sobre a utilização de outros materiais didáticos durante as 

aulas fica evidente na fala dos professores que costumam adotar constantemente 

materiais extras em suas aulas, a exemplo de textos retirados da internet, leituras de 

outros livros didáticos, entre outro. Quando questionados sobre a disponibilização de 

materiais por parte da escola, nossos docentes afirmam que a instituição não conta com 

materiais como laboratório, mas afirmam serem atendidos dentro da disponibilidade de 

recursos por parte da escola, quando solicitam tais materiais para a execução de uma 

aula diferenciada.  

Por sua vez quando nos referimos as práticas pedagógicas, questões que compõe 

o terceiro bloco, observamos respostas interessantes por parte dos docentes. Os 

professores afirmam que todos os seus alunos são contemplados com os livros didáticos 

que são fornecidos gratuitamente pelo MEC. Apenas na sala da professora “M” 

podemos encontrar 3 alunos que não receberam o livro didático por terem sido 

matriculados após a entrega dos livros a todos os discente. 

Já em relação à freqüência com que são utilizados os livros didáticos de ciências 

obtivemos unanimidade nas respostas que afirmam sua utilização sempre que tem aula 

da disciplina, porém, não possuem o hábito de levar materiais paradidáticos para as 

aulas. Mas quando levam a seleção é feita pelo conteúdo da aula a ser lecionada naquele 

dia. 

Ao perguntarmos sobre a realização de feiras de ciências pela escola a resposta é 

que não há essa prática por parte da escola, contudo, na EMEF Ministro Geraldo 

Barreto Sobral, a professora “R” afirma que apesar da escola não ter o hábito de 

promover feiras de ciências, eles trabalham com projetos e quando algum professor 

apresenta um projeto a coordenação da escola aceita e contribui para que a feira seja 

realizada por toda a escola, não somente pela turma da professora que apresentou a 

proposta. 

Quando a questão é laboratório de ciências, os professores afirmam não 

possuírem um laboratório para desenvolverem uma aula de ciências de cunho 

experimental, mas a professora “R” nos fala que há uma sala de computadores, e 

quando a docente apresenta um projeto pode levar seus alunos para utilizarem os 

computadores em uma aula de ciências diferenciada. Nesse momento ela aproveita para 

fazer uso de sites de cunho educativo disponibilizados pelo MEC. 
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Ao questionarmos sobre o quanto os professores consideram favorável a 

utilização de experiências para o ensino de ciências, encontramos 100% afirmando que 

consideram importantes; de acordo com o professor “F”, os alunos aprendem mais 

quando os conteúdos são apresentados a partir do concreto, não de forma abstrata. 

 Se questionados sobre a utilização de alguma metodologia cientifica com seus 

alunos, os docentes mencionam conhecer as teorias, mas não as utilizam com seus 

alunos. Por exceção, do professor “W” que improvisa como os materiais encontrados na 

cozinha da escola para desenvolver experiências com seus alunos. 

Os professores afirmam que a formação recebida na graduação os auxilia na 

construção de suas aulas, remetem-se a uma disciplina que faz parte da grade curricular 

do curso de Pedagogia, Ensino de Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, 

como base para preparação de suas aulas.  

Passaremos agora a tratar dos aspectos relacionados ao quarto bloco de questões 

da entrevista, neste procuramos explorar o processo de seleção dos conteúdos a serem 

ministrados na disciplina ciências nessas séries. Encontramos como resposta que a 

seleção do conteúdo já vem pré-estabelecida por um CD que eles recebem da Secretaria 

de Educação do Município, contudo, afirmam que como o planejamento é flexível 

adaptavam suas aulas a necessidade de seus alunos. 

Os temas trabalhados são selecionados a partir do CD, são selecionados às vezes 

de forma a não seguir a seqüência do livro por acharem que o conteúdo que está no 

capitulo cinco facilitaria mais o aprendizado se fosse tratado antes do capitulo quatro, 

por exemplo. Os alunos são ouvidos quando questionam o porquê de não estudar, por 

exemplo, o corpo humano, no entanto, só são atendidos quando suas interferências são 

consideradas produtivas pelo professor para o processo de aprendizagem.  

Ao perguntarmos como eles descreveriam suas aulas de ciências, a professora 

“S” descreveu como mágica, pois como trabalha com o 1º ano os alunos estão 

descobrindo as coisas, e seu trabalho está pautado em experiências, a exemplo do arco- 

Iris e das cores. No entanto, encontramos professores como a professora “R” que afirma 

tentar tornar suas aulas atraentes tendo em vista lançar mão de recursos como 

experiências para alcançar seu propósito. 

Por sua vez, quando perguntados sobre considerar a disciplina ciências 

importante para as séries em que atuam, encontramos sempre um “sim” como resposta, 

e para justificar suas afirmativas eles falam que essa disciplina os auxiliam (referindo-se 

aos alunos) na descoberta do corpo, do meio ambiente e até em hábitos higiênicos. Já 
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em relação aos conteúdos considerados ciências nas séries iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano), foi observado em suas falas, uma recorrência de temas 

como meio ambiente, plantas e a relação natureza com o ser humano.  

Observando esse aspecto investigamos sobre quantas horas são destinadas ao 

ensino dessa disciplina e encontramos no EMEF Olga Benário 3 aulas semanais com 50 

minutos de duração  para cada aula , mas os docentes deixaram claro que a depender do 

conteúdo pode ser um tempo maior ou menor. Contudo no EMEF Ministro Geraldo 

Barreto Sobral eles destinam 2 horas, e esses horários também são moldados a 

necessidade do aluno. 

Sendo assim, a partir deste momento vamos passar a expor as impressões 

conceituais que os professores acima apresentaram em suas falas quando questionados 

sobre o que é Ciências Naturais para eles e iniciarmos as primeiras análises feitas acerca 

dessas afirmativas.  

Os quadros a seguir trazem além das concepções que esses docentes tem em 

relação ao ensino de ciências, assim como também apontam para questões que são 

relevantes na busca em responder a nossa questão central. E para o primeiro quadro 

apresentaremos o que é ciências para nossos professores.  

 

 

III.2 – Quadros das Categorias Analisadas:  

 

Quadro 13: Concepção Sobre o Ensino de Ciências para os Professores 

Entrevistados 

 

Professores O que é Ciências para você?   

Profª R Ciências é exatamente… o estudo do ser humano, de todos os seres, 

do ser humano, eu vou, eu dá meu o conceito né?, de como ser humano, da 

relação com o seu meio ambiente, de tudo aquilo que o cerca, é o estudo das 

relações do ser humano, a natureza, tudo, que tudo se relaciona né?, que se 

você vai estudar os animais, se você vai estudar é… é o corpo humano, você 

vai é estudar o desenvolvimento, o ciclo das plantas é… dos animais, tudo 

isso… você tá estudando as relações do ser humano com o ambiente, eu 

acho que é isso, ciências pra mim é toda essa relação do ser humano e o 

meio ambiente, o meio ambiente em si, com os outros animais, com a 

natureza em si, os fenômenos da natureza. 

Profª M é… a maneira de você provar um determinado conhecimento né, provar eu 

vejo dessa maneira que cada coisa tem uma explicação, eu não vou lhe dá 

um conceito é… de livro que você já conhece, mas eu assim vejo que é uma 

comprovação a ciências que no geral é uma comprovação de determinados 

fatos que podem ser verídicos ou não, só estudando que  a gente pode 
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concordar ou descordar. 

Prof. A é a investigação humana, e a ciências, ciências vem do latim né?, que indica 

sobre, está ciente de alguma coisa, então tome ciência, ciência pra mim é 

uma disciplina importantíssima, fundamental para a aprendizagem do aluno, 

a questão das indagações que ela faz, porquê das coisas, porque a origem da 

vida, é… a origem da vida é um assunto fascinante das ciências, ele vem 

agora e também em Biologia lá no 3º ano. 

Prof. E É você experimentar e sair experimentando dia a dia entendeu?, é, é… é a 

questão, é a praticidade, é você digamos, é, trazer a tona, é você 

experimentar, vivenciar entendeu?, é você não só ficar na teoria naquela, 

não só ficar  no eu acho, mas é você tá provando tá experimentando é você 

tá vendo tá constatando,  variar fatores, variar fenômenos que podem ser 

comprovados a partir das experiências, experimentos nas Ciências. 

Prof. F Descobrimento da ciência é o descobrimento do meio ambiente 

Profª S Não é só a matéria né?, que fala sobre desenvolvimento do ser humano, o 

nascimento mais pra mim é algo mais profundo que é necessário, algo 

necessário  para a vida do ser humano aprender ciências por que você 

aprende sobre ele o nosso ponto de vista de como lidar com isso, então é 

uma matéria essencial para a sobrevivência da gente essa matéria. 

Profª L É o conhecimento, conhecer o ser, conhecer a si próprio e ao todo, eu 

acredito que seja isso. 

Prof W Não é só uma disciplina, ciências é um conjunto de conhecimentos que vão 

além do despertar na criança a sensibilidade pela realidade que a cerca. 

Profª B É a disciplina assim... é a peça chave, principal para você dá seguimento a 

vida , eu vejo assim, como tudo que você comprova como real, como 

verdadeiro não passa pela ciência? Ciência é a peça chave, entendeu? 
Fonte: Entrevista concedida a pesquisadora 

 

A partir do quadro acima, lançamos um primeiro olhar sobre os dados, e fica 

evidente o quanto os professores apresentam uma visão de ciências para as séries 

iniciais do ensino fundamental como sendo algo relacionado a disciplina Biologia o que 

nos conduz a questionarmos se os conteúdos que englobam a Química e Física, 

presentes nos livros didáticos dessas séries, são abordados de forma simplista, onde esse 

conhecimento são ensinados reproduzindo-se, categoricamente, o que consta nos livros; 

privilegiando apenas a apresentação de conteúdos tais como: corpo humano, plantas, 

tipos de animais e meio ambiente, sempre partindo do contexto biológico.   

Podemos encontrar, além desses fatores predominantes nas aulas, a percepção de 

um ensino de ciências investigativo, apesar de alguns docentes terem relatado que não 

possuem o hábito de levarem experimentos, nem metodologias diferenciadas para suas 

salas de aula. A professora “B” descreve suas aulas como monótonas, pois não tem 

encontrado recursos para trabalhar experiências com seus alunos e afirma: a falta de 
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recurso é crucial, pois você necessita de material e não dispões deles para produzir 

uma aula dinâmica com seus alunos.  

Outro ponto que nos chamou a atenção foi notarmos uma visão de ciências como 

investigação, experimentação, comprovação, entre outros. Esses aspectos nos 

conduziram a interpretar essas afirmativas contidas nas falas dos professores a uma 

perspectiva de ensino onde as práticas aproximariam dos discentes métodos utilizados 

nos laboratórios, coexistindo uma possibilidade de encontrarmos um ensino de cunho 

mais atrativo para o aluno assim como para o professor. O que nos leva a considerar 

uma visão de ciências como respostas para problemas, já que pouco é mencionado às 

ciências como transformadora da sociedade; quase não se percebe uma abordagem 

metodológica voltada para o campo da pesquisa e raramente percebemos menção a 

ciência como formação de cidadãos.  

Desta feita encontramos alguns dos professores entrevistados relatando que ao 

ministrar as aulas de ciências costumam desenvolver experiências que encontram no 

livro adotado pela escola, e essa prática é mais freqüente quando o conteúdo dá essa 

possibilidade, a exemplo do assunto que se refere à eletricidade. Este conteúdo presente 

nos livros didáticos, sempre aparece com uma “sugestão” de como desenvolver esse 

conteúdo de forma diferenciada com seus alunos.  

Assim a professora “R” relata entusiasmada a reação dos alunos quando a 

mesma demonstra o pente atraindo os pedacinhos de papel, assim como, quando ela 

solicita que eles levem de casa potes de manteiga vazio com areia e caroço de feijão, 

para junto com os alunos perceberem ao longo da semana o crescimento da semente. 

No entanto, encontramos o Professor “W”, professor do 3º ano do ensino 

fundamental, saiu do exército para trabalhar como professor, é graduado em pedagogia, 

tem especialização em Magistério Superior obtido junto a uma Faculdade de 

Aracaju/SE. Está na faixa etária que oscila entre os 31 e 40 anos de idade, atua na 

profissão de docente há aproximadamente 5 anos. Possui vínculo efetivo com a 

instituição de ensino EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral. 

Este professor relata que costuma trabalhar os conteúdos de ciências a partir do 

uso de experiências, utilizando as bacias encontradas na cozinha da própria escola, por 

exemplo. Ele exemplifica sua prática relatando a realização de uma experiência 

utilizando o material encontrado na própria escola para demonstrar aos alunos como 

ocorrem alguns fenômenos naturais, desmistificando a idéia de muitos profissionais da 
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educação que atribuem à necessidade de laboratórios equipados de materiais caros para 

a realização de aulas práticas em Ciências Naturais.  

Segundo ele, esse tipo de estratégia evidencia que a ausência de um laboratório 

não impede totalmente que as aulas de ciências sejam dinâmicas. A partir dessa 

afirmativa é possível concluir que podemos sim encontrar práticas diferenciadas nas 

aulas de Ciências e nas demais disciplinas escolares, o que precisamos é de professores 

mais valorizados economicamente e socialmente também. 

Podemos atribuir, em alguma medida, a falta de práticas diferenciadas durante as 

aulas à vida atribulada que os professores relatam em sua jornada diária para 

conseguirem usufruir de condições dignas de sobrevivência. Esse quadro vincula-se ao 

contexto de melhores condições de salários e, conseqüentemente, na melhoria das 

condições de trabalho. Assim: 

A profissão de professora no Brasil – e não professor universitário – 

foi, no passado até o começo da década de 1970, senão uma atividade 

rendosa, certamente um trabalho que conferia um prestígio 

significativo na comunidade. Isto, em parte, permaneceu na 

mentalidade popular. […] Todavia, com a erosão salarial da carreira 

do magistério e com o surgimento no cenário do professor 

universitário, o prestígio do professor do ensino básico sofreu grande 

abalo.  (GHIRALDELLI JR., 2008:207) 

 

E dentro deste contexto encontramos muitos discursos fazendo referência a uma 

melhora na atuação dos professores nas salas de aula a partir da concepção de que esse 

fato se daria pela aplicação de salários dignos. Levando em consideração que com 

melhores salários esses professores teriam uma diminuição em sua carga horária, tendo 

em vista muitos trabalharem de 2 a 3 turnos diários 

Sendo assim qual tempo lhe resta para planejar as aulas? Partindo desse ponto 

observamos a professora “R”, relatando que em seu trabalho de conclusão da 

Especialização, buscou resgatar um pouco das lutas dos professores por melhores 

condições de trabalho e salário, dos avanços que essas lideranças conquistaram em 

favor da categoria, assim como as reivindicações que até hoje estão pendentes.  

Essa situação também se reflete na forma em que os professores passam a ver e a 

pensar as suas práticas, o que tem levado vários pesquisadores a buscarem entender 

essas relações humanas e profissionais existentes no espaço escolar. Buscando entender 

melhor essa relação no contexto da nossa pesquisa, questionamos aos sujeitos sobre a 

importância do ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais, referindo, 

simultaneamente, a questão dessa importância para seus respectivos alunos. 
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Vejamos agora as respostas mencionadas pelos mesmos: 

Quadro 14: A importância Atribuída pelos Professores a Disciplina Ciências nas 

Séries Iniciais 

 

Professores  Para você qual a importância do ensino de ciências na 

escola no ensino fundamental séries iniciais. 

Profª R … extremamente importante, é na aula de ciências que o aluno 

vai se conhecer, de se conhecer como… o seu corpo, como é 

sua mente, sua… sua vida como ele interage com esse ambiente 

onde ele vive, o mundo em que ele vive, quem é ele nesse 

mundo, e o que ele… qual … assim é… as atitudes dele, o que 

vai influenciar nesse mundo em que ele vive, é na aula de 

ciências, em umas das disciplinas em todas as outras ele vai se 

conhecendo,mas em ciências… 

Profª M Eu acredito que sim, porque a gente vê que… é ...a gente 

precisa ter noção de todas as coisas que nos rodeiam e a 

ciência, a gente não pode apenas vir de um mundo do achar e a 

gente sabe que algumas coisas precisam ser comprovadas e as 

ciências nos dão meio de comprovar por que isso é assim é.. 

tudo tem uma explicação é assim por isso, faz assim dessa 

maneira e… a gente tem senso comum e a gente precisa 

também adquirir o senso científico de como as coisas 

funcionam, de como é feito. 

Prof. A É… considero sim, considero sim porque nessas séries… eu 

considero importante, mais importante do que religião 

acredita?, eu acho que eles deveriam ensinar as crianças em vez 

de religião Ciências Naturais, ciências, natureza, olhe ciências, 

os grandes cientistas… eles saíram, são grandes curiosos que 

aprenderam, eles estudavam, pra mim é fundamental, olhe 

ciências é a disciplina que geralmente costuma deixar os alunos 

para recuperação. 

Prof. E Fundamental, eu acho fundamental  porque a partir das aulas de 

ciências eles aprendem como lidar com o seu dia-a-dia, como 

lidar com a natureza, entendeu? Como trabalhar com a questão 

da água, são assuntos fundamentais para o aluno, entendeu?, e 

que as aulas de ciências são extremamente importante nessa 

formação de cidadania, a ciência também, a ciência é peça 

fundamental para a construção dessa cidadania, assim é, eu vejo 

de grande importância. 

Prof. F Bastante úteis… Na primeira série não, mas já a partir da 3ª 

séries é importante. 

Profª S Muito porque eles são pequenininhos, mas já querem saber 

sobre situações né?, que saber coisas de paquera, porque que 

cai a chuva, é porque que as folhas são verdes, das árvores, 

assim da natureza e do corpo eles vão descobrindo e a gente 

tem que tá preparados para responder os porquês deles, bom é 

que ás vezes os pais em casa não tem como responder certos 

aspectos dos questionamentos deles. E durante a matéria é que 

eles sabem das coisas. 
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Profª L É importante para ele ter conhecimento do que é mundo, do que 

ser, o que ele pode tá melhorando... é o que ele pode tá 

melhorando para o meio social. 

Prof W A importante está em ajudar a desenvolver cada vez mais as 

crianças 

Prof B É importante para que a gente se reconheça enquanto ser 

natural também. 
 Fonte: Entrevista concedida a pesquisadora 

 

A partir do Quadro 14 podemos evidenciar que os professores consideram 

importante a disciplina ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, mas 

referindo-se a um contexto, como já mencionado acima, de conteúdos da biologia, 

levando sempre em consideração aspectos que põe em evidência a formação e 

desenvolvimento dos seres humanos, higiene, natureza, meio ambiente (envolvendo 

questões atuais a exemplo da água e a preservação ambiental). Conteúdos estes em foco 

no contexto mundial. 

Assim o professor “A” nos diz que: 

 

Eles aprendem só biologia (prof.A) 

 

Fora desse contexto não observamos nenhuma interferência dos professores 

sobre a importância do ensino de ciências, como aspectos relevantes à construção de um 

saber integrado com os conteúdos das outras disciplinas, sobretudo por se tratar de 

professores que são responsáveis por ministrar conteúdos de diferentes disciplinas a 

uma mesma série, denominados assim de professores polivalentes.  

De acordo com a professora “E”, ela não dedica muitas horas para as aulas de 

ciências por estar dedicando as suas aulas a alfabetização de seus alunos. Entretanto, 

apesar de declarar que seria possível utilizar os textos da disciplina ciências para 

desenvolver esse processo de alfabetização, ela registra que não se utiliza desse recurso 

durante as suas aulas.  

Percebemos uma preocupação em alfabetização ligada a disciplina Português, 

sendo ignorada a possibilidade de uma alfabetização por todas as disciplinas que 

compõe o currículo escolar.  Ensina-se Português, sem levar em consideração o 

verdadeiro processo de alfabetização que se constitui em expressar nossas impressões 

mediante as leituras realizadas dos acontecimentos cotidianos. Assim, para Auler 

(2003): “Alfabetizar não é apenas repetir palavras, mas dizer a sua palavra”.  
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Desse modo a professora “E”, reserva maior tempo para as aulas de Português e 

Matemática; o tempo que resta ela trabalha com conteúdos mínimos exigidos para a 

disciplina ciências no 2º ano das séries inicias, a fim de cumprir apenas uma exigência 

da escola, dado que é obrigatória a presença das questões de Ciências Naturais nas 

provas de cada unidade. 

Diante desse panorama consideramos relevante trazer ao debate uma 

sistematização inicial da narrativa dos professores no que se refere à influência da 

disciplina ciências na formação de seus alunos. Assim, Mendes Sobrinho (2008) 

afirmam que a importância desse aspecto consiste no fato de considerarmos que o 

acesso e a apropriação dos conhecimentos científicos, se fazem essenciais para a 

construção de cidadãos conscientes de seu papel perante a sociedade. 

Partindo desses relatos observamos a relevância das explicações científicas dos 

fenômenos naturais que compõem o mundo na atualidade como caminho para liberar os 

homens da concepção de mundo advinda exclusivamente do senso comum, tendo em 

vista que Bachelard (1996) fala da necessidade dessa ruptura com o senso comum como 

forma de se adquirir o conhecimento científico.  

Um aspecto considerado crítico é a relação estabelecida entre Ciências e 

Religião, e esta rivalidade quando observamos alguns fatos que ocorrem em 

determinados contextos históricos, a exemplo da Origem das espécies de Darwin 

(1859), onde surgem muitas disputas entre a religião e a ciência por razões dogmáticas. 

Assim encontramos 3 marcos históricos que nos remetem a essa discussão: aos debates 

astronômicos ocorridos no século XVI, o surgimento da visão newtoniana de final do 

século XVII e, por fim, a controvérsia darwinista do século XIX.   Outra questão mais 

recente sobre essa aversão corresponde ao século XX, onde a igreja se opõe a avanços 

científicos no desenvolvimento de pesquisas com células-tronco, por exemplo. Porém, 

essas adversidades nunca impossibilitaram a ocorrência dos avanços científicos, uma 

vez que na atualidade percebemos tratamentos médicos utilizando esses métodos para a 

reconstrução de ossos, de rins entre outros órgãos. 

Faremos aqui uma ressalva sobre a relação que fizemos acima entre ciências e 

religião, pois acreditamos que esta relação acontece em diferentes níveis a depender 

tanto da ciência quanto da religião a que nos referimos, porém o que fizemos no 

paragrafo acima alude apenas a uma visão simplificada desse assunto que é tão 

complexo. Aqui abrimos um breve parêntese para mencionarmos algumas relações 

existentes, por mínima que sejam entre ciência e religião.  
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Encontramos resquícios dessa “antipatia” ou dessa tensão no discurso do 

professor “A” quando este relata ser a ciência mais importante que a religião para 

constar no currículo escolar, levando a crer que este considera que a ciência não pode 

caminhar junto com a religião. Discurso esse proferido por alguns pesquisadores, mas 

encontramos em Albert Einstein um cientista renomado que considerava a religião 

dentro das suas convicções aliada da ciência, ainda que muitos o denominem de ateu, já 

que este não permitiu que seus filhos tivessem aulas de religião. Mas vem deste cientista 

a frase que diz: “a ciência sem religião é manca; a religião sem ciência é cega”. Apesar 

da frase demonstrar um tom de dependência entre as parte, é possível observarmos 

como o cientista eleva a dependência da religião a ciência. 

Assim, talvez essa não seja a melhor interpretação para as palavras de Einstein, 

mas observamos em Platão em seu Livro intitulado de A Republica, onde ele no livro 

VII, O Mito da Caverna, traz referencia a religiosidade, se olharmos para a necessidade 

dos homens que encontravam dentro daquela caverna, se apegarem a uma esperança de 

algo melhor, e saíram daquela ignorância para encontrar a luz. 

Continuando a análise do que nos foi respondido pelos docentes sobre a 

importância do ensino de ciências para seus alunos conseguimos inferir questões 

relacionadas a Ciências e as respostas para determinados acontecimentos sociais. Visão 

esta pautada em algumas teorias que abordam as Ciências Naturais, pois Brakemeier 

(2006:6), afirma que “as Ciências Naturais são empíricas baseadas em experimentos, 

análises, observação”.   

Esta linha de pensamento dos professores nos remete aos parâmetros estudados 

para o ensino de ciências naturais em todos os níveis de ensino, pois esse processo visa 

promover uma aproximação dos alunos aos métodos científicos, fazendo com que seja 

desmitificada a grandiosidade com que são apresentadas as ciências.  Partindo dessa 

visão observamos a questão de relacionar as ciências ao cotidiano, corroborando assim 

para uma aproximação dos conhecimentos cientifico as evoluções tecnológicas que nos 

cercam.  

Vejamos o que encontramos nas falas dos docentes sobre o papel da ciência na 

formação de seus alunos a partir de uma sistematização. 
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Quadro 15: O Professor e o Papel do Ensino de Ciência na Formação de seus 

Alunos. 

Professores Qual o papel do ensino de ciências na formação dos seus alunos 

 

Profª. R O papel de ciências é justamente esse, fazer eles compreenderem a 

importância deles como agente no mundo em que eles vivem, se 

compreender. 

Profª. M …é a formar cidadãos mais conscientes… de um mundo melhor, a gente 

sabe que é, a gente tem problemas é diversos problemas  que são 

causados pelo homem que começa a construir, construir, construir e ele 

não tem é… consciência daquilo que essa construção indevida forma no 

nosso mundo, então eu acho que ciência dá uma noção de consciência 

ao ser humano. 

Prof. A É, ciências nas séries iniciais coloca o aluno em contato com o 

exterior… exterior fazendo com que ele… interaja com o meio 

ambiente e principalmente que ele abra a mente para as questões 

ecológicas, que nas séries iniciais se preocupa muito mais com o 

conhecimento do aquecimento global, todo ano ensino aquecimento 

global a eles do 3º e do 4º. 

Prof. E Fundamental, eu acho fundamental porque a partir das aulas de ciências 

eles aprendem como lidar com o seu dia-a-dia, como lidar com a 

natureza, entendeu? Como trabalhar com a questão da água, são 

assuntos fundamentais para o aluno, entendeu?, e que as aulas de 

ciências são extremamente importante nessa formação de cidadania, a 

ciência também, a ciência é peça fundamental para a construção dessa 

cidadania, assim é, eu vejo de grande importância. 

Prof. F É de muita importância, quem sabe não vai sair de lá um cientista é ou 

outra coisa qualquer. 

Profª. S De proporcionar a eles a aprendizagem sobre o meio ambiente, sobre o 

corpo humano, sobre os seres vivos. 

Profª L Como eu já falei, o ensino de ciências proporciona um conhecimento 

mais profundo sobre o mundo, sobre a relação do aluno com a natureza. 

Prof W Transformar a realidade 

Profª B De conhecer a si como parte da natureza 

Fonte: Entrevista concedida a pesquisadora 

 

 Sendo assim, percebemos o quanto os discursos são semelhantes, tanto na forma 

como os professores vêem as ciências, quanto na maneira de relacioná-la com a 

formação de seus alunos. Ou seja, em que pesem o tempo e as metodologias utilizadas 

para o ensino de conteúdos de ciências, a grande maioria dos entrevistados vincula o 

ensino de ciências à formação de cidadãos capazes de se reconhecer como parte do 

ambiente e em alguns casos agente transformador dessas realidades vivenciadas em 

todos os contextos sociais. 
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Apenas um deles, o professor “F”, foge a esse discurso generalizante na 

perspectiva de formação de cidadão que hoje mais parece um discurso banalizado e não 

uma filosofia do ensino de ciências. Contudo, esse professor refere-se à possibilidade do 

ensino de ciências propiciar a formação de futuros cientistas apontando para a 

“recompensa” desse aprendizado numa perspectiva de futuro (BIZZO, 2002). 

É possível, abstrairmos das falas desses professores questões referentes ao 

ensino de ciências como sendo algo extraordinariamente necessário para as séries 

iniciais do ensino fundamental, porém ao nos depararmos com a prática eles falam que 

conhecem a importância de se ensinar de acordo com as práticas construtivistas e 

costumam mesclar o método construtivista e tradicional, mas no momento da 

observação constatou-se que a prática das atividades, mesmo as tidas como 

diferenciadas não transpareceu para a pesquisadora a relação estabelecida entre os 

conhecimentos científicos e as transformações sociais decorrentes dessas descobertas.  

Os professores parecem conhecer a necessidade de levar os seus alunos a 

questionarem as atividades realizadas durante as aulas, sabem que precisam instigar a 

curiosidade de seus alunos com o objetivo de proporcionar-lhes, de fato, um ensino não 

só de Ciências Naturais, mas de todas as ciências formadoras. Mas não conseguimos 

perceber tais atividades sendo desenvolvidas nas aulas observadas, com exceção do 

professor “D”, que ministrava uma aula que “parecia”, num primeiro olhar, uma 

“bagunça”, mas, podemos observar que os alunos daquela turma estavam interagindo 

com o professor e uns com os outros. 

Outro aspecto explorado nas entrevistas diz respeito à especificidade do ensino 

de Ciência nas séries inicias quando comparado ao ensino de outras disciplinas do 

currículo escolar. Num balanço geral do que registramos ao longo das entrevistas com 

os sujeitos da pesquisa, como podemos observar conforme a sistematização que segue 

no quadro abaixo fica evidenciada uma argumentação superficial sobre a questão, num 

contexto em que as falas são ancoradas num discurso comum que vincula ciências a 

experimentos. 

É interessante, no entanto, observar que a questão da curiosidade, do espírito 

investigativo e questionador emergem na fala de alguns professores. Entretanto, nas 

aulas observadas, os docentes não aceitam que seus alunos se manifestem o que torna 

contraditório suas afirmativas: em uma das salas observadas ficou evidente que se os 

alunos falavam durante as aulas passava a ser considerado por esse docente como 

“bagunça”. Apesar de limitado o período de observação, não vimos a apresentação dos 
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conteúdos científicos sendo realizada numa relação com o cotidiano dos alunos, 

destacando as implicações cientificas no campo social. 

Percebeu-se em apenas algumas das entrevistas a assertiva de que eles buscavam 

lecionar ciências a seus alunos de forma dinâmica, levando experiências para serem 

desenvolvidas em suas aulas. Mas, nos interrogamos se temos aqui um discurso pronto 

que advém das teorias vistas no decorrer do curso de Pedagogia. De acordo com 

Werthein: 

Assim, a inclusão das ciências desde o ensino fundamental deve ser 

associada, necessariamente, a uma política de formação de docentes, 

de modo que eles se sintam seguros e possam propiciar aos alunos 

aprendizagens significativas (23/06/2006).  

 

 

 Desta forma, apresentaremos o quadro abaixo, no qual sistematizamos os relatos 

dos professores sobre suas opiniões a cerca do ensino de Ciências Naturais, nas séries 

do ensino fundamental.  

 

Quadro 16: Características Atribuídas ao Ensino de Ciência no Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano)  

Professores Em sua opinião ensinar ciências tem alguma característica 

própria/especificidade quando você pensa nas outras disciplinas do 

Ensino Fundamental? 

Profª R A especificidade que eu acho é justamente isso, que pra mim não dá 

pra trabalhar ciências sem as experiências, é uma especificidade que eu 

acho. 

Profª M Olhe, eu acho que a ciência é investigativa, a curiosidade eu vejo ela 

assim de uma maneira muito curiosa por que ela busca o porquê, por 

que que isso é assim? Por que eu posso dizer que a… é, só tenho 1% de 

água potável e pronto, mas a minha curiosidade vai me dizer que eu 

preciso buscar mais se eu sei que eu vejo tanto oceano, se eu vejo tanta 

água, então por que é… então eu vejo que é a curiosidade uma marca, é 

uma característica da Ciência, que outras despertam mas nem tanto 

quanto a ciência.    

Prof. A O que a gente vê em Português e Matemática?, a gente vê a frieza, as 

regras gramaticais, à gramática normativa aquelas questões da língua 

culta, da língua padrão, Matemática a gente vê subtração… aquelas 

coisas frias, gélidas ao passo que em ciências a gente vê outra coisa, a 

gente vê o ambíguo, você vê a curiosidade, hoje o livro de ciências, eu 

não trouxe hoje, o livro de Ciências mesmo… tem a questão do corpo 

humano, os órgãos sexuais masculino e feminino que eu vou ensinar a 

eles, mas já tem alunos aí curiosos, olhando as páginas já, antes de eu 

dá o assunto, mas ciências têm essa capacidade de instigar a 

curiosidade, aguçar o interesse. 
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Prof. E Não respondeu a essa indagação 

Prof. F Não respondeu 

Profª S De desenvolvê-los, mostrando a eles que… de proporcionar a eles a 

descoberta, é a resposta porque eles têm que saber por que… não são 

de outra cor, aí muitas respostas assim de dúvidas que eles têm quem 

responde é a ciências que resolve isso. 

Profª L Cada disciplina tem sua especificidade, tem seu aprofundamento, mas a 

disciplina ciências chega um pouco mais profundo no seu objetivo, 

como em português podemos falar do corpo humano, mas é na ciência 

que vamos detalhar, então eu acho que todas as disciplinas não só 

ciências.  

Prof W Essa disciplina tem mais possibilidade, mais que Português, que 

Matemática. É a questão mais prática da coisa. A gente consegue um 

ensino mais palpável de ciências, essa praticidade acaba tornando o 

aprendizado mais fácil, a apreensão dos conteúdos. 

Profª B Tem sim, eu penso assim... na ciência você consegue trabalhar muito 

mais o eu, entendeu?, é como se você viajasse pelo ser, você estuda 

geografia e história, você estuda assim por meio de hipóteses digamos 

assim, mas a ciência é o que é real, você consegue trabalhar com as 

crianças, eu acho que é diferente quando você trabalha as ciências, 

você fala de você próprio para o mundo e não do mundo para você.    
Fonte: Entrevista concedida a pesquisadora 

 

Vale observar a vinculação entre ciências e produção da verdade, de respostas, 

numa perspectiva em que a ciência se encarrega de extinguir as incógnitas, pois para os 

professores a Ciência é vista como algo extraordinário, partindo dos pressupostos das 

grandes descobertas científicas.  Para Souza (2010): 

A falta de recurso e as lacunas na formação científica dos docentes das 

séries iniciais podem impedir uma abordagem, em sala de aula, mais 

criteriosa e científica dos fenômenos físicos e das tecnologias. Esta 

lacuna pode ter efeito danoso na formação do cidadão, pois mesmo os 

acontecimentos mais simples do cotidiano estão repletos desses 

fenômenos que são, quase sempre, resultado do uso da tecnologia. A 

busca pelo desenvolvimento de uma consciência científica deve ser 

uma constante, principalmente para os profissionais da educação. 

(p.138) 

 

Ainda em relação a essa indagação, percebemos que os professores têm acesso a 

algumas diretrizes que auxiliam na construção das metodologias voltadas para o ensino 

de ciências no ensino fundamental, pois nos livros didáticos das escolas observadas 

esses trazem uma parte contendo as principais técnicas desenvolvidas por pesquisadores 

da área de ensino de ciências, além de o passo-a-passo para desenvolver essa prática 

com seus alunos. 
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Entretanto, a nosso ver, é possível levantar a possibilidade desses professores 

não chegarem a ler o livro didático integralmente, pois afirmam que o livro didático 

adotado pela escola não é bem escolhido ou que não atendem as reais necessidades dos 

seus alunos e/ou que possuem uma linguagem difícil. No entanto, ao examinarmos o 

livro observamos que este possui textos curtos, de fácil leitura e compreensão, mas traz 

textos complementares longos que fundamentam as descobertas científicas, mostrando 

todo o caminho percorrido pelo pesquisador até comprovar cientificamente aquela 

determinada hipótese.  

Deste fato, surge outra questão lançada para outro trabalho, mas que vale ser 

mencionada aqui: para quem realmente este livro é difícil?  

Com isso, passaremos a partir deste momento a tecer uma análise referente ao 

que estes professores pensam sobre o objetivo de se ensinar ciências nas séries iniciais 

do ensino fundamental (1º ao 5º ano). O quadro abaixo nos traz a fala dos 9 

entrevistados, a fim de, apresentarmos como o ensino de ciências para estes professores, 

o que essa disciplina no ensino fundamental trás como contribuição para a formação de 

seus alunos.  

Com isso, passamos a buscar uma compreensão do que os professores concebem 

como objetivo do ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º 

ano). Assim temos: 

 

Quadro 17: O Objetivo do Ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano) 

Professores Em sua opinião qual o objetivo do ensino de ciências no Ensino 

Fundamental? 

Profª R […] mas um objetivo principal que eu… acho, que você pode dizer que 

eu bato muito nessa tecla de relação, mas é justamente essa, é… o 

objetivo é fazer com que o aluno entenda a importância dele como 

agente nessa relação com o meio ambiente , como ser ativo né?. 

Profª M No ensino fundamental eu vejo como objetivo a gente ver o 

funcionamento… das coisas por que determinada coisa funciona desta 

maneira e não desta por que é que eu preciso fazer isto … é… eu vejo 

desta maneira, por exemplo, a gente vê falando a água é uma questão 

que a gente vive falando, por que que eu tenho que economizar água? 

Por que só se eu estudar ciências eu vou saber que só tenho 1% (um por 

cento) de água potável no mundo e que se não preservar e eu 

desperdiçar eu vou ficar sem água, então eu vejo que é… há que a 

ciência no ensino fundamental dá um leque de conhecimento das coisas 

da nossa vida, do nosso cotidiano. 

Prof. A Pra mim, trata… trata por que as crianças têm uma inteligência, tenham 
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curiosidade pelas coisas, elas refletem isso é… estimular a 

aprendizagem delas, também tem a questão do corpo humano, mesmo 

né?, essa questão sustenta a curiosidade e nas séries iniciais formará a 

base para o ensino fundamental e ensino médio. 

Prof. E Pra mim o objetivo de ensinar ciências é o fato que eu já coloquei pra 

você em relação à, é… a criança entender realmente o que acontece, o 

que tá acontecendo ao seu redor, o que acontece no universo entendeu? 

Eu acho que a ciência dá essa noção, dá essa vivência pra criança, dá 

essa noção entendeu?, a vivência, por isso eu acho que o ensino de 

Ciências devia ser mais vivencial, por que ele dá essa noção pra criança 

dá essa noção pra gente, entendeu? 

Prof. F O objetivo é fazer com que a criança conheça o conteúdo e pratique, 

conheça um pouco do ciclo da água espero que pratique.  

Profª S De proporcionar a eles a aprendizagem sobre o meio ambiente, sobre o 

corpo humano, sobre os seres vivos. 

Profª L Acho importante para eles terem conhecimento do que é mundo, do 

que é ser, o ambiente em que vive o que ele pode tá melhorando... é o 

que ele pode tá melhorando para o meio social. 

Prof. W Não respondeu 

Profª B Para que as crianças entendam como tudo funciona, o ambiente deve 

funcionar e até mesmo pra gente assim poder ensinar para essas 

crianças que nós somos, o ambiente, nós fazemos parte dele, fazer com 

que o homem reconheça que nós somos parte da natureza enquanto ser. 
Fonte: Entrevista concedida a pesquisadora 

 

Para os entrevistados o objetivo de ensinar ciências nessas séries centra-se no 

argumento restrito que se refere à questão do aprendizado sobre o corpo humano, meio 

ambiente, a relação ser humano com o meio ambiente. Mencionam, ainda, algumas 

perspectivas contidas nos PCN‟s, a exemplo da construção do aluno enquanto cidadão 

consciente, sem, contudo, estabelecer conexões entre suas falas e o documento oficial.  

Esse fato pode ter sido originado por iniciarmos a pergunta enfatizando a 

importância da opinião do docente. Nasce então outra questão, os professores 

conhecem, de fato, o conteúdo dos PCN‟s de Ciências Naturais ou reproduzem um 

discurso proferido pela mídia, em reuniões, ou, mesmo nos encontros denominados de 

Horas de Estudo? É interessante destacar que, durante as observações e conversas 

informais, 7 dos entrevistados não fazem menção às Horas de Estudo. 

Contudo, aqueles que fazem referência a essa atividade revelam terem 

abandonado por falta de tempo, já que trabalham em outra escola. Outros docentes 

foram mais enfáticos e indicaram que passaram a ausentar-se das reuniões promovidas 

pela Secretaria de Educação do Município de Aracaju, denominada de Hora de Estudo 

por não se sentirem correspondidos em suas expectativas, já que não percebiam uma 
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formação, mas sim um discurso político em favor do “prefeito” que estava empossado 

na época.  

Ouvindo os professores vale à pena lembrar a importância de uma educação 

continuada mais integrada às situações vivenciadas no cotidiano da sala de aula na 

busca por melhorar a prática docente. Assim: 

A formação continuada deve dotar o formando de maiores 

capacidades para analisar as situações em contexto, para imaginar de 

jeito criativo respostas novas aos problemas encontrados, para avaliar 

rigorosamente os efeitos de sua própria ação. (SILVA; SOUZA e 

TEIXEIRA, 2010:31)   

 

Com isso, ao olharmos todos os quadros e não mais tecermos comentários 

separadamente, nos deparamos com uma afirmativa feita pelo Prof. Dr. Bernard 

Charlot, durante o debate em uma mesa redonda ocorrida em Itabaiana - SE, em 

Setembro de 2009, intitulada de “Ensino de Ciências e Matemática em Perspectiva”, 

onde o mesmo afirma que “no Brasil não se ensina Ciências, se ensina o vocabulário 

científico em vez de se ensinar a ciência”.  

Para ratificar as palavras do professor Bernard Charlot encontramos no livro de 

Feynman (1985), intitulado Deve Ser Brincadeira, Sr. Feynman!, Onde o autor professa 

a seguinte frase “no Brasil não se ensina ciências”. Isto aconteceu em um simpósio onde 

relatou suas experiências enquanto professor enviado pelos EUA para o Brasil. 

Esses relatos estão contidos no livro acima citado, pois ele após lecionar em uma 

universidade brasileira e se deparar com estudantes que já no penúltimo ano do curso de 

Física, não sabem nada sobre ciências, ele mostra em seu relatório que esses estudantes 

decoram os conteúdos, mas quando se faz uma pergunta diretamente ao cotidiano eles 

se põem inertes ao questionamento. No entanto, quando se questiona as teorias eles 

conseguem responder fluentemente as indagações feitas. 

Percebemos, a partir dessa afirmativa, que pouco é aprofundada a questão dos 

conceitos científicos no ensino de ciências das séries iniciais do ensino fundamental (1º 

ao 5ª ano). Pautada nessa argumentação podemos inferir que esse quadro se reflete na 

demonstração do pouco domínio sobre conceitos básicos da ciência nas aulas 

ministradas nas séries iniciais, já que, como mencionado pelos docentes, trata-se de um 

nível de escolarização em que não se faz necessário um conhecimento mais 

aprofundado.  

Este episódio nos conduz a compreender que nossos professores das séries 

iniciais do ensino fundamental saem da graduação sem um conhecimento aprofundado 
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sobre ciências. Fato este que conduziu o pesquisador a perceber que eles dominam a 

teoria, mas não conseguem fazer uma relação entre a teoria e a prática para conseguirem 

responder as questões práticas do cotidiano como sugerem as novas propostas para o 

ensino de ciências. Assim, Feynman (2000:238), afirma: 

Depois de muita investigação, finalmente descobri que os estudantes 

tinham decorado tudo, mas não sabiam o que queria dizer. Quando 

eles ouviram “luz que é refletida de um meio com um índice”, eles 

não sabiam que isso significava um material como a água. Eles não 

sabiam que a “direção da luz” é a direção na qual você vê alguma 

coisa quando está olhando, e assim por diante. Tudo estava totalmente 

decorado, mas nada havia sido traduzido em palavras que fizessem 

sentido. Assim, se eu perguntasse: “O que é o Ângulo de Brewster?”, 

eu estava entrando no computador com a senha correta. Mas se eu 

digo: “Observe a água”, nada acontece – eles não têm nada sob o 

comando “Observe a água”.  

 

Portanto, constatamos que nas Escolas Municipais de Aracaju/SE não há de fato 

um ensino de Ciências Naturais assim, podemos retirar dessa frase proferida por 

Feynman (2000) e também observada nas palavras do Prof. Dr. Bernard Charlot (2009), 

a afirmativa que em nossas escolas não se ensinam ciências, há um ensino de 

nomenclaturas cientificas, se ensina o vocabulário científico em vez de se ensinar a 

ciência. E essa deficiência no ensino de Ciências Naturais é observada com maior 

ênfase no ensino fundamental (1º ao 5º ano), e conseqüentemente na rede municipal de 

ensino.  

A partir dessas observações é possível percebermos como afirma Feynaman 

(1985) que apesar de termos implantado nas escolas de ensino fundamental (1º ao 5º 

ano) o ensino de ciências, não conseguimos formar cidadãos críticos como tanto se tem 

buscado nas perspectivas de formação contida nos estudos relacionados ao ensino de 

ciências na atualidade. 

E isso se torna uma constante em nossa realidade, tendo em vista, os professores 

das séries inicias do ensino fundamental ministrarem aulas de Ciências, em que os 

conteúdos encontram-se transpostos de formar a valorizar o discente que consegue 

reproduzir com maior eficácia os conteúdos ministrados para aquela avaliação. Aqui 

poderíamos inferir um aspecto contraditório que emerge de nossa investigação posto 

que durante as entrevistas foram relatadas pelos docentes as relações existentes entre 

ciências e sociedade, ciências com o meio ambiente, ciências e religião, entre outros, 

indicando uma valorização do caráter reflexivo na formação dos discentes que parece 

não se efetivar nas situações concretas de aprendizagem. 
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A princípio podemos constatar em nossa leitura das falas dos sujeitos, que temos 

aula de uma disciplina “fácil” que é a Biologia, levando em consideração a perspectiva 

de ministrar aulas decorativas, onde o dinâmico e diferente encontra-se em reproduzir 

experiências prontas. Cunha e Krasilchik (1996) afirmam que: 

A não integração da Universidade com as Escolas de Ensino 

Fundamental e Médio e entre os estudos teóricos e a prática docente 

têm sido apontados por pesquisadores em Educação em Ciência, no 

mundo todo, como algumas das causas, entre outras, desta 

ineficiência. Um motivo comumente lembrado é a separação entre 

pesquisadores que pensam e propõem projetos inovadores e 

professores, que na condição de consumidores, não são chamados a 

refletir sistematicamente sobre o ensino para modificar o seu 

desempenho e para adaptar propostas inovadoras (p.2). 

 

Podemos abstrair das falas dos docentes que ensinar ciências nas séries iniciais é 

“fácil”, já que não se faz necessário um estudo mais aprofundado, percepção ingênua 

essa, já que para que haja um ensino de ciências eficaz e que cumpra o que sugere os 

PCN‟s e a LDB se faz necessário conhecer e dominar conceitos básicos contidos nas 

ciências. Assim teríamos como afirmar que não ensinamos apenas nomenclaturas 

cientificas, mas sim técnicas e conceitos científicos. 

Portanto, ensinar ciências constitui-se em uma tarefa árdua para nossos 

educadores das séries inicias do ensino fundamental e também é válido ampliar essa 

afirmativa aos professores formados em Biologia, Física e Química, já que esses saberes 

se dão de forma dissociada, e procuramos um ensino integrado, já que o saber não é 

constituído por parte, mas por um uma articulação entre as partes. 

 E por fim, falaremos sobre a avaliação do ponto de vista de nossos sujeitos, 

levando em consideração a fala do professor “A” para quem as avaliações deveriam ser 

subjetivas, e é assim que ele tenta conduzir as avaliações em sua sala de aula. Por sua 

vez a professora “M” afirma que: eu avalio a participação, a interação nas aulas, os 

questionamentos, eu faço sempre as avaliações de maneira assim na aula, não gosto 

muito de avaliar apenas, por que eu sei que apenas a nota não me diz se o meu aluno 

está aprovado ou reprovado. 

Podemos abstrair da fala dos professores que a avaliação escrita não deve ser em 

si o único processo de avaliação de seus alunos, tendo em vista este processo muitas 

vezes não conseguir explicitar o aprendizado que os alunos obtiveram daquele 

conteúdo, porém, encontramos ainda professores com uma visão restrita que considera a 

prova como única forma adequada de avaliar o rendimento dos alunos. 
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CONCLUSÕES 

  

 Construir este caminhar investigativo deu-se em um momento de muita reflexão 

mediante a realização de inúmeras leituras em torno de nossa pergunta de pesquisa: 

Qual a concepção que os professores das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5ª 

ano) possuem sobre ensino de ciências? Passamos por questões como o que significa 

ensinar ciências para professores das séries iniciais do ensino fundamental? 

A partir dessa indagação, traçamos a metodologia e os instrumentos de 

investigação que nos permitissem responder de forma coerente a nossa questão central, 

questão essa que nos levou a conhecer a realidade das escolas, a conhecer os sujeitos e 

elaborar um quadro breve sobre como estes interagem no ambiente de trabalho. Mas em 

momento algum pretendemos esgotar as discursões sobre essa temática que se 

caracteriza de importância significativa para a construção de metodologias para um 

Ensino de Ciências Naturais para as Séries Iniciais do Ensino Infantil e Fundamental.     

Assim, fizemos um retrospecto do ensino de ciências no Brasil, para 

compreendermos como, de fato, este ensino nos foi apresentado e consequentemente 

entendermos as alterações que vem sofrendo até os nossos dias, tendo em vistas que as 

necessidades de hoje não são as mesmas de outrora. Para compreender essas alterações 

temos que levar em consideração aspectos como os tecnológicos que em meados do 

século XX, exigiam apenas um conhecimento superficial das ciências e apenas se 

investia em um capital cultural maior nessa área do conhecimento quando se tratava de 

alunos das classes abastadas, pois estes eram tidos como os que futuramente 

ingressariam na universidade e posteriormente viriam a tornarem-se cientistas. 

Para os demais, ou seja, a classe popular restava servir como mão-de-obra 

qualificada, ou não, para o que não necessitariam de formação escolar mais ampliada e 

intelectualmente mais sofisticada. Assim é que observamos as tendências do ensino de 

ciências.   

No entanto, em meados do século XX, esta realidade no Brasil passa a sofrer 

mudanças. Passamos a adotar o currículo das escolas americanas, sem com isso nos 

darmos conta que a nossa realidade é totalmente diversa da realidade dos países 

desenvolvidos. 

Nesse contexto, observamos a implantação de projetos voltados para o ensino de 

ciências inspirados nas experiências norte-americanas, sem, contudo, um maior cuidado 
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com formação contínua para os docentes encarregados de implementar as alterações 

previstas no ensino de ciências. Esse estado de coisas levou várias inciativas ao 

fracasso. 

Assim, mais recentemente, observamos uma nova experiência de implantação 

dessas metodologias “importadas”, só que com um diferencial, pois nessa segunda 

tentativa os pesquisadores buscaram uma adaptação aos moldes da realidade das escolas 

brasileiras. E assim, percebemos que todo esse investimento em ensino de ciências 

parte, inclusive, das necessidades advindas do cenário socioeconômico e político 

mundial. 

Nesse caminhar encontramos muitos pesquisadores que apostam na 

transformação do papel do professor como “chave” para que se tenha sucesso nessa 

nova empreitada pedagógica, pois a postura de únicos detentores de saber, até então 

adotada pelo docente, não é mais vista como uma prática capaz de formar e/ou informar 

cidadãos detentores de conhecimento.   

Sendo assim, hoje se pretende ter professores críticos de suas práticas em sala de 

aula, um docente reflexivo e acima de tudo consciente de seu papel enquanto formador, 

assim se aspira alcançar uma educação de fato edificadora de conhecimentos. Já que 

somos frutos de um sistema que a priori valorizava o estudante que tinha maior 

capacidade de “decorar” os conteúdos ensinados pelos professores. 

Atualmente vemos que se tem adotado outras práticas para avaliar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos nas inúmeras disciplinas que compõe a grade 

curricular das escolas, não apenas na disciplina Ciências Naturais, uma vez que na 

conjuntura atual, se tem priorizado as escolhas de métodos de avaliação que averiguam 

a capacidade de cada indivíduo em associar o conhecimento construído com as questões 

do cotidiano. 

Assim, se faz importante entender como os professores das séries inicias do 

ensino fundamental concebem o ensino de Ciências Naturais. Isso, inclusive, porque 

encontramos em Carvalho (2000), que esse aspecto pode influenciar tanto positivamente 

quanto negativamente a relação futura estabelecida pelos alunos com as disciplinas 

Química, Física e Biologia, dentre outras, uma vez que em muitos casos, esse professor 

se restringe a “imitar” as posturas de seus professores, enquanto alunos das primeiras 

séries do ensino fundamental. 

Para que possamos entender até que ponto as mudanças propostas para o ensino 

de ciências alcançam seus objetivos consideramos ser necessário estudar as relações 
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estabelecidas entre o professor e o ensino, assim priorizamos neste estudo, o ensino de 

Ciências Naturais, e optamos por realizá-lo em escolas públicas municipais localizadas 

na periferia de Aracaju/SE por entendermos ser esse o palco de muitas discrepâncias no 

que concerne aos direitos dos cidadãos. 

Considerando o conjunto dos dados que emergiram do trabalho de campo 

podemos indicar que, a primeira vista, encontramos professores que interagem com seus 

alunos, levando em consideração que há professores que acompanham a mesma turma a 

vários anos. Essa convivência prolongada com os mesmos alunos leva os professores a 

avaliarem que as metodologias que utilizam são exitosas diante dos progressos que 

podem registrar num mesmo grupo de alunos. 

Entretanto, quando falamos de avaliação eles nos afirmam que a disciplina que 

mais deixa os alunos em recuperação é a disciplina Ciências, pois a maioria dos 

discentes não consegue atingir uma “nota mínima” devido a dificuldade encontrada por 

entender a disciplina. 

Este fato nos leva a outro questionamento: onde se encontra a dificuldade em 

aprender ciências nas séries iniciais se os conteúdos apresentados aos alunos giram em 

torno de temas como água e meio ambiente, sempre tratados de forma superficial e do 

ângulo biológico, considerando o pressuposto que nas séries iniciais não se pode falar 

em Física e Química, muito menos abordar questões científicas com “cara” de ciências? 

Com essa indagação vivenciamos o período de observação de algumas aulas de 

ciências e consequentemente das demais disciplinas escolares, por se tratar das séries 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e podemos falar que a dificuldade em 

ministrar as aulas de ciências de forma dinâmica e coerente com a idade e série se repete 

para todas as áreas do conhecimento. Isso nos leva a indicar que há, entre os 

professores, uma visão muito restrita sobre o que é ciências, já que se trata de um 

conhecimento dinâmico e não algo estático como o que presenciamos por vezes sendo 

apresentado nas aulas de ciências. 

Embora encontremos professores com pouco tempo de exercício da profissão 

docente, suas práticas se assemelham aos docentes que tem mais de 15 anos de 

formação. O método tradicional é utilizado como sendo a melhor escolha didática para 

se (re) produzir conhecimento científico.  

Porém, conseguimos abstrair dessa situação que a disciplina ciências é tida, 

pelos professores, como uma disciplina que trata, a princípio, de formular respostas para 

as indagações sobre a natureza, em segundo plano uma disciplina importante para as 
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séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), e para alguns ela representa apenas 

o cuidado com o corpo e a higiene como forma de preservar a saúde. 

Quando nos debruçamos sobre questões que fazem referência ao objetivo do 

ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) é fácil 

constatarmos a recorrência, no discurso proferido pelos docentes, de uma relação entre 

Ciências e a formação do indivíduo para a cidadania; levando-nos assim a crer que só as 

ciências são capazes de formar um cidadão consciente. Mas, de forma contraditória, 

quando os professores falam da necessidade de alfabetizar os alunos, só mencionam as 

disciplinas Português e Matemática, e ratificam o discurso falando que essas disciplinas 

são necessárias para a construção do cidadão e seu ingresso no mercado de trabalho, e 

que por esta razão despendem pouco tempo para o ensino de ciências. 

Portanto, na análise que realizamos sobre as falas dos professores nos parece 

coerente, afirmar de imediato que temos um quantitativo de referencial teórico bastante 

abrangente, porém esse material por alguma razão não consegue atingir os professores 

dentro da escola. Muitas vezes percebe-se uma repetição de discurso proferido sem 

nenhum conhecimento mais profundo do conhecimento real da prática que está 

proclamando. 

Desta forma, podemos concluir, que os professores falam de uma prática 

diferenciada no contexto do ensino de ciências, nas séries iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano). Eles, inclusive, apresentam até propostas realmente 

motivadoras em seus discursos, contudo, quando passamos a observar a prática dos 

mesmos (os sujeitos da pesquisa) vemos tímidos passos em busca de alcançar um 

“ideal”. Porém, muitos docentes se retraem diante dos impasses no ensino de ciências, 

pois colocam muitos entraves para explicar para si, e consequentemente para os outros, 

as suas dificuldades em planejar sequencialmente aulas motivadoras para seus alunos e 

colocá-las em prática. 

E isso culmina no comodismo que se encontra em nossas escolas. Na EMEF 

Olga Benário nos foi relatado pelo Professor “A” que outrora haviam feiras de ciências 

na escola, mas essa prática hoje se constitui em algo raro/extinto do planejamento anual 

da escola. Por sua vez no EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, de acordo com a 

professora “R” essa prática não entra no calendário escolar. Todavia se algum professor 

se propuser a trabalhar um projeto que envolva uma feira a diretora da escola se 

mobiliza e com isso os professores são “mobilizados” a se fazerem presentes, superando 

a apatia inicial. 



112 

 

  

Esses relatos nos mostram como acontece, de fato, o ensino de Ciências Naturais 

nos ambientes escolares, quando falamos particularmente de escolas públicas, e qual o 

real valor e as contribuições atribuídas ao ensino dessa disciplina nas séries iniciais do 

ensino fundamental segundo a perspectiva dos professores.  

Concluímos nossas análises com uma visão global sobre o que se ensina em 

nossas escolas enquanto ciências, tendo em vista que esses dados passaram por uma 

análise detalhada para apresentação dos resultados finais. Os professores das séries 

iniciais buscam articular em suas aulas de Ciências Naturais teoria e prática, pois alguns 

mencionam conhecer as propostas recentes para o ensino de ciências. No entanto 

apresentam suas dificuldades no momento de ministrar as aulas de forma diferenciada 

como sugere os PCN de Ciências Naturais para o ensino fundamental (1º ao 5º ano). O 

que no leva a afirmar que no ensino fundamental há uma busca por implementar um 

ensino de Ciências Naturais significativo, mas ainda são muitas as dificuldades a serem 

superadas.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

         NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS  

E MATEMÁTICA – NPGECIMA 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO - PERFIL GERAL DO PROFESSOR PESQUISADO 

 

Nome: 

 

 

1-Sexo:     feminino (  )      Masculino (  ) 

 

2- Idade: (  ) 20 – 30anos           (   ) 31 – 40 anos      (   ) 41 – 50 anos      (  ) 51 – 60  

anos 

 

 

3- Nível de Formação: (   ) Médio  (   ) Normal/Magistério  (   ) Superior 

 

 

4-Se a resposta for nível superior, qual a sua formação acadêmica (área)? 

____________________________________________________________________ 

 

5 -Possui alguma pós-graduação.:      Sim (  )          Não (  ) 

 

Especialização: Sim (  )          Não (  )   Curso:_______________  ano 

conclusão:________ Instituição:___________ 

 

Mestrado: Sim (  )          Não (  )   Curso:_______________  ano conclusão:________ 

Instituição:___________ 

 

Doutorado: Sim (  )          Não (  )   Curso:_______________  ano conclusão:________ 

Instituição:___________ 

 

E se tiver cursando outras Especializações com qualquer dos níveis especificados 

acima, citar qual ou quais? 

 

6-Qual vínculo possui com a instituição? 

Efetivo (  )                     Contrato (  )                  Outro __________________________ 

 

7-Há quantos anos leciona Ciências? 1 – 5 (   )  6 – 10 (  )    11 – 15 (  )   16 – 20 (  )   

mais de 20 (  ) 

 

 

8-Qual série está atuando em 2010?  

1º ano (    )        2º ano (   )           3º ano (   )        4º ano (   )         5º ano (   ) 
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Roteiro da Entrevista 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

         NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS  

E MATEMÁTICA - NPGECIMA 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 
                                                    O Professor 

 

1. Nome: 

2. Série em que está atuando: 

3. Como se tornou professor de ciências? 

4. Como se sente atuando nessa área? 

5. Encontra dificuldades para lecionar a disciplina? Quais? 

6. Você usa alguma bibliografia para estudar os conteúdos das aulas? 

7. Como você conduz a relação professor/aluno?  

8.  Disposição da turma no espaço da sala de aula? 

 

 

Escolha do livro didático 

 

 

1. Você adota algum livro didático? Qual? 

2. Se sim. É definido na escola, no AC, na área com os colegas da disciplina? 

3. Você pode opinar sobre o livro didático escolhido? (caso ele seja adotado) 

4. Quais os outros materiais didáticos usados? 

5. O que você acha deles? Como escolhe e adquire? 

6. A unidade escolar dispõe e/ou disponibiliza material? Quais? 

7. Recursos didáticos usados em sala de aula? 
 

 

Práticas Pedagógicas 

 

1. Os alunos dispõem de livro didático de ciências?         

2. Com qual freqüência você utiliza o livro didático? 

3. Possui o hábito de levar materiais paradidáticos para a sala de aula?    

4. Quais materiais você costuma levar para seus alunos? 

5. Qual critério utilizado para selecionar esses materiais?  

6. A escola Tem o hábito de desenvolver experimentos científicos na sala de aula?  

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.6&disp=inline&view=att&th=11c574b625578a64
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7. Dispõe de Laboratório para auxiliar nas aulas de Ciências?  

8. Em que considera favorável a experiência?  

9. Desenvolve alguma metodologia científica com seus alunos? 

10. A formação que você recebeu na graduação consegue auxiliá-lo (a) na 

construção das atividades para realização dessas aulas? 

11. Quais as suas metodologias de aula? Você poderia me contar como são suas 

aulas, as atividades que faz, os materiais que usa?  

 

 

Critérios de seleção de conteúdos trabalhados 

 

1. Qual o critério para a seleção dos conteúdos ministrados nessa disciplina?  

2. Como você descreveria as aulas de ciências nessa série? 

3. Considera importante ensinar ciências para os alunos do ensino fundamental 

menor? 

4. Quais conteúdos que você considera ciências nas séries iniciais? 

5. Quantas horas semanais são destinadas à disciplina Ciências?  

6. Quais os temas e conteúdos trabalhados? Como escolhe? O aluno opina no 

processo? É definido na articulação de área? Quais os mais usados? 

 

 

 

Concepções do professor sobre o ensino de Ciências 

 

1. O que é ciências para você? 

2. Em sua opinião qual o objetivo da do ensino de ciências  no EF? 

3. Para você qual a importância do ensino de ciências na escola, no EF? 

4. Qual o papel do ensino de ciências na formação dos seus alunos 

5. Em sua opinião ensinar ciências tem alguma característica própria/especificidade 

quando você pensa nas outras disciplinas do EF? 

 

 

 

 

 

Avaliação 

 

Como você observa a questão do aprendizado desses alunos em relação aos conteúdos 

científicos? 

Qual metodologia costuma utilizar para avaliar a aprendizagem dos conteúdos de 

ciências pelos alunos? 

Tipos de avaliação? Formas de avaliar muda durante as unidades? 

Negocia prazos de entrega de atividades/avaliação? Como? 
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As Entrevistas dos 4 professores que tiveram as aulas observadas 

 

 

 

 

Professora “R” – 2º ano 

EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral 

 

Eu fiz o curso… eu na verdade fiz dois cursos, o do 2º grau né, foi o técnico em 

contabilidade lá na cidade pequena e depois fui fazer o pedagógico que era o que tinha 

quando lá né, mas comecei a atuar no comércio e aqui, é surgiu um concurso  e colegas 

me falaram e eu fiz o concurso e passei no concurso, mas com o nível é… com o curso 

de pedagógico e daí entrei na faculdade, pra fazer a universidades, terminei Letras 

Português né, e agora tive a mudança de nível, em 2005 eu entrei, em Fevereiro, ainda 

com o pedagógico  e … em 2008 foi… em 2007, eu dei entrada já para o nível superior, 

para mudança de nível na carreira né, a tive já a progressão, mas foi através de concurso 

que entrei na Rede Municipal de Ensino, através de concurso. 

Como me sinto? (rs) bom, é assim, foi uma profissão que eu, que eu escolhi 

né… que eu quis atuar e eu me sinto bem, se, se bem que não tô satisfeita com a 

valorização que se dá no Brasil ao professor né, principalmente aqui no nosso Estado, 

eu acho que assim é… a nossa profissão ainda é muito desvalorizada tem uma história 

de luta né, muito grande, justamente por isso, pela nossa valorização por que a gente 

não tem estrutura adequada para realizar nosso trabalho e isso não é nenhuma desculpa, 

você não ter recursos, não ter material, você vá procurando fazer seu trabalho com 

responsabilidade né, e bem né?, mas você percebe assim que falta tudo isso, é muita 

cobrança em cima do do profissional, do professor, muita cobrança e pouca estrutura, 

pouco apoio e pouca valorização e acho que a valorização… o que a gente… o que a 

gente tem de direito é conquista de muita luta, muita luta mesmo, então só que eu me 

sinto justamente assim, eu me sinto satisfeita em tá exercendo a profissão que eu 

escolhi, que eu acredito, que eu acredito que a educação é… é pela educação que  a 

gente vai transformar a nossa sociedade, eu acredito nisso, mas eu me sinto assim, triste 

nesse sentido em vê que a nossa profissão é pouco valorizada. 
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Bom,… por ser o ensino fundamental e eu lecionar de 1ª a 4ª série não sinto 

tanta dificuldade, talvez se eu fosse lecionar… a própria disciplina, mas aí eu ter… eu 

teria que ter feito um curso apropriado da área né, mas eu não tenho sentido assim essa 

dificuldade não, a dificuldade que a gente tem a gente vai… suprindo com pesquisa, 

indo atrás de conhecimento, entendeu?, de várias informações, vai pesquisando e tem 

suprido, até aqui tem suprido a necessidade né, o estudo, a pesquisa. 

Não até aqui eu não senti essa dificuldade, não. 

A gente utiliza o livro didático e sempre procura outros livros também pra dá 

suporte… um apoio, que às vezes vai trabalhar conteúdos que, que é tão resumido e tem 

autores com determinados conteúdos, outros autores que não trabalha, mesmo na 

mesma série, mesmo tendo os conteúdos, os conteúdos curriculares básicos você 

percebe que um autor trabalha determinado conteúdo e outro não trabalha, aí como a  

gente tem os conteúdos mínimos é… dado pela Secretaria mesmo, isso discutido na 

hora de estudo e tudo mais, a gente tem os conteúdos mínimos que a gente tem que 

seguir então a gente percebe que tal autor não tá trabalhando em determinado assunto aí 

a gente tem que buscar em outros autores. 

Já participei muito, ultimamente estou sem participar por que o professor tem 

aquela questão que o professor tem que corres atrás… e trabalhar em outro horário… a 

se acarretar, e sobrecarrega os seus horários pra poder ter um salário que dê pra 

sobreviver né, aí você… tudo, a hora de estudo é um horário contrário, horário contrário 

você tem um horário suplementar pra você (risos) ajudar no orçamento, aí por isso a 

gente também luta por isso, pra você trabalhar um turno, ter um salário mais digno pra 

poder trabalhar só um turno e no outro você buscar seu aperfeiçoamento e etc, é uma 

luta que a gente vai quando pode. 

Bom, lá tem as salas, tem as salas de Português, Matemática, bem, tem todas as 

salas específicas sabe?, se você quiser fazer estudos sobre as ciências, aí você vai 

intercalando, vendo as suas necessidades, eu acho interessante a hora de estudo pra 

participar, o problema é justamente é aquele que vai bater na questão da valorização 

salarial do professor, ele não tem tempo disponível para estudar, por que ele precisa 

melhorar o orçamento dele, pra poder sobreviver mesmo, é questão de sobreviver, não é 

de ganhar  mais um pouco pra poder realizar alguns sonho de consumo não (risos) é pra 

sobreviver mesmo (risos). 

Adoto, a gente tá trabalhando com o projeto… e aquele viver, deixe eu pegar a 

coleção pra te mostrar. 
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Todos recebem os cinco livros, este livro, assim no final do ano letivo é… de 4 

em 4 anos né?, Reúne os professores, a editora mandam livros é um exemplar de cada 

coleção né?, de cada disciplina pra gente escolher, aí a Secretaria… incentiva que a 

gente esclha o livro em consenso com os outros professores, aí a gente escolhe o livro, 

olha, folheia o qual se adequa mais com a nossa realidade, só que de repente  chega os 

livros e não são aqueles que a gente escolheu. Justamente por conta de lá na secretária 

ter aquela questão da… como que fala?, que eles analisam prelo e tudo, a licitação, pela 

licitação vê qual a empresa, a editora no caso que ofereceu o melhor preço, o melhor 

custeio né?... tudo pra Secretaria e acaba sendo que não são aqueles livros que os 

professores aqui se reuniu  com os demais, estudou , analisou, viu o que se adequava 

mais a realidade de nosso alunado, a gente acaba vendo que… todo aquele trabalho de 

análise não deu em nada… tem essas questões também, quando dessas licitações da 

vida, e etc e tal, que são questões aí que… é lá com a Secretaria de Educação. 

Então, justamente isso; não foram aqueles que escolhemos a questão não é nem 

pra idade é mais pra nível de aprendizagem do nosso alunado que tem essa deficiência 

grande para a aprendizagem que você ver que o nível deles não é condizente com aquele 

livro didático, está abaixo, aí você tem que adequar a linguagem de… que pra começar 

são textos enormes que você tá trabalhando a questão da leitura que é uma dificuldade  

muito grande, que você tá alfabetizando criança que tá no 2º, 3º, 4º, 5º ano e você ainda 

está alfabetizando né?,  por que isto é um problema que a gente tem que rever  a questão 

de dá um reforço nas séries iniciais para quando essas crianças chegarem nas séries 

maiores não estarem com essa dificuldade em leitura, mas a gente vai  trabalhando o 

conteúdo que está no livro de forma adequando ao nível de aprendizagem deles, que 

sempre tem o que se aproveitar, eu acho assim, até a questão daquelas gravuras já é… já 

é uma ajuda, entendeu?,  o aluno visualizando os tipos de animais , visualizando é… o 

ornogramazinho da semente crescendo, entendeu?, que é um texto visual que ajuda na 

hora da explicação, que tudo ajuda, os textos mais longos a gente vai aproveitando  

fazendo resumos e… fazendo leituras pra eles. 

Não, material, recurso aqui didático na verdade a gente sente falta por que aqui 

no máximo você tem o mapa do corpo humano, no máximo em relação às ciências é 

isso que você tem, disponibiliza, mas aí no caso que eu falei, o professor tem que se 

virar né?, em tudo, e você vai falar como a gente acabou de estudar sobre as parte da 

planta, trás aí o aluno, incentiva o aluno a trazer um potinho de margarina pequeno, um 

pouquinho de areia que ele achar, você trás a semente coloca a semente,a juda eles a a 
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plantarem a semente né?, vai nascendo, vai regando todos os dias, ele vai regando, vai 

dá tempo, eu tenho fotos aí de trabalhos assim, eles vão vendo, ai você vai estudando a 

semente, as parte da planta, aí você vai criando (risos) né, vai se virando, você não tem 

recurso mas… é assim ciências, acho assim especialmente… todas as disciplinas 

especialmente disciplina como ciências você tem que trabalhar a prática, a 

experiência… tem que… fazer experimentos com eles, pra eles pensar que conteúdos, 

eles aprendem mais.  

Eu gosto, eu gosto de fazer dos… dos mais bobinhos experimentos falando sobre 

eletricidade, daqueles bobinhos que trás mistérios, das novidades né?, nas séries iniciais, 

pegue o pente, passe o pente no seu cabelo, aí eles vêem os pedacinhos das páginas 

sendo grudados né… no pente, há que interessante aí você vai trabalhar a eletricidade e 

ele fica gravado aquilo, só é você perguntar lembram daquela experiência que a gente 

fez (imitou a euforia doa meninos após o questionamento) então eles vão lembrando 

imediatamente dos conteúdos, acho que é assim … os experimentos por mais simples 

que sejam que pareçam pra gente… vai passar aquele conteúdo fazendo com que passar 

por esse experimento há um rendimento na aprendizagem. 

A gente sempre confecciona né?, cartazes, tanto faz eu confeccionar o meu 

cartaz quando precisar de uma elaboração maior pra eles, como também gosto que eles 

confeccione mesmo, sabe os cartazes, façam a pesquisa, colagem tudo, tudo, que for 

preciso.      

Vai de acordo com o conteúdo se eu vou trabalhar com eles, se for sobre os 

animais, a gente inaugurou agora o laboratório de informática, já levei a minha (risos) 

turminha foi a primeira a entrar no laboratório, eu fiz o projeto, o projeto tá com Acácia, 

com a coordenadora pedagógica, o projeto e justamente esse projeto é interdisciplinar e 

tem lá em ciências a pesquisa né, o laboratório de informática, então a gente pesquisa, 

fez pesquisas sobre animais, a gente sabe que tem o portal do MEC… é o MEC que tem 

o portal do professor, no portal do professor você tem disponível vídeos, aulas 

simuladas entendeu?, aí tem vídeos interessantes, você abre para os alunos, da aquela 

aula e eles acompanham tudo pelo computador a simulação ou o vídeo daquele 

determinado conteúdo, é o portal do professor do MEC, no site do MEC, é bem 

interessante, e assim pra qualquer pessoa, mas o professor pode se escrever, sabe?, no 

portal tem a inscrição direitinho, mas qualquer pessoa pode entrar no site do MEC, 

entrar professor e aulas sem você se cadastrar mesmo no site aí tem vídeos, simulação 

animada, acho bem interessante. 
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Não, no caso, assim o professor, o professora assim resolve fazer uma feira de 

Ciências ele solicita essa idéia e daí a escola sempre apóia né?, e desenvolve, não é bem 

o hábito, mas sempre que o professor tem o projeto e socializa pra toda a escola 

sempre… tem realizado, a gente sempre tem abertura aqui, a questão aqui é desenvolver 

a idéia e eles tem sempre acatado assim é dado o apoio necessário, quanto a isso… às 

vezes você sente dificuldade em um professor querer participar entendeu?... há um 

trabalho… mas assim acaba que quando você ver tá todo mundo envolvido mesmo com 

um certo receio(risos) ou não, com a resistência (risos) ou não, você vai vendo que tá 

participando entendeu? 

Laboratório assim de Ciências especifico a gente não tem, até seria assim bem 

interessante, já pensou?, a sala… é de cada disciplina a gente tivesse um laboratório, era 

interessante demais e até…. E até já ouvi uma colega minha uma vez falando tiveram 

uma escola que é… não ter é… sala 1ª série, 2ª série, 1º ano, não, minha sala de 

ciências, sala de português então os alunos saiam a hora da aula de ciências saiam e iam 

para sala de Ciências e aí a sala de ciências estava organizada, toda preparada, tipo um 

laboratório mesmo, entendeu?  Não é o professor que ia trocar de sala, o professor tinha  

a sala dele e os alunos iam até ele, achei interessante  a idéia. 

A gente tem os conteúdos programáticos, que são soa conteúdos básicos que 

todo o professor recebeu é um CD, esse CD tem os conteúdos básicos de todas as séries, 

então no inicio do ano letivo, eu faço meu planejamento de acordo… incluindo aqueles 

conteúdos básicos que já tá dizendo: conteúdos básicos, tenho que incluir aí eu tenho 

que ver a série que eu vou trabalhar, que eu vou lecionar e quais sãos os conteúdos 

básicos daquela série e quais eu posso, eu devo adicionar e fazer o planejamento, 

quando eu recebo a minha turma, eu tô com o meu planejamento prontinho né, mas aí 

eu vou ver também a necessidade dos meus alunos, vou vendo por que eu tenho que 

adequar aquele planejamento, o que eu tenho que adequar mais quais as dificuldades 

maiores deles pra flexionar aí, que o conteúdo ô o planejamento é flexível pra isso, tem 

que adequar a realidade daquela turma, mas o planejamento é feito justamente segundo 

os conteúdos básicos, programáticos básicos daquela determinada série. 

Descreveria minhas aulas de ciências? Bom, eu sempre procuro (risos) na 

medida do possível torná-las atraente, como eu falei a você gosto muito de usar 

experiências, experimentos, quando você fala nisso, você… torna sua aula mais atraente 

né?, porque a gente tem que inovar por que, senão inovar minha filha (risos), oh!  Aula 

difícil de se trabalhar, você imagina assim, se você trabalhar determinado assunto de 
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ciências só falando, só falando, nem você vai agüentar, não dá certo, tem que por em 

prática alguma coisa sim, tem que fazer experiência, tem que inovar, tem que estudar, 

professor é um eterno aprendiz (risos), professor tem que… acho que todo mundo deve 

ser um eterno aprendiz, mas o professor se não tiver se renovando, ele se torna um 

professor antiquado, chato e… é (risos) aí você vai ter uma aula chata, uma aula sem 

motivação, uma aula que desestimula os alunos e não vai dá motivação nenhuma para 

que os alunos aprendam. 

Não, extremamente importante, extremamente importante, é na aula de ciências 

que o aluno vai se conhecer, de se conhecer como… o seu corpo, como é sua mente, 

sua… sua vida como ele interage com esse ambiente onde ele vive, o mundo em que ele 

vive, quem é ele nesse mundo, e o que ele… qual … assim é… as atitudes dele, o que 

vai influenciar nesse mundo em que ele vive, é na aula de ciências, em umas das 

disciplinas em todas as outras ele vai se conhecendo,mas em ciências… em Geografia, 

História ele vai se conhecendo como agente, como um, um agente desse mundo em que 

ele vive, do ambiente, assim noções básicas de higiene, ele vai conhecendo o corpo 

humano, o corpo dele como funciona, isso é importantíssimo para uma criança, 

principalmente um ser humano que está em desenvolvimento, que no caso da criança 

é… no Ensino Fundamental que ela está em fase do desenvolvimento então é essencial 

que ele conhece ele, quem é ele, como se dá esse desenvolvimento, é na aula de ciências 

que a gente vai passar isso para o aluno. 

Eu acho que todos os conteúdos sabem… se interligam, acabam todos tendo 

importância, a questão do corpo humano, dele conhecer o corpo dele, a questão da 

preservação do meio ambiente, entendeu?, todas essas questões assim acho que tudo 

acaba sendo importante, tudo acaba se interligando. 

Três aulas 50 minutos cada. Português 5 aulas, Matemática 5 aulas e são 3 aulas 

de Ciências; dias separados, mas as vezes assim, você tá trabalhando um conteúdo e 

você vê assim que não dá pra ser quebrado entendeu?, hoje eu tenha aula de 

Matemática, Português, Ciências e Geografia, as você vai trabalhar um conteúdo de   

Ciências ou Geografia, seja lá qual for a disciplina, que você ver que vai precisar de um 

tempo maior, principalmente se você for realizar uma experiência, um experimento com 

eles né?, aí você, não hoje eu tenho aula de Português, Matemática, Ciências e 

Geografia e Ciências só tem 50 min. Vou parar por aqui entendeu?, pra dá outra aula, 

não você é o professor da sala de aula, você vai desenvolvendo de acordo com o que 

você ver que é melhor pra aprendizagem do aluno, então eu não sigo a risca esse 
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negocio de horário 50 minutos pronto, vamos agora para tal disciplina… dou seqüência  

aula direitinho, se tiver que parar pra dá continuidade no outro dia a para se não, se eu 

ver que ali a gente precisa de um tempo maior para rever esses conceitos, trabalhar esses 

conteúdos eu vou ultrapassar esse horário, mesmo porque no ensino fundamental nas 

séries iniciais um único professor em sala de aula né?, se você tivesse horário que entra 

um professor e entra outro aí você teria que rever seu planejamento, planejar direitinho 

para aqueles minutos né?. 

Não, acontece… acontece do aluno comentar alguma coisa interessante e ter 

haver com o conteúdo que tá lá na quarta unidade e você não vai deixar de explicar 

aquilo, aquela dúvida e de comentar sobre aquilo por que tá lá na quarta unidade, não 

comenta fala e quando tiver lá na quarta unidade lá pra trabalhar determinado conteúdo 

melhor ainda vamos ver aí vamos ter mais coisas ainda pra aprender sobre aquele 

determinado conteúdo. 

Ciências pra mim? Ciências é exatamente… o estudo do ser humano, de todos os 

seres , do ser humano, eu vou, eu dá meu o conceito né?, de como ser humano, da 

relação com o seu meio ambiente, de tudo aquilo que o cerca, é o estudo das relações do 

se humano, a natureza, tudo, que tudo se relaciona né?, que se você vai estudar os 

animais, se você vai estudar é… é o corpo humano você vai é estudar o 

desenvolvimento, o ciclo das plantas é… dos animais, tudo isso… você tá estudando as 

relações do ser humano com o ambiente, eu acho que é isso, ciências pra mim é toda 

essa relação do ser humano e o meio ambiente, o meio ambiente em si, com os outros 

animais, com a natureza em si, os fenômenos da natureza. 

O objetivo pra mim, um dos objetivos, são vários os objetivos né?, mas um 

objetivo principal que eu… acho, que você pode dizer que eu bato muito nessa tecla de 

relação, mas é justamente essa, é… o objetivo é fazer com que o aluno entenda a 

importância dele como agente nessa relação com o meio ambiente , como ser ativo né?. 

O papel de ciências é justamente esse fazer eles compreenderem a importância 

deles como agente no mundo em que eles vivem se compreender. 

A especificidade que eu acho é justamente isso, que pra mim não dá pra 

trabalhar ciências sem as experiências, é uma especificidade que eu acho. 

A aprendizagem; a participação, justamente o trabalho desenvolvido em sala de 

aula em grupo, se eles participam, nas experiências, sim… que eles sempre expressam 

alguma coisa, o entendimento deles né?, eles sempre expressam quando estão focados 

mesmo, é… a maneira deles expressarem esse conhecimento; eu avalio a partir daí eu tô 
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vendo, da participação deles, deles se expressando o que entendeu, tudo aquilo de 

experiência que ele fez que ele estudou, que ele entendeu através das avaliações que o 

sistema educacional exige né?, a gente precisa de uma nota, de um número na caderneta 

apesar de falarem tanta na aprendizagem qualitativa; eu sempre faço isso entendeu?, 

desenvolver um trabalho que vale tanto e a avaliação tanto, sempre faço isso porque é 

até um incentivo para eles participarem da atividade e eu já cheguei ao ponto de não 

fazer determinada avaliação entendeu?, a avaliação, a nota por trabalhos desenvolvidos 

o mês todo, a nota de acordo com o caderno né?, anotando participação em tal atividade, 

como foi o comportamento, a participação do aluno na atividade, se ele interagiu como 

aluno, interação com os colegas, vejo muito essas questões pontuando e descartando por 

inteiro a avaliação só só periodicamente, mas a questão de sempre avaliar o aluno é pela 

participação na atividade que são desenvolvidas em sala de aula isso é sempre. 

30 alunos, a gente nunca tem aquela sala heterogênea… aquele sonho, nem é 

bom a gente pensar nisso que a diversidade que é interessante, mas é a questão de 

alfabetização você nunca tem… bom essa é a minha experiência em escola pública né?, 

você nunca tem esse 100% (cem por cento) alfabetizado, tem sempre aquele com 

dificuldade em leitura, na alfabetização né?, aí você tem que tá se virando aí pra ajudar 

aquele aluno a acompanhar os demais né?, dando assim um suporte maior a ele, pra ele 

desenvolver melhora a aprendizagem, mas 1000% de aprovação ninguém tem não, 

principalmente nessas séries iniciais , tendo alunos que até então desconhecem letras do 

alfabeto e do inicio (inicio do alfabeto), por isso a primeira coisa que você tem que fazer 

quando pegar uma série dessa é o diagnostico,… 
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Professor “A” – 5º ano 

EMEF Olga Benário 

 

Eu fiz o concurso público né?, na prefeitura de Aracaju né?, no ano de 2002 

sendo convocado a tomar posse em 2004. 

Gosto muito de trabalhar na área, principalmente trabalhando com crianças. 

Tenho dificuldade no que se refere a falta, a carência de alguns materiais e 

principalmente questão do… do material didático né?, são escassos. 

Não, é uma disciplina… pela qual tenho… uma grande admiração, gosto muito 

de ensinar ciências. 

Eu uso outros livros, eu não me prendo a um livro só entendeu?, eu procuro 

me… é… orientar por outros livros. 

Critério, questão é... principalmente a questão do conteúdo, conteúdos de alguns 

livros são mais profundos que outros aí eu procuro escolher o livro assim também pela 

metodologia, assim pela didática do autor ou dos autores. 

Uso, nós nos reunimos né?, nos reunimos para escolher através do Programa 

Nacional do Livro Didático, temos a reunião com a coordenação e nós escolhemos né?, 

de uma série de livros aí nós escolhemos, isso é, tem muitas escolas que recebem os 

livros que não foram escolhidos. 

Olhe o livro de Ciências é bom, agora o de Português e Matemática não são 

bons, mas o de Ciências é bom eu gostei dele. 

Tem, nós temos alí é… é nós temos  esqueleto humano, aí nós também aí, temos 

o projetor, o retroprojetor, também e temos material assim relacionado a anatomia. 

É, às vezes, nem sempre eu uso, não, por que depende também da biblioteca da 

disponibilidade lá da sala de vídeo que às vezes tá ocupada com outros professores. 

Olhe freqüência, eu costumo usar os livros a semana inteira, assim os livros de 

Português e Matemática eles trazem todos os dias, História e Geografia eu costumo 

determinar os dias pra eles trazerem contanto que eles tragam todos os dias Português e 

Matemática. 

Trago, trago outros livros, trago pesquisa, trago pela internet também, tiro da 

internet principalmente no dia 08 de março trouxe um material sobre o dia Internacional 
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da Mulher, eu trabalhei com eles, da internet, seleciono muito pelo Google né?, Lá tem 

muitos sites, tem credibilidade né?, e as informações alí são fidedignas e às vezes não 

são né? 

Não, aqui não, inclusive agora, sábado, nós iremos participar da elaboração do 

projeto pedagógico da Escola o PP é nele que fica, é organizado o conteúdo, a questão 

para do calendário letivo dos dias letivos, é o Programa Político Pedagógico. 

(questionado se foi pensado propor para o PP a possibilidade de uma feira Científica ou 

outro evento nessa área ele responde:) Pro próximo ano; para o próximo ano acredito 

que não vai ter, acredito que não tenha não, olhe, eu acho problema… as dificuldades de 

material, os recursos didático, pedagógicos por que é… é, os recursos são mínimo, são 

exíguos, são escassos demais. 

Não tem não, os recursos que tem é… são aqueles, são mapas, são aquele 

esqueleto, não tem outro recurso de laboratório aqui que nós trabalhamos ciências 

entendeu?, os Estados Físicos da Água né?, você faz experimentos, mas não tem. 

Eu considero sim, as experiências, os experimentos pra mim são fundamentais, 

há costumo, o ano passado eu fiz da água, há mais de três anos eu fiz um experiência 

dos Estados Físicos da Água, trouxe copo cheio de água, trouxe gelo, é que esse assunto 

é bom pra trabalhar né?, os Estados Físicos da Água. 

Auxilia sim a formação que eu recebi, principalmente na Metodologia de Ensino 

de Ciências. 

Não sou apegado a esse ponto de discussão, construtivismo, construtivismo não 

eu não adoto uma pedagogia, não sou adepto a uma pedagogia, eu sou apegado a livros, 

gosto dos livros de trabalhar os livros, eu não me considero construtivista, há, já 

trabalhei desde a 1ª série e agora 4ª série com a mesma turma e eu acho, espero que os 

meus métodos foram efetivos para a aprendizagem deles, conseguiram avançar. 

Bom, as aulas de ciências pra mim são fascinantes, eu acho que descrevo assim: 

como… um laboratório que a gente aprende com o aluno, o aluno também tá dado a 

questão é… do ciclo da água, os seres vivos, como é a chuva? Eu trabalho muito com 

esse dinamismo sabe?, pergunta ao aluno, o aluno também indagar, eu considero as 

aulas bem dinâmicas apesar das limitações né?. 

Não, não é… eu costumo, nem exigiram um planejamento inflexível, nem tão 

pouco que a escola determine né?, por exemplo, eu prefiro flexibilizar o planejamento, 

eu utilizando outros recursos, outros livros, outras técnicas, outras coisas mais 

apropriadas para a aprendizagem do aluno. 
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É… considero sim, considero sim porque nessas séries… eu considero 

importante, mais importante do que religião acredita?, eu acho que eles deveriam 

ensinar as crianças em vez de religião Ciências Naturais, ciências, natureza, olhe 

ciências, os grandes cientistas… eles saíram, são grandes curiosos que aprenderam, eles 

estudavam, pra mim é fundamental, olhe ciências é a disciplina que geralmente costuma 

deixar os alunos para recuperação. 

Eles aprendem só biologia 

Olhe, tenho aula dia de terça e dia de quinta, é 50 minutos, né?, que no… em 

rigor não acontece. 

Olhe, ciências a gente trabalha muito a questão da água, ciclo da água, o ar, 

entendeu?, o solo.    

Há ciências, ciências pra mim é a investigação humana, e a ciências, ciências 

vem do latim né?, que indica sobre, está ciente de alguma coisa, então tome ciência, 

ciência pra mim é uma disciplina importantíssima, fundamental para a aprendizagem do 

aluno, a questão das indagações que ele faz, porquê das coisas, porque a origem da vida, 

é… a origem da vida é um assunto fascinante das ciências, ele vem agora e também em 

Biologia lá no 3º ano. 

Pra mim, trata… trata por que as crianças têm uma inteligência, tenham 

curiosidade pelas coisas, elas refletem isso é… estimulara aprendizagem delas, também 

tem a questão do corpo humano, mesmo né?, essa questão sustenta a curiosidade e nas 

séries iniciais formará a base para o ensino fundamental e ensino médio. 

É, ciências nas séries iniciais coloca o aluno em contato com o exterior… 

exterior fazendo com que ele… interaja com o meio ambiente e principalmente que ele 

abra a mente para as questões ecológicas, que nas séries iniciais se preocupa muito mais 

com o conhecimento do aquecimento global, todo ano ensino aquecimento global a eles 

do 3º e do 4º. 

O que a gente vê em Português e Matemática?, a gente vê a frieza, as regras 

gramaticais, a gramática normativa aquelas questões da língua culta, da língua padrão, 

Matemática a gente vê subtração… aquelas coisas frias, gélidas ao passo que em 

ciências a gente vê outra coisa, a gente vê o ambíguo, você vê a curiosidade, hoje o livro 

de ciências, eu não trouxe hoje, o livro de Ciências mesmo… tem a questão do corpo 

humano, os órgãos sexuais masculino e feminino que eu vou ensinar a eles, mas já tem 

alunos aí curiosos, olhando as páginas já, antes de eu dá o assunto, mas ciências tem 

essa capacidade de instigar a curiosidade, aguçar o interesse. 
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Olhe, os alunos em minha opinião não dá a ciência o devido valor que ela 

merece, o valor que ela merece, então entendeu?, se preocupam muito com Português, 

Matemática e a Ciências não dão o valor a uma disciplina que é importante pra você 

entender o seu corpo, os órgãos do sentido, entender a questão da visão, tudo isso. 

Metodologia? É isso que eu faço, quando eu posso e faço experiência, 

entendeu?, dou exemplos, concretos com relação a questão da audição, do sentido… dos 

órgãos do sentido, entendeu? Eu costumo pegar o aluno, colocar aqui na frente e explico 

a ele a questão do gosto entendeu?, eu trabalho muito isso em questão de ciências. 

A avaliação tem que ter, é questão aberta, aquelas questões que eles têm que 

responder, não coloco questão de marcar X, tento colocar questões para eles 

responderem, entendeu?, e ás vezes coloco um explique, por que, mas eles não querem 

pensar não é uma cultura, é aqui eu tô dizendo, há! eu não quero fazer nada professor, 

antes por que tem professor que… 

Dá sim, com certeza a escola daria seu total suporte entendeu?, dentro das 

limitações, das disposições. 

Já, acontece que tem uma aluna LB aqui que ela faz isso, ela costuma indagar 

muito e também professor vamos pra página tal ver esse assunto. 

Olhe, costumo ouvir muito as opiniões, onde o raciocínio dela está certo ou não, 

mas geralmente o que dá certo eu leio.    
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Professora “E” – 2º ano 

EMEF Olga Benário 

 

Risos… risos… professora foi um acidente, eu nunca pretendi ser professora não 

(risos), foi um acidente de percurso, e eu estava muito tempo sem estudar aí pensei, 

acho que tinha uns dez anos sem estudar aí eu fiz vestibular, aí eu ia fazer alguma coisa, 

rapaz aí eu olhei pesquisei e curso noturno só tinha a noite… ô, eu só podia estudar a 

noite na época aí olhei os cursos mais ou menos o que eu tinha mais aptidão né?, foi por 

isso que eu fiz pedagogia, achei que eu tinha mais aptidão na área, por isso que eu me 

tornei professora. 

Me sinto… rapaz… assim… eu gosto da profissão de professor entendeu?, me 

identifiquei, o trabalho é interessantíssimo com os alunos e realmente eu não me 

arrependi não, não me arrependo da escolha. 

Não, não encontrei para atuar na área, assim na verdade eu trabalhava, trabalhei, 

trabalho ainda em outra área né?, aí eu é… inicialmente fiz alguns concursos, nunca 

trabalhei em escola particular, nunca quis, fiz alguns concursos, passei, mas nunca 

assumi, nunca qui assumir, aí passei nesse da prefeitura que era mais próximo da minha 

casa aí eu resolvi assumir, eu não encontro dificuldade não. 

Sim, Ciências com certeza por que… eu acho que tem quer ser algo mais 

prático, mais experimental mais participativo pra criança e… que ela aprendesse 

realmente que se intereçasse e a gente acaba ensinando ciência de uma forma ás vezes 

é…mecânica entendeu?, e as vezes só pra é passar o conteúdo que é obrigatório, mas 

assim, nós não temos material suficiente, tudo que a gente precisa tem que trazer pra 

escola, você não dispõe de determinados materiais e isso tudo dificulta é o trabalho na 

área de ciências. 

Se uso? Uso sim, uso outros livros didáticos né?, busco outros livros e material 

da internet, uso material da internet. 

Não, vai depender, qual é o critério?, depende da aula, o tipo de aula que eu vou 

fazer entendeu?, aí depende se tem algum é… alguns sites na área de ciências, que não 

seja tão especifico mais que tenha um site novo, algum blog na área de educação com 

coisas interessantes, não só de ciências, mas de outras matérias também entendeu?, que 

é algo interesse, que tem um material bem interessante. 
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Todos dispõem. Tem da escola, é… o ano passado escolhemos e a maior parte 

dos livros que escolhemos inclusive ciências foi acatado entendeu?, essas escolhas são 

feitas por nós, acho que todos os professores da rede municipal tem escolhido o livro e a 

partir daí é que é feita, acaba definindo o livro o padrão entendeu? 

 Não, tem uma biblioteca, mas não tem material bem especifico entendeu?, não o 

material e as aulas tudo, nós professores é que programamos e que definimos. 

O livro didático de Ciências eu uso pouco, pouquíssimo na sala de aula por que, 

assim… eu faço mais essa dinâmica, por que o livro eu acho que usei pouquíssima vez 

na aula, eu uso pouco entendeu?, primeiro por que tem um grande problema na minha 

turma que a grande maioria não sabe ler né?, então eu perco muito tempo nas aulas de 

Português entendeu?, e além do mais eu sigo muito pouco o livro, eu vou seguindo os 

conteúdos que eu vejo importância e de acordo com o que eu recebo de indicação da  

prefeitura, que  os alunos tem que sair da série com aquela competência né?, então a 

gente segue e vou fazendo as pesquisas e levo sala e trabalho mais em cima disso que 

necessariamente o livro didático, então eu uso, mas é muito pouco. 

Não, nenhuma experiência. 

Assim, até certo ponto, tipo assim, porque é essa questão de construir o 

conhecimento em ciências entendeu?, toda essa linha que é Universidade pelo menos 

que a Federal segue que é a linha de construção do conhecimento, da formação do 

pedagogo, a gente consegue até certo ponto, agora a limitação, é a gente as vezes não 

tem é.. recursos suficientes material suficiente para ampliar, para aprofundar os 

conteúdos de ciências e acaba deixando a coisa muito a desejar e, por que realmente é 

muito complicado, por exemplo, professor que vem de ônibus, digamos, mesmos que 

fale, há mais os alunos vão trazer e nem todos trazem o que você pede não dão essa 

importância toda, aí como o professor pode trazer alguma coisa, programar alguma 

coisa e trazer pra escola? Por que você poderia dizer: vamos fazer uma experiência, 

você poderia trazer sementes mais você vai precisar de outras coisas e não vai ter como 

trazer para a escola, imagina o resto. 

Fundamental, eu acho fundamental porque a partir das aulas de ciências eles 

aprendem como lidar com o seu dia-a-dia, como lidar com a natureza, entendeu? Como 

trabalhar com a questão da água, são assuntos fundamentais para o aluno, entendeu?, e 

que as aulas de ciências são extremamente importante nessa formação de cidadania, a 

ciência também, a ciência é peça fundamental para a construção dessa cidadania, assim 

é, eu vejo de grande importância. 
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Bom, na minha turma eu não destino muito tempo pra ciências, entendeu? Como 

eu já falei anteriormente, assim por que eu estou alfabetizando literalmente, porque eu 

acho que a primeira série do ensino fundamental você tem que alfabetizar, de 1ª a 4ª 

série o professor tem por obrigação alfabetizar, mas só que quando eu peguei e cheguei 

na minha turma eu não sabia que a minha turma não sabia ler, não sabia escrever, 90%, 

então você imagine o trabalho de você mostrar letras, as letras como criancinhas de 

alfabetização, então a limitação é muito grande, então são poucas horas que eu destino 

é, são pouquíssimas horas da semana pra ciências, entendeu?. 

Não, nem todo, eu vou remendando digamos mesmo que não esteja no programa 

que está, um exemplo, questão da água, certo?, Mesmo que não esteja, é então a questão 

dos seres vivos entendeu? Mesmo que esteja no roteiro aí eu vou vendo o grau de 

importância de cada conteúdo.  

Ciências pra mim eu acho que é… como é que eu posso definir? É você 

experimentar e sair experimentando dia a dia entendeu?, é, é… é a questão, é a 

praticidade, é você digamos, é, trazer a tona, é você experimentar, vivenciar entendeu?, 

é você não só ficar na teoria naquela, não só ficar  no eu acho, mas é você tá provando 

tá experimentando é você tá vendo tá constatando,  variar fatores, variar fenômenos que 

podem ser comprovados a partir das experiências, experimentos na Ciências. 

É o que eu já havia colocado anteriormente, o objetivo de ensinar ciências, há 

pra mim né? Pra mim o objetivo de ensinar ciências é o fato que eu já coloquei pra você 

em relação a, é… a criança entender realmente o que acontece, o que tá acontecendo ao 

seu redor, o que acontece no universo entendeu? Eu acho que a ciência dá essa noção, 

dá essa vivencia pra criança, dá essa noção entendeu?, a vivencia, por isso eu acho que 

o ensino de Ciências devia ser mais vivencial, por que ele dá essa noção pra criança dá 

essa noção pra gente, entendeu? 

Assim, como eu já coloquei acho que no ensino fundamental o que deveria 

ensinar realmente por que tem essa parte que eu acho fundamental que eu já coloquei 

pra você. Eu tenho consciência que falta um trabalho mais experimental, entendeu?  

Você tem a chance de desenvolver um ensino mais completo, mais experimental 

entendeu?  

Como o conteúdo é muito limitado aí, e eu realmente não faço experiências não 

conseguir traças esses objetivos entendeu? Eu realmente faço provas. Mais pra frente eu 

pretendo desenvolver ir melhorando essa questão, pois eu tô dando prioridade a essa 

questão da alfabetização, entendeu? A prioridade maior é… claro que eu posso dosar 
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posso aproveitar os conteúdos de ciência e alfabetizar, mas só que perde muito tempo 

entendeu? Pois tem que pegar o aluno e ir ensinado um por um, pois tem aluno que não 

sabe escrever, entendeu? Então é um negócio… 
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Professora “M” – 5º ano 

EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral 

 

Eu já… já tenho a algum tempo, e eu me tornei professora assim… eu sempre 

quis desde pequenininha né, eu sempre  fui aquela criança que gostava de brincar de ser 

professora, eu chegava em casa e ai com as minhas colegas a gente ia fazer a atividade 

de  casa e ai eu era a professora né, e aí foi desde pequenininha que eu sempre… era o 

meu desejo né eu sempre… almejei isso, sempre corri atrás né busquei estudar me 

aperfeiçoar, ver a área que eu gostaria de atuar na educação, pois a gente ver tanta áreas 

para educação e ai eu optei por pedagogia.  

Há muito bem, eu acho que não me vejo atuando em nenhuma outra área (risos), 

eu já tive outras experiência assim em outras áreas, mas eu não me vejo nessas áreas 

como eu me vejo na área da pedagogia. 

Olha, dificuldade a gente encontra em todas as coisas que a gente sabe fazer. A 

gente sabe que nada é perfeito e a educação é uma questão assim de muitas dificuldades 

e muitas batalhas, mas eu acho que com um pouquinho de boa vontade do profissional 

pode ajudar a melhorar bastante… a vencer as dificuldades. 

Olhe, eu encontro dificuldade assim… na, no sentido de inicialmente se você der 

uma aula assim metódica não há interesse nenhum, mas quando você leva uma 

experiência antes de você dá o conteúdo, você desperta a curiosidade e se torna mais 

fácil. A dificuldade que eu acho em lecionar ciências é que você… tanto como 

professores já não há uma … é assim de maneira diferenciada. Então se você é um 

professor curioso que você vai e busca, você tem uma metodologia melhor para 

trabalhar, se não, você encontra dificuldade, se você não leva curiosidade em ciências 

você encontra dificuldade para trabalhar. 

Olha, eu gosto muito de alguns livros que vem de algumas editoras que tratam… 

da positivo, Maria Eduarda Souza uma edição de 2010. Eu vi essa… reportagem de 

Mamede na biblioteca da faculdade, eu tava fazendo uma pesquisa e achei interessante 

um livro da editora positivo, se eu não tiver enganada… E ai eu vejo sempre os livros 

que a escola oferece, e mais alguns por fora, que a gente vai vendo um assunto … mas 

cada, cada autor ele aborda de maneira diferente e aí você pega um pedacinho qui, outro 

pedacinho ali  e vai montando a sua metodologia a sua maneira. 
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Não, na minha, por exemplo, eu tenho 4 alunas que entraram posteriormente 

então elas estão sem o livro e isso dificulta bastante. 

Olhe, eu não posso falar co propriedade nisso por que quando eu cheguei aqui os 

livros já tinham sido adotados, segundo a informação que eu tive a escola adotou um 

livro, mas o livro que veio não foi o que os professores haviam acordado, então eu não 

sei bem como é, não posso falar com propriedade desse assunto assim que eu não tava 

no andamento da escolha, não sei como funciona. 

Olhe, eu acho o livro de ciências assim… ele tem um leque de conteúdo muito 

bom, mas a abordagem para trabalhar com os alunos é um pouco difícil, eu não… eu 

vejo assim que o nível deles não acompanha o livro, o nível que os meus alunos se 

encontram eles não acompanham o livro, por isso que eu preciso trazer muitas vezes… 

a fazer alguns resumos  de apostilas, fazer algumas pequenas apostilas pra eles, pra que 

ele tenham assim uma compreensão melhor do livro didático, por que o livro aborda de 

uma maneira bem geral um determinado assunto quando na verdade eles precisam de 

coisas assim mais detalhado saber como é, como funciona, a curiosidade. 

Olhe, na escola ela oferece aquilo que tem aqui disponível né, a gente conta 

assim… você teve na minha sala nós temos os mapas do corpo humano, o esqueleto 

assim, o esqueleto mesmo nós não temos, nós temos os mapas com o esqueleto co 

algumas partes, mas recursos não temos… só o que nós mesmo produzimos em sala, eu 

vejo com os meninos que produzam alguma coisa, trago algumas coisas que eu posso. 

Que eu vejo a aula que a gente tá trabalhando , nosso trabalho agora é da alimentação 

então eu vejo alguma coisa interessante então trago, peço pra eles trazerem algumas 

coisas que sejam acessível a eles para que a gente possa tá trabalhando por que a escola, 

não tem todo suporte que  agente gostaria. 

Olha, eu … eu fiz é… com eles, por exemplo: eu tava estudando o sistema solar, 

aí eu trouxe com eles uns recursos r juntei com eles para fazer um sistema solar, aí eu 

trouxe barbante, trouxe a …, peguei bolinha de isopor e aí cola, aqui na escola tem cola, 

alguns materiais que tem aqui, ai vou montando com eles alguns passo – a – passo pra 

que eles possam entender como é a formação do sistema solar. Ai agora eu tô 

trabalhando alimentação então aí a gente vê no livro coisa aí eu comparo, na 

alimentação, oq eu a gente vê no livro, o que é necessário para uma boa alimentação? O 

que eu tenho em casa? O que vem nas informações? Quais as informações que eu tenho 

sobre a alimentação que eu compro? Aí a gente…. Eu já tô juntando rótulos, eles 

também, pra que a gente possa tá lendo junto essas informações, o que de fato modifica 
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na alimentação quando ela é trazida, quando ela é… coletada, assim você tem um pomar 

e quando você compra na fera, quando você compra no supermercado, qual a diferença? 

Então trago sempre essa abordagem pra sala. 

Olhe, como eu tenho uma porcentagem pequena que não tem, pois eu tenho 35 

(trinta e cinco) alunos e só 4 não tem livros, então geralmente é… eu faço dupla, tiro 

Xerox do … desses quatro alunos, são poucos então eu tô trabalhando a unidade, aí eu 

pego as partes mais importantes tiro Xerox e entrego pra eles, pra que eles não possam 

ficar assim… Alheios ao assunto e às vezes só com  a dupla, aí conversa muito aí pra 

evitar quando eu posso tiro Xerox da atividade quando não junto em dupla, então eu uso 

freqüentemente o livro e trago outras abordagens. 

Olhe, eu gosto de abordar as aulas com aquilo que eles já sabem, então sempre 

que eu vou dar uma é … assunto, então eu não entro diretamente no assunto eu pergunto 

o que eles sabem, se já ouviram falar sobre isso, ai vejo a curiosidade deles, ai vou 

selecionando o meu material, que seja uma coisa assim, que talvez eu possa pensar que 

isso é interessante, mas como eu não conheço a realidade deles, então o que é 

interessante pra mim pode não ser interessante pra eles. Então primeiro eu faço assim, 

um… é uma abordagem, uma pesquisa assim na sala de aula, sobre o que eles já sabem 

sobre esse determinado assunto o que eles têm de curiosidade e aí eu vou pegando, 

selecionando o que é mais importante pra eles dentro da curiosidade deles. 

Olhe, é como eu houvera de dizer, eu tenho só pouco tempo aqui, eu tenho só 3 

(três) meses aqui, então nesses 3 meses o que é…ainda não houve nenhuma fera de 

ciências, eu não posso falar assim se vai haver, não sei ainda né, é porque estamos 

terminando ainda essa primeira…é esse o primeiro semestre, mas assim o que eu posso 

falar é a minha sala, na minha sala eu sempre proporciono assim esses momentos assim 

a gente faz um trabalho, ou eu faço um trabalho com eles, abordo o assunto ou pego o 

assunto e dou umas pinceladas e peço pra que eles pesquisem e tragam pra sala pra que 

a gente possa expor, pra explicar, posso proporcionar momentos pra que eles expliquem 

o que eles estudaram, o que eles leram, o que eles não entenderam, reflita, sempre tô 

fazendo isso na minha sala, na escola como um todo eu não posso falar devido ao meu 

pouco tempo aqui. 

Não  

Olha a aula é até mais participativa, a aula é sempre muito mais produtiva, você 

não se desgasta tanto por que quando a aula é só fala o professor e o outro aluno, acaba 

mal despertando seus interesses, quando você trás algo… alguma novidade, a aula acaba 
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se tornando mais prazerosa pra mim e pra eles também e aí você tem um 

aproveitamento bem melhor dá… em todas as questões, eles perguntam, eles 

participam, eles perguntam então eu acho muito mais prazeroso para ambos os lados 

professor e aluno. 

Não… até o momento não. 

Contribui… contribui porque é assim, a gente vê…às vezes nós vemos por 

exemplo, é… muita teoria e quando você vê essa teoria você pensa que não funciona, 

mas aí… eu, por exemplo: na minha graduação é tenho a possibilidade de ver… a teoria 

e a prática, eu tenho uma professora da disciplina que ela faz teoria e prática e aí a gente 

pode observar o que dá certo ou não dá certo, e quando for pra sala de aula você tem 

uma noção de se essa situação vai funcionar pode até ser que funcionou lá na sua 

graduação  e que você vá aplicar lá na sua sala e não funcione, mas você tem uma noção 

do que funcione e do que não funciona e então eu acho que é muito importante pra… na 

minha graduação é importante. 

Já teve a disciplina Ciências Naturais. 

Olhe, não… eu faço o seguinte … eu, a gente aqui seleciona no inicio do ano, 

começa a selecionar no inicio do ano os conteúdos, que eu peguei o plano já pronto, 

mais eu vou adequando ele a necessidade da minha sala, eu dou o conteúdo, sei que é 

necessário a gente dá o conteúdo, então se tenho uma semana pra dá o conteúdo e eu 

não consigo dá nessa semana, então eu vou acabar atrasando esse conteúdo, mas o que 

me interesse é que meu aluno aprenda o conteúdo, então eu vou adequando os 

conteúdos as necessidades deles por que a gente sabe que esse plano é flexível a essas 

necessidades, a gente pensa em uma coisa, mas quando ver na realidade o aluno está 

precisando doutra; você vai mexendo de acordo com a necessidade. 

Nessas séries, na quarta série, por exemplo, olhe na quarta série eu poderia 

descrever as aulas de ciências de maneira assim… imaginar de maneira possível que eu 

possa colocar… são aulas que trago… como eu tinha falado anteriormente, eu trago 

novidades pra eles, mas novidades que interesse eles, a partir do que eles querem saber, 

coisas que é… eles não conhecem curiosidades que eles já conhecem que ouviram falar, 

mas não sabem o que significa e que não sabe como é feito e daí eu trago dessa maneira 

e acho que a maneira assim…que eu vejo que é a maneira mais aproveitável para o 

aluno aprender, ele… porque é algo que eles tem curiosidade, se você trás algo que ele 

já conhece e mesmo que você traga algo que ele não conhece, mas trouxe com aquela 

roupagem que eles já viu não vão interessar pra eles, primeira coisa que ele vai ver é 
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que ele já trouxe, que ele já sabe, que ele já viu, se você traz aquele conhecimento mais 

com uma roupagem diferente eles vão dizer professora eu já vi isso, mas não foi assim, 

mais o importante é que o resultado que ele vai ter é igual ao que ele já teve ou melhor, 

dependente de cada professor então avalio que as aulas sejam bem interessantes. 

Eu acredito que sim, porque a gente vê que… é a gente precisa ter noção de 

todas as coisas que nos rodeiam e a ciência, a gente não pode apenas vir de um mundo 

do achar e a gente sabe que algumas coisas precisa ser comprovada e as ciências nos dá 

meio de comprovar por que isso é assim é.. tudo tem uma explicação é assim por isso, 

faz assim dessa maneira e… a gente tem senso comum e a gente precisa também 

adquirir o senso científico de como as coisas funciona, de como é feito. 

Olhe, eu sempre faço essa abordagem desses conteúdos que… o sistema solar 

que a gente vê, o sistema solar em ciências e vê também, em geografia né?, aí eu sempre 

fazia essa pergunta por que o sistema solar não podia ficar só na geografia  e fica em 

ciências também?, mas aí a gente vai ver a formação  do universo, aí a gente vê como 

é… cientificamente as questões de como o universo é formado, talvez que ele precisa  tá 

lá também e o que isso não impede que ele esteja lá em geografia e trabalhe os mapas, 

não é então os conteúdos realmente que a gente fica se perguntando, mas quando você 

ver uma certa coisa você vai analisar de uma coisa lógica você ver que ele tem um 

porquê de estar… você vai relacionando com outro conteúdo, por que na verdade  a 

gente vê que os conteúdos não estão isolado, eles se colocam isolados, mas não estão 

isolados. Eles trabalham de uma maneira que um envolve o outro, o conteúdo de 

português ele não tá sozinho por que eu preciso da leitura, preciso da escrita pra poder 

então ele está em ciências então por que não trabalhar todos? Então eu acho que de uma 

maneira geral os conteúdos eles se envolve um, em… uns cm os outros e em ciências 

acontece a mesma coisa que você vê, há isso aqui eu acho que é… às vezes a gente ver 

em sistema respiratório porque ele está em ciências que fala de saúde, mas você precisa 

saber como é a formação; como é que funciona o nosso organismo e pra saber a gente 

precisa experimentar então eu vejo que eles estão englobados e que pode ainda que eu 

ache que não deveria estar em ciências e em outras matérias também. 

Olha, a disciplina tem três aulas por semana de ciências o que dá em torno de 

uma hora e meia. 

Olhe, pra mim ciências é… a maneira de você provar um determinado 

conhecimento né, provar eu vejo dessa maneira que cada coisa tem uma explicação, eu 

não vou lhe dá um conceito é… de livro que você já conhece, mas eu assim vejo que é 
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uma comprovação a ciências que no geral é uma comprovação de determinados fatos 

que podem ser verídicos ou não, só estudando que  agente pode concordar ou descordar. 

Olhe, no ensino fundamental eu vejo como objetivo a gente ver o 

funcionamento… das coisas por que determinada coisa funciona desta maneira e não 

desta por que é que eu preciso fazer isto … é… eu vejo desta maneira, por exemplo, a 

gente vê falando a água é uma questão que a gente vive falando, por que eu tenho que 

economizar água? Por que só se eu estudar ciências eu vou saber que só tenho 1% (um 

por cento) de água potável no mundo e que se não preservar e eu desperdiçar eu vou 

ficar sem água, então eu vejo que é… há que a ciência no ensino fundamental dá um 

leque de conhecimento das coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. 

Olhe, eu acho que ele pode formar… é a formar cidadão mais consciente… de 

um mundo melhor, a gente sabe que é, a gente tem problemas é diversos problemas que 

são causados pelo homem que começa a construir, construir, construir e ele não tem é… 

consciência daquilo que essa construção indevida forma no nosso mundo, então eu acho 

que ciência dá uma noção de consciência ao ser humano. 

Olhe, eu acho que a ciência é investigativa, a curiosidade eu vejo ela assim de 

uma maneira muito curiosa por que ela busca o porquê, por que que isso é assim? Por 

que eu posso dizer que a… é, só tenho 1% de água potável e pronto, mas a minha 

curiosidade vai me dizer que eu preciso buscar mais se eu sei que eu vejo tanto oceano, 

se eu vejo tanta água, então por que é… então eu vejo que é a curiosidade uma marca, é 

uma característica da Ciência, que outras despertam mas nem tanto quanto a ciência.    

Olhe, eu gostaria que fosse bem mais que o que é, eu vejo que é uma disciplina 

muito gostosa de estudar, mas ela não desperta assim tanto interesse como deveria, eu 

vejo que os alunos não se interessam tanto se o conteúdo ele foi abordado de uma 

maneira atraente, o aluno ele interava, mas se ele for de uma maneira metódica assim, 

como ele tá no livro só ele não atrai ainda que o assunto seja atraente, mas se você não 

tiver, se o professor não tiver habilidade de dá uma roupagem a esse conteúdo ele acaba 

não atraindo o aluno e o aluno não dando muito interesse. 

Olhe, eu avalio a participação, a interação nas aulas, os questionamentos, eu faço 

sempre as avaliações de maneira assim na aula, não gosto muito de avaliar apenas, por 

que eu sei que apenas a nota não me diz se o meu aluno está aprovado ou reprovado, 

que às vezes eu vejo alunos na minha sala que sabem o conteúdo só que quando chegam 

na prova eles não conseguem traduzir, mas eu sei que eles sabem, como eu sei? Por 

causa da aula você vai vendo o andamento, vai vendo o questionamento do aluno, o 
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interesse do alunos, nas perguntas que ele faz se são focadas no assunto, se tão por fora, 

então eu avalio o aluno em sala, com a participação, com o interesse, com os trabalhos, 

com as apresentações de maneira assim, sempre faço avaliações de forma diferente. 

Costumo… eu marco assim uma data, mas ai um sempre vem e me diz… a 

professora eu não consegui hoje e aí eu não acho justo não proporcionar a ele já que ele 

tá me dando uma explicação, ainda que às vezes eu não acredito nessa explicação, mas 

eu prefiro acreditar, pra pensar que eu acredito né, e dá a ele oportunidade de apresentar 

o trabalho e vê o que ele produziu, que ainda que ele não tenha feito, mas já que eu dei a 

oportunidade  no mínimo ele vai fazer, então prefiro dá a oportunidade, negociar assim,  

o máximo que eu puder, claro que a gente tem que colocar limites, mas sempre negocio. 

Olhe, a instituição sempre pede as provas né, mas eu… eu sempre faço assim, 

uma parte da nota está nos trabalhos feitos em sala ou produzidos para apresentar na 

sala e a outra parte da avaliação ainda não utilizei assim nenhuma …vez de deixar a 

prova isenta até por que eu… eu não conversei sobre esta questão na escola, eles pedem 

já a prova e aí eu já fiz a prova duas vezes é, eles já estão na segunda unidade, mas 

ainda não coloquei nenhuma avaliação que não fosse com prova, só que não dou a nota 

apenas pelo que eles escrevem, mas de toda a avaliação que eu faço durante a unidade.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


