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RESUMO

Por serem próximas de seus conteúdos curriculares, muitas atividades propostas pelas escolas estão sendo
atribuídas aos professores de Ciências e Biologia, o que contribui para o desgaste destes profissionais pelo
acúmulo de funções. Face ao exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar as atividades escolares
atribuídas aos professores de ciências e biologia e analisar como as mesmas repercutem neste
profissional. A pesquisa foi qualitativa, por meio de entrevista estruturada. A análise dos dados realizou-se
a partir da catalogação das respostas. Foram entrevistados neste estudo profissionais graduados em
Ciências Biológicas licenciatura, formados no máximo há 5 anos. Houve um total de 12 sujeitos
participantes. Em relação às atribuições dos docentes de ciências, 92% dos participantes afirmaram
sentir-se sobrecarregados e apenas 8% disseram não sentir nenhuma sobrecarga. Dentre as atribuições
que os professores de ciências participantes da pesquisa tem ou tiveram, 50% destes citaram a
organização de olimpíada ambiental, 33% de feira de ciências, 33% de unidades temáticas, 33% de
olimpíada de astronomia, 17% de cultivo de horta. Sobre o que poderia ser feito para que essa sobrecarga
de responsabilidades sobre os professores de Ciências e Biologia diminuísse, foram citados principalmente
a participação efetiva de outros professores na organização das atividades escolares e a existência de um
responsável para ajudar o professor de ciências no uso de laboratórios. Conclui-se que são muitas as
atribuições destinadas aos professores de ciências e biologia, entre as quais se podem citar as olimpíadas
ambientais e as feiras de ciências, ocasionando desgaste físico e psicológico destes docentes.
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ABSTRACT

By being close to their curricula, many activities offered by schools are assigned to teachers of science and
biology, which contributes to wear these professionals by the accumulation of functions. Given the above,
the objective of this study was to identify school activities assigned to teachers of science and biology and
analyze how they affect this professional. The research was qualitative, using a structured interview. Data
analysis was performed from the cataloging of the answers. Were interviewed in this study professionals
graduated in Biological Sciences degree, formed at most 5 years. A total of 12 study subjects. In relation
to the tasks of teaching science, 92% of participants said they feel overwhelmed and only 8% said they
did not feel any burden. Among the assignments that science teachers participating in the research or
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have had, 50% of these mentioned Olympiad environmental organization, 33% science fair, 33% of
thematic units, 33% of the astronomy Olympiad, 17% growing garden. About what could be done to make
this overload of responsibilities on teachers of science and biology decrease were mainly cited the effective
participation of other teachers in the organization of school activities and the existence of a charge to help
the science teacher in the use of laboratories. It is concluded that there are many assignments for
teachers of science and biology, among which one can mention the Olympics and environmental science
fairs, causing physical and psychological these teachers.

Keywords: Teachers; Overload; Biological Sciences

INTRODUÇÃO

O presente trabalho surgiu da constatação de que diversas atividades propostas pelas escolas estão sendo
atribuídas aos professores de Ciências e Biologia, muitas vezes por serem próximas de seus conteúdos
curriculares. Tal fato vem contribuindo para o desgaste destes profissionais pelo acumulo de funções, pois
além de planejar e executar suas atividades curriculares, que incluem aulas práticas em laboratórios e/ou
de campo, também precisam disponibilizar tempo para elaborar projetos de educação ambiental, preparar
os alunos para olimpíadas, cuidar de hortas e elaborar atividades e avaliações temáticas.

O acumulo de funções atribuídas ao docente de ciências e biologia pode estar relacionada ao entendimento
de que os jovens precisam ser iniciados cientificamente. Conforme Brabo (2013) os professores de
ciências possuem a função de iniciar os jovens na interpretação científica, buscando soluções para
problemas concretos, essenciais para o exercício da cidadania. Segundo o autor:

Os professores de ciências, em particular, muito além de apresentar informações,
devem oferecer oportunidades para o gradativo desenvolvimento de habilidades e
atitudes inerentes ao processo de produção e análise de conhecimentos
científicos, tais como: formulação de problemas; seleção, interpretação e
utilização de informações; coleta, tratamento e análise de dados; sistematização
escrita de conhecimentos; apresentação e defesa de ideias, execução de
trabalhos em equipe etc. Ou seja, iniciar os jovens no “fazer/pensar ciência”.

Contudo, Oliveira et al. (2009, p. 2) afirma que:

O professor, mesmo sendo a peça fundamental na educação tem sofrido grande
desvalorização. Baixos salários, jornadas múltiplas de trabalho, falta de
reconhecimento e más condições de trabalho, tem sido a realidade da vida dos
professores. Além desses fatores, a saúde física e mental e a qualidade do
ensino, também podem afetar a motivação desse profissional. Contudo, o
governo, as instituições de ensino e seus dirigentes, na busca pela melhoria da
educação, demonstram não estar preocupados com isso, e assumem que os
professores são naturalmente motivados e que a profissão proporciona todo o
suporte necessário para que os mesmos mantenham a dedicação e conduzam as
suas obrigações sempre de uma forma efetiva.

Corroborando com Cunha e Krasilchik (2000), acreditamos que os baixos salários, a alta carga horária de
permanência em sala de aula, o número excessivo de alunos nas classes e a falta de material didático
diversificado e de boa qualidade disponível para o professor são os principais problemas encontrados no
ensino de Ciências e Biologia.

As atividades supracitadas vêm, nos últimos anos, ganhando espaço entre as escolas particulares de
Aracaju. Dois fatos podem ser apreciados como motivação. O primeiro deles refere-se a uma adequação
das escolas ao modelo de ensino voltado a CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), adotada a
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partir da abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade).

Segundo Strieder (2012), o movimento CTS surgiu da preocupação em se discutir a ciência, a tecnologia,
a sociedade e as relações que se estabelecem entre elas. Ainda de acordo com a autora, “esse movimento
deveria preparar os estudantes para seu papel numa sociedade democrática no sentido de buscar
alternativas para aplicações da ciência e da tecnologia dentro da visão de bem estar social” (p. 30).

Contudo, com as recentes transformações sociais acerca das questões ambientais, percebeu-se que a
visão do CTS não tratava da problematização das implicações socioambientais decorrentes do modo de
vida contemporâneo. A partir disso, fez-se necessário uma reformulação da abordagem incluindo essa
nova implicação, passando então a constituir a abordagem CTSA. De acordo com Barbosa, Quinato e
Oliveira (2011, p.4):

Um ensino nesse contexto procura envolver os sujeitos imersos no processo de
ensino e aprendizagem em situações onde os mesmos são provocados a se
posicionarem diante de uma determinada questão problemática envolvendo
ciência e tecnologia do ponto de vista social; a reconhecerem a ciência e a
tecnologia como produções humanas; a participarem nas negociações, produções
e disseminação da ciência e da tecnologia; a construírem posicionamentos
perante o contato com informações provenientes de produções científicas.

Silva (2010) afirma que o quadrilátero CTSA determina qualquer análise sobre o pensamento científico
atual, sendo impossível fazer ciência sem uma postura realmente esclarecedora sobre estes assuntos.
Pois, a tecnologia afeta a vida do homem e da sociedade, demandando problemas de ordem ética, política
e ambiental.

Para Fernandes (2011), uma educação CTSA tem por finalidade ajudar aos alunos a dar sentido às suas
próprias experiências. A pesquisa possuiu abordagem qualitativa, associando-as aos avanços da Ciência e
da Tecnologia na Sociedade e no Ambiente em que estão inseridos. Segundo a autora:

Advoga-se o ensino CTSA como fundamental, pois contribui para o
desenvolvimento das competências gerais e transversais que devem ser
desenvolvidas por todos os alunos; é um forte instrumento em relação às
atribuições dos docentes de ciências, 92% dos participantes afirmaram sentir-se
sobrecarregados e apenas 8% disseram não sentir nenhuma sobrecarga.para a
efetiva renovação das práticas do Ensino Básico; desperta a motivação da
criança; permite o desenvolvimento de melhores níveis de compreensão e
conhecimento acerca do meio que as rodeia; é um contexto privilegiado para o
desenvolvimento das capacidades de comunicação e interação social, para a
socialização da criança com os outros e com o meio, permitindo formar cidadãos
capazes de enfrentar o mundo sócio tecnológico em mudança, tornando-os
capazes de tomar decisões individuais e sociais adaptadas às mudanças do
mundo moderno (p. 10).

O segundo, no entanto, refere-se a um possível aliado de marketing, visto que a participação nestas
atividades proporcionaria maior visibilidade à escola e atrairia novos alunos. Para Barbosa (2004) há uma
ideologia favorável aos donos do capital, onde o aluno é visto como objeto de trabalho e o saber como
uma mercadoria.

Conforme Taques et al. (2013) a escola, como instituição social, é um espaço de mediação entre sujeito e
sociedade. Desse modo, é evidente que as mudanças científico-tecnológicas, econômicas, sociais, políticas
e culturais ocorridas no mundo contemporâneo influenciem direta e indiretamente a organização da
sociedade, refletindo em seus processos educacionais.
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Embora muitos acreditem em um modelo de escola imparcial, não se pode admitir que a mesma seja
neutra. Segundo Barbosa (2004), as famílias, o corpo docente e o próprio mercado possuem interesses
conflitantes em relação à escola, pois inserida em um modelo de sociedade movida pelo ideário capitalista,
grande parte das famílias e dos professores A pesquisa possuiu abordagem qualitativa espera da escola a
reprodução de uma educação que possibilite um melhor acesso ao mercado de trabalho.

Ponto importante a ser discutido, é o fato de que a incorporação das atividades supracitadas na
comunidade escolar precisa ser bem estruturada, dando suporte aos docentes envolvidos. Entretanto, em
muitos casos observa-se a imposição das mesmas, ocasionando sobrecarga física e psicológica no
profissional de ciências e biologia. Por esse motivo, o presente trabalho objetivou identificar as atividades
escolares atribuídas aos professores de Ciências e Biologia e analisar como as mesmas repercutem neste
profissional.

METODOLOGIA

A pesquisa possuiu abordagem qualitativa, a qual fornece investigações mais detalhadas, por analisar e
interpretar profundamente os aspectos encontrados (LAKATOS e MARCONI, 2009).

A coleta de dados se deu através de entrevista com 12 professores de Ciências e Biologia. Para Lakatos e
Marconi (2008) como técnica de coleta de dados, a entrevista oferece várias vantagens, entre elas:

Há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas,
formular de maneira diferente, especificar algum significado como garantia de
estar sendo compreendido; oferece maior oportunidade para avaliar atitudes,
condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz:
registro de reações, gestos, etc; (p.83).

A entrevista foi previamente estruturada e continha questões abertas e fechadas relacionadas à atividade
docente dos professores de ciências e biologia e suas atribuições. Os participantes da pesquisa foram
profissionais recém-graduados da área das Ciências Biológicas com no máximo 5 anos de formação.

A amostra de entrevistados foi aleatória determinada pela disponibilidade dos professores em participar da
pesquisa. As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas.

A análise dos dados realizou-se a partir da catalogação das respostas e da transcrição completa dos
depoimentos com intuito de enfatizar os resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados neste estudo profissionais graduados em Ciências Biológicas licenciatura, formados
no máximo há 5 anos. Houve um total de 12 sujeitos participantes da pesquisa. Verificou-se que 75% dos
entrevistados eram do gênero feminino e 25% do gênero masculino, o que caracteriza um predomínio das
mulheres atuantes na docência. Fato semelhante ocorreu no trabalho de Gouveia Neto et al. (2010), os
quais perceberam uma prevalência no número de docentes mulheres em sua pesquisa.

Os professores entrevistados lecionam em média há dois anos e meio, todos atuam em escolas da rede
particular de ensino, 84% destes ensinam no nível fundamental maior de ensino e apenas 16% também
ministram aulas no ensino médio. Esses dados informam que os recém-formados, provavelmente devido a
pouca experiência, são inicialmente contratados para atuarem nas séries de ensino fundamental, enquanto
que o ensino médio fica a cargo dos profissionais mais experientes.

Ao serem questionados sobre a sobrecarga sentida, nos primeiros anos de atuação, em relação às
atribuições dos docentes de ciências, 92% dos participantes afirmaram sentir-se sobrecarregados e apenas
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8% disseram não sentir nenhuma sobrecarga.

Para Carlotto e Palazzo (2006, apud CRUZ et al., 2010) impuseram-se muitas atribuições ao professor que
ultrapassam seus interesses e carga horária, entretanto este mesmo profissional tem sido excluído das
decisões institucionais, sendo percebido somente como um executor de propostas elaboradas por outros.

A intensificação do trabalho que causa sobrecarga aos professores de ciências, segundo os entrevistados,
está relacionada: à extensão e complexidade dos conteúdos que demandam um maior tempo para
preparação das aulas; à organização das aulas experimentais; a necessidade de coordenar atividades
extras e às exigências da escola. Conforme expressado na fala seguinte:

P10: Os conteúdos de Ciências e Biologia são extensos e complicados, precisando de algum tempo para
apresentação e debates dos temas. De modo que a utilização de diversos recursos faz-se necessário, como
jogos por exemplo. No entanto, essa preparação por si só já é exaustiva, lembrando que se incluem as
aulas em laboratórios. Então, quando você precisa se dedicar a outras atividades, torna-se desgastante. “E
se o professor não dá conta e atrasa seus conteúdos, é cobrado pela escola”.

P6: “Os professores de Ciências e Biologia recebem a “obrigação” de fazer experimentos, aulas práticas,
enfim aulas dinâmicas e diferentes. Todas as áreas devem fazer aulas atrativas, porém, muitos pensam
que aula prática é somente na aula de Ciências”.

Além de todas essas atribuições que causam sobrecarga à atividade do professor, a categoria docente,
conforme Reis et al. (2005) é uma das classes mais expostas à alta exigência de trabalho, como tarefas
extraclasse, atividades suplementares, reuniões e a relação com alunos indisciplinados. Nesse contexto de
exigências cada vez maiores surgem os estresses e a sensação de frustração física e emocional, que de
acordo com Gouveia Neto et al. (2010) caracterizam hoje o trabalho docente.

Dentre as atribuições que os professores de ciências participantes da pesquisa tem ou tiveram, 50%
destes citaram a organização de olimpíada ambiental, 33% de feira de ciências, 33% de unidades
temáticas, 33% de olimpíada de astronomia, 17% de cultivo de horta.

Todas essas atribuições ocasionam uma sobrecarga física e mental aos professores de ciências, que são
obrigados a trabalharem além da carga horária estabelecida com a finalidade de cumprir a organização
das atividades à eles atribuídas. De acordo com Cruz et al. (2010), as múltiplas exigências feitas ao papel
do professor, cada vez mais tem sido associadas aos problemas de saúde física e mental apresentados por
estes profissionais.

Para Gouveia Neto et al. (2010) a sobrecarga física e psicológica, diminui o tempo que os professores
dedicam para suas atividades de lazer, descanso e para o seu aperfeiçoamento profissional.

Sobre o que poderia ser feito para que essa sobrecarga de responsabilidades sobre os professores de
Ciências e Biologia diminuísse, foram citados pelos professores: a redução dos conteúdos; a participação
efetiva de outros professores na organização das atividades escolares; o trabalho interdisciplinar; a
contratação de auxiliares para a organização de tarefas adicionais; a existência de um responsável para
ajudar o professor de ciências no uso de laboratórios; a remuneração das horas extras trabalhadas
durante a preparação de eventos e atividades suplementares.

No entanto, o trabalho docente tem se tornado cada vez mais individual. De acordo com Carmo (2006),
um dos aspectos do trabalho docente atualmente é o individualismo/isolamento do professor, reforçados
pela própria estrutura escolar, do mesmo modo em que afirma a fala do entrevistado abaixo:

P1: “Na escola, parece que cada professor é responsável por um departamento, pela qualidade de sua
disciplina, como uma empresa retrógrada (porque as modernas trabalham interligadas). Infelizmente, a
educação não trabalha com um objetivo em comum: Ensinar a pensar”.
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P2: “Se todos os professores trabalhassem a fim de atingir uma única finalidade, não teríamos tantos
professores preocupados em dá todo conteúdo, mesmo a preço de pouca qualidade, pois o aluno que
desenvolve uma linha de raciocínio consegue aprender mais com menos conteúdo. Se os professores
trabalhassem de forma interdisciplinar com objetivos em comum, a qualidade seria melhor. Talvez,
poderia diminuir a quantidade de assuntos”.

Conforme Martins (2005), para o professor é difícil preparar boas aulas, corrigir trabalhos, investir em sua
própria formação, se não existe tempo disponível para isso em função do acúmulo de trabalho. Assim
como descreve o docente abaixo:

P8: “O professor trabalha muito e é muito pouco valorizado, como se não bastasse somos sempre alvos de
cobranças, as exigências sobre os professores de ciências são maiores porque temos que usar espaços
diferenciados, preparar aulas dinâmicas e experimentais, organizar feiras, olimpíadas, sem que haja
nenhuma compensação por isso”.

P4: “Poderia ter uma pessoa (professor) responsável somente por orientar nessas questões, conforme
tinha em uma das escolas que trabalhei”.

CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos, conclui-se que são muitas as atribuições destinadas aos professores de ciências
e biologia. Tradicionalmente espera-se destes profissionais maior preparação de aulas práticas, seja
laboratorial e/ou de campo, por entender que a iniciação científica dos alunos ocorrerá nessas disciplinas.
Contudo, nos últimos anos, atribuições extras têm sido relacionadas aos docentes de ciências, dentre as
quais se podem citar as olimpíadas ambientais e as feiras de ciências, ocasionando desgaste físico e
psicológico destes docentes.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. O Papel da Escola: Obstáculos e Desafios para uma Educação Transformadora.
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre: 2004.

BRABO, J. Desafio dos professores de ciências da educação básica. Jornal da Universidade Federal
do Pará. Ano XXVII Nº 112, Maio de 2013.

CRUZ, R. ET. AL. Saúde Docente, Condições e Carga de Trabalho. Revista Electrónica de Investigación
y Docencia (REID), 4, Julio, 2010, 147-160.

CUNHA, A.; KRASILCHIK, M. A Formação Continuada de Professores de Ciências: percepções a partir de
uma experiência. In: XXIII Reunião Anual da ANPED. Caxambú, 2000.

FERNANDES, I. A Perspectiva CTSA nos Manuais Escolares de Ciências da Natureza do 2ºCEB.
Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências. Escola Superior de Educação de Bragança. Bragança:
2011.

GOUVEIA NETO, S; SANTOS, R; MICHALSKI SANTOS, S; MICHALSKI SANTOS, C. Condições de saúde
dos professores da área de ciências exatas na rede escolar - municipal e estadual de
Ariquemes, Rondônia, Brasil. Anais da X semana de Matemática. Ji-Paraná – RO, 2010.

LAKATOS, E.; MARCONI, M. Metodologia Científica. – 5. Ed. – 3. Reimp. – São Paulo: Atlas, 2009.

_________________________. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisas,

Pág.6/7



Amostragens e Técnicas de Pesquisa, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados. 7. ed. – São
Paulo: Atlas, 2008.

LOURENCETTI, G. O processo de intensificação no trabalho docente dos professores secundários.
Anais da 29ª. Reunião Anual da ANPED (Associação Nacional de pós-graduação e pesquisa em educação).
Educação, cultura e conhecimento na contemporaneidade: desafios e compromissos. Caxambu-MG, 2006.

MARTINS, A. Ensino de Ciências: desafios à formação de professores. In: Educação em Questão. V.23 n.
09. (maio-ago) – Natal: EDUFRN – Editora da UFRN, 2005.

OLIVEIRA, A. ET. AL. Principais fatores que motivam os professores de ensino de Ciências e/ou Biologia do
município de Aracaju, Sergipe a lecionarem. In: Scientia Plena. Vol. 5, Num. 3. São Cristóvão: 2009.

REIS, E. et al. Trabalho e distúrbios psíquicos em professores da rede municipal de Vitória da
Conquista, Bahia, Brasil. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(5): 1480-1490, set-out, 2005.

SANTOS, P; QUINATO, G; OLIVEIRA, E. Relações Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) em
Salas de Aula de Educação de Jovens e Adultos (EJA): Representações e Cidadania. In: Atas do VIII
ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências. Campinas: 2011. Disponível em
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0847-2.pdf. Acessado em 18 de junho de 2013.

SILVA, L. O Método Científico: Algumas Relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. In:
Kínesis. Vol. II, n° 03, Abril-2010, p. 306 – 315.

STRIEDER, R. Abordagens CTS na Educação Científica no Brasil: Sentidos e Perspectivas. Tese de
Doutorado do Instituto de Biociências e Educação. Universidade de São Paulo. São Paulo: 2012.

TAQUES, M. ET. AL. O Papel do Pedagogo na Gestão: Possibilidades de Mediação do Currículo.
Disponível em http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/4opapeldopedagogo.pdf. Acessado
em 18 de junho de 2013.

[i] Bióloga. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFS. anyaju@hotmail.com.

[ii] Bióloga. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFS. Integrante do GEPEASE –
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe.

[iii] Bióloga. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFS.

Pág.7/7


