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1 INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXl e o ensino de Ciências ainda é trabalhado em muitas salas de 

aula não levando em conta sequer o progresso relativo que essa proposta 

representou. Durante a década de 80, pesquisas sobre o ensino de Ciências 

Naturais revelaram o que muitos professores já tinham percebido: que a 

experimentação, sem uma atitude investigativa mais ampla, não garante a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos (BRASIL, 2001, p. 20).  

 

Nas três ultimas décadas o ensino de Ciências Naturais tem sofrido intensas 

modificações no âmbito educacional, nos vários níveis de escolaridade, e nos 

principais contextos da sala de aula, embora em muitas práticas educativas, e por 

diversos motivos, muitos profissionais da educação não acompanharam o progresso 

das propostas inovadoras, que representa um novo olhar no processo de ensino 

aprendizagem.  No entanto, ainda que as pesquisas nesta área tenham avançado as 

respostas correspondentes nas escolas não foram satisfatórias. (BRASIL, 2001, p. 

20). 

 

Segundo Krasilchik, (1987; p. 17) a década de 80 foi um período considerado 

agitado por convulsões sociais e econômicas decorrentes do desenvolvimento 

industrial, época também de grande descoberta, no processo científico, que 

incorporou análise de valores e reconhecimento de que a ciência não era neutra. 

 

 Sendo assim, o processo de revisão crítica da concepção de pesquisa como os 

debates entre pesquisadores e filósofos da ciência, incentivaram os professores a 

confrontarem a realidade do aluno com o componente escolar, que está sendo 

trabalhado, exigindo do docente e do discente, decisões e mudanças de 

comportamento diante das experiências, que não basta simplesmente realizá-las; é 

necessária atitude investigativa para que a aprendizagem aconteça de forma 

significativa.  

 

Buscando solidificar a nossa pesquisa fez se necessário norteá-la através da  

seguinte questão: como tem se dado a formação dos professores de Ciências 

Naturais que atuam no 6º ano do Ensino Fundamental a fim de que possam 
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despertar no aluno, a curiosidade e a vontade de aprender? É fato que a falta de 

domínio do conteúdo a ser ensinado, conduz a uma desmotivação nos alunos e nos 

educadores, em vista de uma prática ultrapassada e conteudista. O exercício 

docente atual perpassa por uma pratica que vise correlacionar o cotidiano do aluno 

com os saberes científicos, criando um ambiente prazeroso e criativo para a 

realização das aulas. 

 

Nesse sentido, o professor precisa refletir sobre suas ações e conhecer as 

exigências atuais, procurando adaptar na sua prática experimentos e investigações 

que possibilitem ao discente perceber que estudar é o meio mais importante para se 

adquirir conhecimento, habilidade e atitude para o exercício da cidadania na vida 

social do educando. 

 

Essa pesquisa se justifica por causa da carência de professores capacitados para o 

ensino de Ciências Naturais no município de Cabaceiras do Paraguaçu, faz-se 

necessário um estudo aprofundado no que se refere a formação de professores para 

o ensino de Ciências Naturais, ressaltando a importância de romper com as antigas 

metodologias e tomar conhecimento das novas propostas metodológicas, dando um 

embasamento crítico reflexivo para os docentes em regência. 

 

É urgente, a necessidade dos educadores atualizar a sua docência, a fim de 

promover nos alunos uma interação maior com o objeto do conhecimento, inserindo 

o conteúdo ensinado no contexto do aluno, para que tenha significado a sua ação. 

Desenvolvendo outras vertentes para que aconteça o ensino aprendizagem de 

maneira sólida, para isso o professor precisa perceber que não existe uma única 

forma de mediar o ensino-aprendizagem, e que não existe um único objetivo, o de 

transferir conhecimento. 

 

Nessa perspectiva começa-se a questionar, as visões simplistas sobre a formação 

dos professores de Ciências e a compreender a necessidade de uma preparação 

rigorosa para garantir uma docência de qualidade, tarefa difícil, em função das 

limitações dos cursos e ainda do tempo limitado da formação inicial. (a) Identificar 

os principais problemas, na formação dos professores, para o ensino de Ciências 

Naturais; (b) reconhecer os desafios enfrentados pelos professores que atuam no 6º 
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ano do Ensino Fundamental; (c) identificar até que ponto os conhecimentos prévios 

dos alunos são valorizados nas situações do processo ensino-aprendizagem; (d) 

reconhecer os saberes necessários, e o perfil dos profissionais de Ciências Naturais 

do Ensino Fundamental; e (e) resgatar as diretrizes curriculares visando a 

articulação das vertentes, legal e real, do Ensino Fundamental. 

 

Nossas constatações a respeito do Ensino de Ciências, ao longo desse trabalho, 

são análogas àquelas feitas por pesquisadores da área, como Delizoicov (1990); 

Krasilchik (1987); Cachapuz, Carvalho e Pérez (2005), Carvalho e Gil Pérez (2003) e 

(2004), Santos e Greca (2006), Brasil (1997) e (2001), Tardif (2002), também nos 

ajudaram a discutir sobre formação de professores, Candau (1997), a LDB 9394/96, 

Freire (1996), Pozo (2009) e outro autores nos auxiliaram a discutir sobre a prática 

educativa e o conhecimento cotidiano, rumo ao conhecimento científico. Muito 

desses autores revelam um Ensino de Ciências Naturais com características 

idênticas, às de três décadas atrás, ou seja, ainda não foi superada a postura de 

professores, que consideram esse ensino como uma descrição teórica, afastando-o 

de seu significado ético e das relações com o mundo do estudante e, 

conseqüentemente, com suas reais necessidades. Constatam também, que os 

conceitos científicos, que são o principal objeto de trabalho dos professores, ao 

ensinar Ciências Naturais, podem ser construídos de forma equivocada, com os 

estudantes decorando nomes, fórmulas e enunciados. 

 

O cenário exposto segue na contramão, de um Ensino de Ciências que se quer é 

construído como espaço de conhecimento e discussão sobre o mundo, a natureza e 

as transformações produzidas pelo homem, como nos remete Brasil (1997), e de 

estudos como os realizados por Vygotsky (2001), Mortimer (2002), entre outros, que 

consideram que os conceitos se constituem a partir de um sistema de relações, 

indicando, com isso, que a sua memorização se faz desnecessária. 

 

Vale considerar que ao delinearmos o percurso da pesquisa, tínhamos consciência 

de que iríamos abrir um caminho, talvez uma pequenina trilha, dado que o nosso 

sujeito de pesquisa se reportava aos professores e alunos de Ciências Naturais do 

6º ano do Ensino Fundamental e uma coordenadora, de uma determinada escola do 

município de Cabaceiras do Paraguaçu.  
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Essa realidade, ao mesmo tempo em que nos inquietou também nos desafiou, uma 

vez que consideramos que não existe caminho pronto, ele é feito à medida que 

caminhamos. Assim, optamos por uma abordagem qualitativa, por ser uma atividade 

que situa o pesquisador no mundo do pesquisado, delineamos para o nosso 

caminhar, para investigar essa realidade a observação, seguida de entrevista com 

professores e coordenador, questionário para os alunos e análise de documentos da 

referida escola, esses atributos foi necessário para efetivar, a pesquisa de 

referencial teórico.  

 

Nessa perspectiva esse estudo está organizado em categorias, que busca 

contemplar cada sessão da seguinte maneira: o segundo capítulo, mostra com 

detalhe a trajetória da pesquisa. Uma prática pedagógica que compreenda conceitos 

como um sistema de relações, além de estar empenhada em atender às 

necessidades dos estudantes, dificilmente poderá desconsiderar os avanços 

científicos nesse contexto o terceiro capítulo deste estudo, procura situar um breve 

histórico do Ensino de Ciências no Brasil, buscando fundamentar à discussão das 

necessidades formativas do professor, apresentamos também uma discussão sobre 

a organização curricular dos anos finais do ensino fundamental em seguida, 

ressaltamos a importância da formação de professores a fim de romper com a visão 

simplista, com ideologias, concepções, crenças e atitudes, tanto no que diz respeito 

ao professor quanto ao aluno. 

 

Levando em consideração a abrangência deste tema delimitamos para analisar 

cuidadosamente essa realidade assim o quarto capítulo, busca descrever o percurso 

da formação, do professor mostrando os avanços e recuos vividos neste processo. 

Entendemos que essa atitude, condiz com o pesquisador qualitativo, embora as 

nuanças distintas devessem ser assumidas pela própria Ciência que se legitima a 

partir da revelação dos conhecimentos já elaborados, sem referência aos problemas 

que estão na sua origem e aos obstáculos epistemológicos que foram preciso 

superar para elaborar o conhecimento, dando a entender que esse conhecimento é 

obra de grandes gênios que, sozinhos e sem percalços, realizam descobertas, 

podendo acarretar, com isso, prejuízos para o processo ensino aprendizagem dos 

discentes (CACHAPUZ, CARVALHO E PÉREZ, 2005).  
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Por outro lado, muitos dos problemas do processo ensino-aprendizagem não 

adquirem sentido até que o professor os tenha enfrentado em sua própria prática. O 

estabelecimento de uma estrutura de formação continuada poderia minorar os 

problemas apontados se todos os professores refletissem a sua ação. 

Contextualizando essa realidade o sexto capítulo busca dar conta das analises de 

dados que foram levantados ao longo desse estudo, informando a voz de quem 

ensina e de quem aprende. 

  

Entretanto as dificuldades que se apresentaram tanto na formação do professor 

quanto na atualização dos conhecimentos dos alunos na matéria, serviram de 

incentivo e uma reeducação da necessidade de pesquisar este problema e 

encontrar soluções, que permitam a ajudá-los a amenizar de alguma medida, a 

suprir essa carência, para isso no capitulo sete discute as considerações finais 

ressaltando a importância de nos debruçar sobre essa temática e aprofundar o 

nosso conhecimento em relação à utilização das novas metodologias e propostas 

educacionais. 
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2 PERCURSOS E ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 
 

Este capítulo tem como foco principal, apresentar e direcionar a trajetória 

metodológica, que iremos percorrer para o desenvolvimento desta pesquisa, 

traçando metas e oferecendo instrumentos e critérios para a realização da mesma. 

Cujo objetivo geral é investigar a formação de professores de Ciências Naturais, 

visando compreender a prática pedagógica efetivada no 6º ano do Ensino 

Fundamental da escola, a saber. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA PESQUISADA 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola que se encontra situada na Rua José 

Ribeiro Machado S/N localizada no distrito de Geolândia Município de Cabaceiras do 

Paraguaçu – BA. A história dessa escola está associada com a antiga CNEC 

(Campanha Educacional de Escolas da Comunidade) construída por um grupo de 

pais da comunidade que procuravam outros pais que se associavam e pagavam 

uma taxa significativa, para seus filhos estudarem, contudo dados relevantes 

apontam fracasso da escola pela inadimplência dos pais e a evasão dos alunos, no 

entanto era gritante a necessidade de uma escola gratuita que atendesse os alunos 

do município, já que ela era a única que oferecia as três modalidades: ensino básico, 

médio e EJA. No ano de 1996, a prefeitura assumiu as despesas e o pagamento dos 

funcionários e contratou professores para o ensino, tornando-a acessível para todos. 

 

No ano 2000 o prédio foi colocado à venda, pois apesar da prefeitura assumir as 

despesas, não tinha comprado o espaço físico da escola. No ano 2002 a escola é 

adquirida pela prefeitura do município tornando-a totalmente pública, o atual Colégio 

Municipal Carlos Pereira da Silva, lócus desta pesquisa é considerado de grande 

porte, atendendo hoje um total de 501 alunos e encontra-se subdividido nos três 

turnos: 207 no matutino 185 no vespertino e 106 no noturno. A escola oferece a 

Educação Básica do 6º ao 9º ano, e três salas são fornecidas como anexo para o 

Colégio Estadual Albérico Santana situado na sede do Município, oferecendo o 

ensino médio nos três turnos, atualmente o noturno funciona na modalidade EJA.  A 

Escola é frequentada por alunos egressos do distrito, local onde a escola esta 
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situada e de todas as localidades vizinhas, essa realidade se justifica por conta do 

transporte escolar ser ofertado em todos os três turnos. Para essa pesquisa o foco 

foi direcionado aos professores e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

Quanto à estrutura física da escola apresenta uma ótima ambientação, sendo 

subdividida em: 9 salas de aula, secretaria, diretoria, sala dos professores, cantina, 

biblioteca, sala de vídeo, 7 banheiros (3 femininos, 3 masculinos, e 1 para os 

professores), estacionamento, pátio, quadra esportiva e um jardim na parte interna 

da escola. No ano de 2012 período em que foi realizada a pesquisa, o total de 

funcionários na escola, incluindo professores, faxineiras, porteiros, vigilantes, 

secretárias, diretor e vice, 2 coordenadoras uma para o diurno e outra para o 

noturno, funcionários do estado, que fica ali para apoiar e responder as questões 

estaduais que demandam dos alunos e dos professores que ocupam as salas em 

anexo, totalizando um grupo de 72 pessoas.  

 

2.2 ABORDAGEM QUALITATIVA, TIPO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Segundo Leopardi (1999, p.52), metodologia é o modo de agir, o caminho escolhido 

para o desenvolvimento da intervenção, é o conteúdo processual para a 

identificação dos passos para dirigir a ação, é a instrumentalização da ação. É o 

núcleo para a abordagem do fenômeno sobre o qual se quer agir.  

 

Esta pesquisa configura-se em um estudo descritivo, possui uma abordagem de 

caráter investigativo. A fase inicial deste trabalho foi o projeto centrado na pesquisa 

bibliográfica, para ter um maior embasamento teórico a respeito dos profissionais 

que atuam na área das Ciências Naturais. A abordagem qualitativa foi escolhida 

nessa investigação pelo fato da realidade não poder ser quantificada. Esse tipo de 

pesquisa trabalha com o universo de significados, valores, crenças e atitudes, 

correspondendo a um espaço em que há diversidades, nas escolas e das áreas 

trabalhadas. Proporcionando maior familiaridade com o problema, com vista a torná-

lo mais explicito ou a constituir hipóteses. 

 

A investigação de natureza qualitativa se constitui na perspectiva de Bogdan e 

Biklen (1994, p. 134), que diz: Em pesquisa qualitativa, as entrevistas objetivam 
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“recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo”, podendo ser utilizadas de duas maneiras: primeira 

como estratégia dominante para a coleta de dados, e segundo em conjunto com 

outras técnicas, como a observação. Neste sentido optaremos pela segunda 

maneira na tentativa de um contato mais próximo pesquisador/pesquisado, em 

busca de maiores possibilidades para contextualizar o objeto de estudo, a partir das 

experiências, vivências e significados dos próprios sujeitos. 

 

Nessa abordagem, faz-se necessário ao pesquisador frequentar os locais em que 

ocorrem os acontecimentos, que está interessado em pesquisar, procurando 

observá-los e dialogar com sujeitos da pesquisa. Com o propósito de formular uma 

visão panorâmica das principais ações a serem desenvolvidas, que oriente o 

pesquisador a conhecer a prática dos professores e dos alunos que são sujeitos e 

fontes desta pesquisa. 

 

De acordo com Gil (2002, p. 41) este tipo de pesquisa tem como finalidade o 

“aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 

aspectos ao fato estudado”. Ou seja, no caso desta pesquisa caracterizar o 

processo de ensino-aprendizagem na área de Ciências Naturais. Em relação ao 

delineamento da pesquisa, será classificada como estudo de campo.  

 

Neste sentido, Gil (2002, p. 129) relata que “não há como definir apriori as etapas a 

serem seguidas em todas as pesquisas dessa natureza”. “Isso porque, a 

especificidade de cada estudo, acaba por ditar seus próprios levantamentos”. O 

autor ainda afirma que esse delineamento é muito mais amplo do que os 

levantamentos. Para ele o estudo de campo “inicia-se com um plano bem geral, visto 

que este tipo de delineamento, leva em consideração, principalmente os objetivos da 

pesquisa”. 

 

Além disso, o propósito geral desta pesquisa contempla uma metodologia de 

investigação que dá ênfase à descrição, à indução e ao estudo das percepções dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa. Assim, ao valorizar os aspectos descritivos e as 
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percepções pessoais, a pesquisa qualitativa nos oferece maiores possibilidades de 

compreender os fenômenos, a partir do contexto em que estes se encontram. 

 

Outro motivo para a escolha da pesquisa qualitativa, diz respeito ao direcionamento 

que se dá a alguns dos elementos da pesquisa a que se propõe realizar, 

principalmente no que diz respeito à postura do pesquisador, que correspondem 

esse tipo de pesquisa, apontadas por Bogdan e Biklen (1994), as quais coincidem 

com os procedimentos que adotamos, haja vista a nossa condição de 

pesquisadores. 

 

- o pesquisador é o instrumento principal na pesquisa qualitativa, e o ambiente da 

pesquisa é a sua fonte direta de dados. O pesquisador qualitativo assume que o 

comportamento dos sujeitos pesquisados é significativamente influenciado pelo 

contexto em que ocorre. Por isso, procura manter-se presente no local de pesquisa; 

 

- o pesquisador qualitativo considera os dados como fenômenos que se manifestam 

em uma complexidade de relações. Tais dados são descritos com os por menores 

não deixando passar despercebidos os gestos, as cores, as imagens, as palavras, o 

silêncio do ambiente e o comportamento do seu sujeito de pesquisa. O pesquisador 

deve procurar analisá-los, respeitando a forma como aparecem no contexto da 

pesquisa, e considerando que nada é habitual, tudo tem potencial para constituir um 

leque que o permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do objeto de 

pesquisa; na pesquisa qualitativa, o pesquisador considera que o processo é mais 

significativo do que os resultados ou o produto. O interesse maior ao estudar um 

determinado fenômeno ou problema, que é real e concreto, é acompanhar o seu 

desenvolvimento e verificar como ele se manifesta no contexto da pesquisa. 

 

Os sujeitos desta pesquisa: Professores que atuam na área de Ciências Naturais, 

alunos direcionados do 6º ano do Ensino Fundamental e coordenador de ensino da 

referida escola. Isto acontecerá através de entrevistas com troca de informações 

entre indivíduos, com registros das atividades, em um determinado período, através 

da observação assistida e análise de documentos que visam à formação de 

professores para os anos finais do ensino fundamental. 
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Os critérios utilizados para a escolha deste campo de pesquisa, em primeiro lugar foi 

deparar com a realidade das escolas do respectivo município, ter em seu quadro de 

profissionais, professores ensinando sem ter a devida formação para está em sala 

de aula, e atender a demanda que exige os documentos da LDB (Lei nº 9.394, de 

20/12/96, art.61), quando se refere a formação docente para atuar na educação 

básica, destaca o seguinte: “somente serão admitidos (na educação básica) 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”.  

 

2.3 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS PARA A OBTENÇÃO DE DADOS 

 

No primeiro momento nos propomos conhecer a escola, em seguida a professora e 

a turma que são os sujeitos desta pesquisa. Para obter informações inerentes ao 

tema delimitado (formação de professores para o ensino de Ciências Naturais, no 6º 

ano do Ensino Fundamental), achamos por bem iniciar a coleta de dados por meio 

de observações realizadas nas aulas de Ciências, seguida de entrevista. Essas 

ferramentas representam as principais técnicas de coleta de dados utilizadas nas 

pesquisas qualitativas. O motivo de optar por tais técnicas, é que elas possibilitam 

um contato mais próximo com os sujeitos pesquisados, permitindo a proximidade 

com o modo como se relacionam com o objeto da pesquisa, o que pode contribuir 

para a obtenção de informações que reflitam as suas percepções quanto a sua 

prática pedagógica. 

 

O número de sujeitos que participou do quadro dos que fez parte desta pesquisa, 

são quatro professores, uma coordenadora e 35 alunos do 6º ano. Neste contexto 

entendemos que, em uma metodologia de base qualitativa, a determinação se dá 

pela qualidade das informações obtidas, de modo que, enquanto estávamos 

pesquisando surgiram situações que nos conduziram a novas perspectivas, novos 

caminhos, enquanto as observações e as entrevistas continuaram sendo realizadas. 

 

Para realizar a observação, deixamos claro para os professores os objetivos da 

pesquisa e a permissão de poder utilizar o caderno de campo para registrar com 

cuidado cada detalhe importante, que nos serviram como fonte de estudo 

posteriormente, pois neste aspecto concordamos com Bogdan e Biklen (1994) que, 



21 

 

quanto mais dados tivermos sobre um fenômeno, mais fácil será analisá-lo e maior a 

probabilidade de produtividade para a análise final.  

 

Para o levantamento dos depoimentos, com os professores foram utilizadas 20 

questões norteadoras, com o objetivo de investigar a formação e a prática docente 

dos mesmos. Ao observar a prática do professor, o nosso objetivo foi focalizar a 

nossa atenção ao seu trabalho de tornar disponíveis os conceitos, do ponto de vista 

cientifico, com base na análise documental e procurar compreender o que é dado 

como suporte para a construção de significados pelos estudantes. Para tanto, 

delineamos as seguintes dimensões: 

 

- o foco de ensino: diz respeito à forma como os conceitos científicos são tratados 

pelo professor, considerando a distinção entre conceitos como definição ou rede 

flexível de conhecimento; 

- a utilização de recursos didáticos e tecnológico: suas habilidades e competências, 

referindo-se às atitudes e estratégias do professor ao utilizar os recursos didáticos e 

tecnológicos tão presentes nos dias atuais na sala de aula para abordar os conceitos 

científicos, observando o seu modo de tratar o conteúdo conceitual; 

- a abordagem comunicativa: trata-se da relação professor-aluno visto que a 

afetividade é uma maneira importante de ajudar os estudantes a interagir com o 

objeto do conhecimento, e a maneira como o professor considera o conhecimento 

cotidiano dos estudantes para a construção dos conceitos científicos; 

 

De acordo com Marcone e Lakatos (2010, p. 180), há diferentes tipos de entrevistas, 

que variam de acordo com o propósito do entrevistador, tradicionalmente, as mais 

utilizadas para este tipo de pesquisa são: estruturada, a semi-estruturada, e a não-

estruturada. Nas entrevistas estruturadas, todas as questões são previamente 

estabelecidas pelo pesquisador e seguem uma sequencia padronizada, enquanto 

nas entrevistas não-estruturadas não há questões formalmente formuladas, o 

pesquisado desenvolve as ideias naturalmente, com raras interrupções pelo 

entrevistado; já nas entrevistas semi estruturadas, questões centrais são levantadas, 

procurando estabelecer um diálogo com o entrevistado. 
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 A intenção desta é utilizar a entrevista semi-estruturada, partindo de 

questionamentos básicos, apoiados no que surgiu no decorrer da pesquisa e 

também buscando questionar os objetivos desta pesquisa relacionando à prática dos 

pesquisados, com diálogo pesquisador/pesquisado que permaneceu se 

estabelecendo, sem, contudo, perder de vista o foco de estudo. Esse procedimento 

possibilita uma maior aproximação com o entrevistado, permitindo que ele sinta-se 

parte importante na elaboração do conteúdo da pesquisa.  

 

De acordo com Lüdke e André (1986, p. 33-34) enfatiza “que quando há [...] uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde [...] o 

entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele 

detém e que no fundo é a verdadeira razão da entrevista”. Na medida em que 

houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluem de 

maneira notável e autêntica. 

 

Tendo em vista tais perspectivas, decidimos por entrevistar, individualmente, os 

professores em seus espaços de sala de aula, a partir da elaboração de uma ficha 

com o horário e o período da entrevista, de acordo com a disponibilidade dos 

entrevistados.  

 

Com as entrevistas, objetivamos obter informações diretas dos professores que 

refletissem sua intencionalidade quanto o seu processo de formação para trabalhar 

na área e os desafios enfrentados para construir com os alunos os conceitos 

científicos desmistificando concepções espontâneas trazido pelos mesmos. 

Comprometemo-nos a respeitar todas as expressões da fala dos entrevistados que 

foi registrado no diário de campo e gravado mediante autorização do mesmo. 

 

2.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Para analisar os dados coletados optamos por utilizar o emprego de análise de 

conteúdo, na perspectiva de (BARDIN, 2009, p. 44) que significa: Conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores que 

permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 



23 

 

recepção destas mensagens. A opção pela análise de conteúdo deu-se em função 

da concordância com as concepções de Bardin o qual afirma que:  

 

Pertencem, pois, ao domínio da análise de conteúdo todas as iniciativas que, a partir 

de um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, consistam na 

explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão deste 

conteúdo, com o contributo de índices passiveis ou não de quantificação, a partir de 

um conjunto de técnicas, que, embora parciais, são complementares, estabelecendo 

categorias para a realização das análises, de modo a revelar de forma mais 

contundente as respostas dos sujeitos de pesquisa. 

 

Assim, o presente estudo através de análise de dados buscou efetuar deduções 

lógicas e justificadas, referente às mensagens estabelecidas pelos professores e 

alunos de Ciências Naturais, da escola, em questão. Como a análise dos dados na 

pesquisa qualitativa é feita de maneira indutiva, o pesquisador procura alcançar uma 

compreensão global do fenômeno pesquisado, assumindo uma postura flexível e 

aberta perante o cenário e os sujeitos da pesquisa. 

 

Segundo Minayo (1994), as interpretações são construídas à medida que os dados 

do fenômeno pesquisado vão surgindo em um determinado contexto, não se objetiva 

aqui montar um quebra-cabeça, cujo final é previsto com antecedência, mas sim de 

uma construção que vai ganhando forma à medida que se vai construindo que se vai 

colhendo e analisando dados, sendo necessário ultrapassar a aparência imediata 

dos fenômenos, na pretensa busca em descobrir a sua origem. Na opinião desse 

autor, o pesquisador qualitativo considera o significado que os sujeitos dão às coisas 

como foco principal da pesquisa, estabelecendo técnicas, a exemplo da observação 

descritiva e da entrevista, para conhecer as experiências do ponto de vista dos 

sujeitos pesquisados, cujas manifestações são relevantes à compreensão dos 

conceitos por eles elaborados que, manifestos, são centrais para a apreensão, 

análise e interpretação da situação investigada. 

 

A análise foi contemplada no quinto capítulo a partir das seguintes categorias:  
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a) formação de professores para o ensino contextualizado e a aprendizagem de 

Ciências Naturais: vozes de sujeitos que ensinam e aprendem numa escola pública 

de Cabaceiras-Ba.  

b) Itinerários percorridos no contexto escolar: situações didáticas - descrição e 

análise. 

c) Projeto Politico-Pedagógico e o Regimento do Colégio Municipal Carlos Pereira 

Silva. 

d) Professor e o currículo de Ciências Naturais. 

e) Formação inicial das professoras de Ciências Naturais: rumo ao cotidiano 

científico. 

f) O ensino de Ciências Naturais e sua relação com a vida prática do aluno. 

g) Perfil, habilidades e atitudes necessárias para atuar na área de Ciências Naturais 

no 6º ano do Ensino Fundamental. 

h) Professor reflexivo e o desafio das novas abordagens educacionais. Nas 

seguintes categorias analisamos a visão do aluno no que se refere ao Ensino de 

Ciências Naturais.  

i) O Ensino de Ciências Naturais a partir da visão dos discentes do 6º ano do Ensino 

Fundamental.  

j) Estratégias utilizadas pelos professores, nas aulas de Ciências Naturais. 

l) O aluno e o ensino de Ciências Naturais, m) Desafios do aluno na matéria 

Ciências Naturais. 

-m) A utilização de atividades investigativas exige uma didática diferenciada.   

 

Para analisar os dados coletados, a partir das dimensões explicitadas, 

contemplamos os seguintes momentos: 

 

• Atividades observáveis: registro dos aspectos presentes no contexto da sala 

de aula. Tais registros envolvem comportamentos, ações e atitudes dos 

pesquisados tal como se mostram à observação; o modo como o espaço 

físico está organizado; as atividades de ensino realizadas; as interlocuções 

professor e estudante; 

• Confronto com a questão norteadora: utilização dos registros realizados no 

momento anterior, ou seja, nas atividades observáveis, procurando destacar 

aspectos relevantes em relação ao objetivo da pesquisa. 
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• Análise: interpretação das questões geradas pela observação, a partir dos 

dados coletados nos dois momentos anteriores, possibilitando novas 

discussões quanto ao foco da pesquisa. 

 

Para o levantamento de dados com os alunos será utilizado um questionário com 10 

questões abertas e fechadas, para obter uma maior riqueza de dados, para a análise 

da atuação docente. Que na opinião de Gil (2009, p. 19), “questionário é uma 

técnica de investigação composta por conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações”.  

 

Neste sentido o mesmo foi aplicado durante as aulas de Ciências, objetivando 

proporcionar questões que vise o aluno reconhecer as estratégias metodológicas, 

utilizadas pelos professores de Ciências Naturais, a fim de facilitar a compreensão 

do conteúdo por um ensino contextualizado, no processo de formação discente. 

Para preservar a identidade dos nossos professores e alunos que são os sujeitos da 

nossa pesquisa decidimos por usar nomes fictícios que serão identificados como: 

Elialva, Rosalia, Guilhermina, Vívian e  Marielza, os alunos são identificados como: 

Ariele, Carla, Andrea, Silvio, Maria, Julia, João, Daniela, Jerusa, Antonia, Ana Clara, 

João Vitor, Sergio, Crispina, Crispiniana, Cecília, Sandra, Eliete, Ester, Beatriz, 

Manoel, Tâmara, Thamiris, Jorge, Aloísio, Tarcisio Wanderson, Mauricio, Filipe, 

Vinicius, Daniela, Izania, Madalena, Sidiane e Solange. 
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3 ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

BRASIL 

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo promover uma discussão sobre o contexto 

histórico, a evolução do ensino das Ciências e a formação de professores no Brasil. 

Levando em consideração requisitos básicos como a organização do currículo que  

torna a pratica pedagógica, um processo mais significativo e eficaz, motivando os 

sujeitos da ação educativa, romper com as antigas praticas, reorganizando as 

propostas pedagógicas visando o desenvolvimento humano do cidadão  critico 

consciente e capaz de transformar o meio em que vive e a sociedade em geral.  

 

3.1 BREVE CONTEXTO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

 

O que é Ciência? Ao conceituar a prática pedagógica de professores de Ciências 

Naturais como objeto de estudo, procurou-se apontar o papel que a ciência e o 

conhecimento desempenham nas sociedades. Assim o dicionarista Aurélio (1982) 

definiu ciência como o “processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza, 

visando dominá-la em seu próprio benefício”.   

 

De acordo com Krasilchik (1987) a adoção da ciência como base de organização 

das sociedades modernas vem sendo questionada, à medida que, nos últimos anos, 

vai se elevando a preocupação com as consequências de seu uso. Apesar disso, 

não podemos ser indiferente à sua importância, pois ela constantemente modifica o 

mundo. O que vem a ser esse processo intelectual tão recente na história humana, 

mas que ascende na cultura do século como atividade tão importante que já nos é 

impraticável pensar a vida sem ela. 

 

Na opinião de Dixon (1976, p. 2): “A ciência era uma grande aventura para o espírito 

humano e um meio de libertar o homem da escravidão e, certamente, precisávamos 

dela”. Mas, o que distingue a ciência de outras atividades? E por que o 

conhecimento científico é tão valorizado? Essas reflexões tornaram-se tão 

complexas que poucos cientistas se preocupam em defini-las e têm dificuldades de 

superar a visão de herdeiros dos pensadores gregos e de uma sequencia de 
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personagens através da história. Dixon (1976, p. 10) reforça que “os próprios 

cientistas estão longe de concordar sobre a base intelectual de seu trabalho”, pois 

muitos sequer pensam a respeito e deixam tais especulações para aqueles 

cavaleiros solenes, os filósofos da ciência. A ciência é tradicionalmente reconhecida 

pelo conhecimento que produz um conhecimento que inclui, em qualquer tempo, 

forma ou medida, uma garantia da própria validade.  

 

Segundo Abbagnano (2000, p. 136), o conceito tradicional de ciência inclui “garantia 

absoluta de validade, sendo, portanto, como conhecimento, o grau máximo da 

certeza”. Tal concepção tornou-se senso comum para a ciência a partir do século 

XVII, como consequência da “Revolução Científica”, e ainda é aceita por parte da 

sociedade, pois as teorias científicas eram resultado da rigorosa obtenção dos 

dados de experiências, adquiridos por observação e experimentação. Nesta 

perspectiva à medida que as bases científicas vão se evoluindo e conscientes que é 

no âmbito educacional, ambiente formal responsável pela formação do indivíduo em 

caráter científico que a cada momento levanta-se a problemática da formação 

continuada de professores. 

 

Segundo Schnetzler (1996), três razões têm sido usualmente apontadas para 

justificar a formação continuada de professor.     

 

 – A necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas 

sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do processo ensino-

aprendizagem só acontece pela ação do professor. 

 – A necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa 

educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando que o 

professor seja também pesquisador de sua própria prática. 

– Em geral, os professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao 

conceberem que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas 

pedagógicas.  

 

No entanto, os programas de formação continuada já desenvolvidos em nosso país 

em especial, com professores de Ciências, têm se limitado a ações de “reciclagem” 

ou de “capacitação” de professores, geralmente em cursinhos de curta duração, nos 
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quais não se rompe com a racionalidade técnica. Fazendo referência a este contexto 

Marandino (1997) e Rosa (2000) congrega da mesma opinião, “isto é, não se rompe 

com o modelo de formação docente que concebe o professor como técnico por 

assumir a atividade profissional”. 

 

Para desmistificar esta visão simplista dos professores, pesquisa sobre formação de 

professores de Ciências tem crescido quantitativa e qualitativamente em nosso país 

neste trabalho de pesquisa apontaremos alguns aspectos relevantes ao ensino de 

Ciências no Brasil, e a sua trajetória na escola fundamental. Conforme PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) o ensino de Ciências, tem sido praticado de 

acordo com diferentes propostas educacionais, que se sucedem ao longo das 

décadas como elaborações teóricas e que, de diversas maneiras, se expressam nas 

salas de aula.  

 

No Brasil, a institucionalização dos cursos superiores de formação de professores 

(as licenciaturas) teve inicio, efetivamente, na década de 1930, como base de 

referencia para a criação da Universidade do Distrito Federal, instituída em 1935 por 

Anísio Teixeira. Nessa época, a proposta era a de uma escola de nível superior 

destinada a formar todos os professores, inclusive aqueles voltados à escolarização 

inicial. No entanto, esta proposta não durou muito tempo, sendo extinta no ano de 

1939, quando tomou espaço a formação de professores para o Ensino Básico 

prevista no decreto-lei nº 1.190 de 04 de abril de 1939. 

 

Na opinião de Krasilchik (1987), a evolução no ensino das ciências segue uma 

ordem cronológica, separando as décadas; é preciso frisar, no entanto que os 

processos foram contínuos. 

 

No Período de 1950-1960, nessa época, o ensino de Ciências, refletia a situação do 

mundo ocidental após a Segunda Guerra Mundial. A industrialização, o 

desenvolvimento tecnológico e científico que vinha ocorrendo, não pôde deixar de 

provocar choque no currículo escolar.  No início dos anos cinquenta, organizou-se 

em São Paulo, no IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura), sob 

a liderança de Isaias Raw, um grupo de professores universitário, que também 

aspirava à melhoria do ensino de Ciências, de modo que se pudesse aprimorar a 
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qualidade do ensino superior e, em decorrência, este movimento influenciasse no 

processo de desenvolvimento em caráter nacional. 

 

Mas adiante a autora ressalta que a década de 1960 a 1970 já havia um grande 

empenho na educação para estimular mudanças no comportamento do educador 

para um melhor desempenho na sala de aula, pois a tendência que despontava no 

Brasil nessa época supervalorizava métodos e técnicas em relação aos conteúdos. 

O autor enfatiza que a formação praticada em serviço tinha em comum a 

“valorização do intra-escolar” e as noções idealistas de “preparação do homem 

integral”, as quais estabeleciam o elo com a totalidade social delegando à escola o 

papel de “redentora da humanidade”. 

 

Ainda nesse período a comunidade educacional brasileira vivenciou discussões 

sobre a universalização do acesso á escola gratuita para todos e, as políticas 

educacionais que ressaltavam a questão da quantidade em detrimento a qualidade. 

Servindo de base ao desenvolvimento econômico; a educação elaborou propostas 

de formação inicial fortemente influenciada pela psicologia comportamental e pela 

tecnologia educacional e tal modelo estendeu-se aos cursos de extensão e pós-

graduação. 

 

Nesse sentido Krasilchik (idem), continua enfatizando que nessa mesma época, 

depois da euforia da vitória dos aliados, passou-se o confronto entre o ocidente e o 

mundo socialista, caracterizando a década de 60 como períodos da Guerra Fria. 

Uma das importantes transformações que ocorreu a partir dos anos sessenta na 

estrutura curricular do ensino das Ciências, deveu-se às transformações políticas e 

sociais que se sucederam neste tempo. 

 

 Os grandes projetos passaram a incorporar mais um objetivo, permitir a vivencia do 

método cientifico como necessário para a formação do cidadão, não se restringindo 

apenas à preparação do futuro cientista. Iniciava assim, a se pensar na 

democratização do ensino destinado ao homem comum, que tinha que conviver com 

o produto da Ciência e da Tecnologia e do qual se requeria conhecimento, não 

apenas como especialista, mas também como futuro político, profissional liberal, 

operário, enfim como cidadão. É importante lembrar que foi especificamente, na 
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década de 60, que se teve a noção de “capacitação de recursos humanos”, muito 

valorizado pelo MEC e pelas secretarias de educação. Os cursos desse período 

davam uma grande ênfase aos métodos e técnicas de sensibilização, enfatizando as 

relações interpessoais e introduzindo dinâmicas de grupos. 

 

Dando continuidade ao nosso trajeto pela evolução no Ensino de Ciências de modo 

geral, podemos dizer que o período de 1970-1980 continuava agitado por 

convulsões sociais e econômicas, tendo como um dos problemas mais nítidos do 

processo a crise energética. As agressões ambientais, decorrentes do 

desenvolvimento industrial desenfreado, resultaram em contrapartida o que tornou 

mais intenso o interesse pela educação ambiental e na junção de mais um objetivo 

ao ensino de Ciências: o de fazer com que os alunos discutissem também as 

implicações sociais do desenvolvimento científico. O que agora se visava era 

agregar, ao racionalismo subjacente ao processo cientifico a analise de valores e o 

reconhecimento de que a ciência não era imparcial. 

 

No Brasil, este período é caracterizado pela promulgação da Lei nº 5.692/71, que 

afeta profundamente vários aspectos do sistema educacional. A escola secundária 

deve servir agora não mais à formação do futuro cientista ou profissional liberal, 

mas principalmente ao trabalhador, que era peça principal para responder as 

exigências do mercado de trabalho. 

 

A fim de corresponder às exigências deste século, Cunha (2006), apresenta atitudes 

do governo em relação à formação de professores. Pensando nesse contexto o 

MEC tem proposto ações que visam corrigir essa carência, buscando 

fundamentalmente, a melhoria das licenciaturas e a ampliação de números de 

vagas. Trata-se, portanto de uma política de governo que visa priorizar recursos em 

prol da formação dos futuros professores. Em 2005, o MEC ofereceu 17.585 vagas 

em Cursos de Graduação a Distância em parceria com 37 instituições públicas de 

ensino superior em todas as regiões do país.  

 

Fazendo uma alusão a essas ações do governo, Santos e Greca (2006) ressalta que 

o objetivo principal das instituições é tentar amenizar o problema dos professores 

que não tem formação adequada para planejar sua aula, conduzindo os educandos 
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a investigações, ao desenvolvimento de habilidades de argumentação e de 

comunicação de ideias científicas. Nessa perspectiva o que mais restringe esse 

novo modelo na pratica educativa é que  esses professores não tiveram acesso a 

esse tipo de ensino a acabam por transmitir os conteúdos de Ciências, em suas 

aulas, reproduzindo o ensino que tiveram em sua formação inicial.  

 

Neste sentido concordamos, com Freire (1996, p.24), quando este afirma que 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria 

produção ou sua construção”. O ensino voltado para a formação do cidadão 

consciente, crítico, observador, participante e autônomo exige que o aluno esteja na 

escola, mas que esta esteja preparada para recebê-lo, com propostas pedagógicas 

que motive a pesquisa por investigação com foco nos CTS e professores preparados 

para lidar com as devidas dúvidas que o processo ensino-aprendizagem está sujeito 

a vivenciar.  Confirma esse comentário o PCN de Ciências Naturais (1997, p. 10), 

que diz: “Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do 

conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, 

não é possível pensar na formação de um cidadão critico à margem do saber 

científico”. 

 

Para Candau (1997), a proposta de formação de professores tem como eixos 

fundamentais: a escola como locus da formação em serviço, a valorização dos 

saberes docente e o reconhecimento do ciclo de vida dos professores. É no 

cotidiano escolar que o professor vai consolidando sua formação, contexto 

apropriado para análise crítica das experiências pessoais e profissionais. A 

formação do professor de Ciências pressupõe o desenvolvimento de práticas 

metodológicas que estabeleçam parcerias entre as duas versões, cujo foco principal 

seja estimular uma atividade voltada para a investigação e busca de soluções para 

os problemas reais da educação fundamental. 

 

O PCN de Ciências Naturais (2001) propõem uma renovação no ensino de Ciências 

que visa romper metodologias antigas e criar novos rumos na organização e 

planejamento das aulas, que estas não sejas planejadas em torno de conteúdos dos 

livros didáticos, mas os coloquem como chaves de leitura do cotidiano escolar, 

permitindo ao professor refletir sobre sua trajetória profissional, ler criticamente seu 
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contexto de trabalho, renovar sua prática, e comprometer-se com um projeto social 

transformador, desenvolver-se profissionalmente, investigando e intervindo em sua 

prática pedagógica, rompendo com as heranças com as quais foram formados e 

buscando promover aos educando um nova diretriz de ensino-aprendizagem. 

 

3.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Para nos situar nesta discussão, primeiramente queremos deixar claro o significado 

da palavra currículo. 

 

A palavra currículo é de origem latina “curriculum” e significa o caminho da vida, o 

sentido, a rota de uma pessoa ou grupo de pessoas. Currículo indica processo, 

movimento, percurso. Mas para Moreira, (1990) o currículo tem a ver com o tipo de 

educação que se pretende oferecer para uma criança, adolescentes, jovens e 

adultos de um determinado país, uma região de um município ou uma escola, por 

isso as questões sobre currículo sempre esteve no centro das discussões travadas 

em nosso país. Nesse sentido os responsáveis pelo ensino de Ciências Naturais 

tem exigido decisões e mudanças tanto em termos de conteúdos apresentados 

como nas metodologias usadas nas aulas. Silva (1999) coaduna dessa ideia 

dizendo:  

Um currículo resulta de escolhas que devem levar em conta não apenas “o 
que” deve ser ensinado e “como” deve ser ensinado, mas principalmente 
“por que” este conhecimento deve ser ensinado. O que levou a opção por 
estes e não por outros conhecimentos? Quais são os interesses que estão 
por trás dessas escolhas?  O currículo precisa ser entendido como um 
processo de construção social, atravessado por relações de poder “que 
fizeram e fazem com que tenhamos esta definição determinada de currículo 
e não outra, que fizeram e fazem com que o currículo inclua um tipo 
determinado de conhecimento e não outro”  

 

Por este motivo enfatizamos sempre que o currículo deve ser dinâmico respeitando 

o tempo e o espaço cultural orientando as práticas educacionais de cada país, 

respeitando as variedades curriculares já existentes em Estados e Municípios. “O 

MEC recentemente preparou um documento intitulado “Indagações sobre o 

Curriculo” que traz uma abordagem curricular em cumprimento ao Artigo 210 da 

Constituição Federal de 1988, determinou que fosse um dever do Estado para com a 

educação fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
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assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos 

nacionais e regionais. O currículo deve ser entendido como componente central do 

procedimento da educação e deve ser analisado de acordo com as propostas do 

PPP (projeto político pedagógico) de cada unidade escolar. 

 

Levando em consideração que o processo educativo é complexo e fortemente 

marcado pelas variáveis pedagógicas, o Secretário da Educação, considerando a 

necessidade de adequar as matrizes curriculares da educação básica às diretrizes 

nacionais e às metas da política educacional, resolve conforme Resolução SE 81, de 

16-12-2011 a implementação do Ensino Fundamental de nove anos e a divulgação 

dos documentos consolidados da Política Nacional de Educação Infantil, retomando 

a reflexão sobre as Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental, ação 

desencadeada pelo conselho Nacional de Educação revoga no:   

 

Artigo 2º - o ensino fundamental terá sua organização curricular 
desenvolvida em regime de progressão continuada, estruturada em 9 (nove) 
anos, constituída por dois segmentos de ensino (ciclos):  
I - anos iniciais, correspondendo ao ensino do 1º ao 5º ano;  
II - anos finais, correspondendo ao ensino do 6º ao 9º ano.  
Artigo 4º - no segmento de ensino correspondente aos anos finais do 
ensino fundamental deverá ser assegurada a seguinte carga horária:  
I - no período diurno, em unidades escolares com até dois turnos diurnos: 
carga horária de 30 (trinta) aulas semanais, sendo 6 (seis) aulas diárias, 
com duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 1.200 (mil e 
duzentas) aulas anuais... 

 

Partindo dessa reflexão, não é pretensão deste trabalho abranger todas as demais 

dimensões. As que foram destacadas convergem especialmente para esclarecer 

como é organizado o currículo nos anos finais do Ensino Fundamental que é o foco 

da nossa pesquisa.  

 

Nesse processo, embora o texto da Lei nº 5.692/71 valorizasse as disciplinas 

científicas, na prática, elas foram profundamente atingidas. O currículo foi invadido 

por disciplinas chamadas de instrumentais ou profissionalizantes. Há um 

desenvolvimento considerável na história do ensino de Ciências no Brasil, tanto por 

parte das práticas de ensino quanto às possibilidades destas apresentadas ao longo 

dos séculos XX e XXl, pois é de fundamental importância explicitar alguns 

momentos da história recente da sociedade brasileira, enfatizando como o ensino 

de Ciências nos últimos anos é trabalhado em muitas salas de aula. 
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De acordo com o PCN (2001, p.20), “revelam que o ensino de Ciências Naturais, a 

tendência conhecida desde os anos 80 como Ciências, Tecnologia e Sociedade” 

(CTS), que já se planejaram anteriormente e que é importante até os dias atuais, é 

uma resposta àquela problemática. “Especialmente a partir desta época o ensino de 

Ciências Naturais se aproxima das Ciências humanas e Sociais, reforçando a 

percepção das Ciências como construção humana, e não como “verdade natural”.  

 

Segundo Krasilchik (1987), “Os esforços para mudar o ensino de Ciências 

envolveram transformações curriculares que foram objeto de investigação 

sistemática, para responder a várias questões relativas aos resultados das 

propostas de inovação”. Conforme diz a autora a luta pelo desenvolvimento do 

ensino das Ciências, ocasionou mudanças no currículo que resultou na avaliação da 

organização dos projetos curriculares.  

 

Com a promulgação da Lei no 9.394/96, a nova LDB Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional que incorporou as experiências e lições aprendidas ao longo 

desses anos, inicia-se outra etapa de reforma. Em relação à flexibilidade, regime de 

colaboração recíproca entre os entes da federação e autonomia dos entes 

escolares, a nova LDB consolidou e tornou norma uma profunda ressignificação do 

processo de ensinar e aprender: prescreveu um paradigma curricular no qual os 

conteúdos de ensino deixam de ter importância em si mesma e são entendidos 

como meios para produzir aprendizagem e constituir competências nos alunos. 

 

A implementação da reforma curricular envolve, e envolverá ainda mais, em 

diferentes graus, distintos segmentos do setor educacional brasileiro. Devido à 

complexidade do sistema federativo do país e sua enorme diversidade, esse 

processo ocorre com muito mais consenso do que dissenso. Duas razões 

contribuem para a construção desse consenso: o contexto econômico e cultural, que 

impõe a revisão dos conteúdos do ensino, e a LDB, que atua como fator de coesão. 

Na medida em que as principais respostas para essa revisão foram contempladas 

na lei, os vários âmbitos ou instâncias de sua regulamentação e execução estão 

empenhados em colocá-la em prática.  
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3.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS: ROMPENDO PRÁTICAS E CRIANDO RUMOS 

 

Para Candau (1997), a proposta de formação de professores tem como eixos 

fundamentais: a escola como locus da formação em serviço, a valorização dos 

saberes docente e o reconhecimento do ciclo de vida dos professores. É no 

cotidiano escolar que o professor vai consolidando sua formação, contexto 

apropriado para análise crítica das experiências profissionais. A formação do 

professor de Ciências pressupõe o desenvolvimento de práticas metodológicas que 

estabeleçam parcerias entre as duas versões, cujo foco principal seja estimular uma 

atividade voltada para a investigação e busca de soluções para os problemas reais 

da educação fundamental. 

 

Os PCN de Ciências Naturais (2000) propõem uma renovação no ensino de 

Ciências que visa romper metodologias antigas e criar novos rumos na organização 

e planejamento das aulas, que estas não sejam planejadas em torno de conteúdos 

dos livros didáticos, mas os coloquem como chaves de leitura do cotidiano escolar, 

permitindo ao professor refletir sobre sua trajetória profissional, ler criticamente seu 

contexto de trabalho, renovar sua prática, e comprometer-se com um projeto social 

transformador, desenvolver-se profissionalmente, investigando e intervindo em sua 

prática pedagógica, rompendo com as heranças com as quais foram formados e 

buscando promover aos educando uma nova diretriz. 

 

Vejamos o que diz Perrenoud (2000), em entrevista a Paola Gentile e Roberta 

Bencini na Universidade de Genebra 

 
É inútil exigir esforços sobre humanos aos professores, se o sistema 
educativo não faz nada além de adotar a linguagem das 
competências, sem nada mudar de fundamental. O mais profundo 
indício de uma mudança em profundidade é a diminuição de peso 
dos conteúdos disciplinares e uma avaliação formativa e certificativa 
orientada claramente para as competências. Como eu disse as 
competências não dão as costas para os saberes, mas não se pode 
pretender desenvolvê-las sem dedicar o tempo necessário para 
colocá-las em prática. 
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É nessa perspectiva que a renovação da formação vem procurando caminhos novos 

de desenvolvimento das competências e habilidades liberando disciplinas 

engessadas em currículos e introduzindo ciclos de aprendizagem. 

 

Em harmonia com PCN, Freire (1996), ressalta que ensinar e aprender tem a ver 

com o esforço de romper com ideologias, concepções, crenças e atitudes, tanto no 

que diz respeito ao professor quanto ao aluno. A formação do professor reflexivo 

perpassa pelo desvelar da compreensão de algo e com o empenho igualmente 

crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de 

desvelamento que o professor deve deflagrar. Nessa perspectiva entende-se que 

deve haver um esforço por parte do professor em ensinar, e um empenho 

igualmente por parte do aluno em aprender, que não acontece de qualquer jeito, 

mas de forma crítica e reflexiva, o processo de ensino aprendizagem se dá no 

momento que o aluno interage com o objeto de conhecimento, o papel do professor 

é revelar ao aluno o significado desta aprendizagem, motivando nos alunos o gosto 

de aprender. 

 

O professor é responsável por dirigir o estudo, dos alunos, por escolher os objetivos 

que pretende alcançar, com a sua turma, mas é impossível transformar uma 

realidade, se o mesmo continuar na neutralidade e no comodismo. Sem autonomia o 

docente não pode escolher o seu modelo de aula, a forma criativa de ensinar o 

conteúdo como num enfrentamento de novas propostas em que se preocupa com o 

aluno que se quer formar, apto para se envolver com a sua ferramenta de trabalho 

na sociedade (FREIRE, 1996). 

 

Para Santos e Greca (2006), a formação docente, está confinada em seus âmbitos 

formais, e não consegue traduzir-se em reconstrução teórica e prática eficaz. 

Prevalece a tendência de formalizar, cindir, isolar e dicotomizar os programas de 

formação, reduzindo de tal modo sua complexidade que a formação raramente 

encontra correspondente nas práticas. E aponta criticas á pesquisa de caráter 

acadêmico porque em muitos casos mantém uma divisão entre a formação teórica 

de âmbito universitário e a prática do professor em sala de aula. 
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Um dos desafios dos profissionais da educação de modo geral, é compreender a 

estruturação dos conhecimentos básicos no ensino, que é pautado unicamente pela 

visão de pesquisadores sem a participação dos professores que atuam em âmbito 

de ensino escolar. Dentro dessa racionalidade, ao tentar romper com a razão 

técnica, percebe-se a complexidade, a necessidade de contemplar outras vertentes, 

como a reconstrução das práticas escolares. A pesquisa que tem acompanhado as 

ações dos professores nas escolas mostra está integrada com as promoções de 

algumas mudanças nos currículos praticados em sala de aula. Mas, contudo os 

problemas mais essenciais continuam persistindo. 

 

Freire (1996) apresenta os saberes que ele considera necessários à prática 

educativa. E diz que ensinar exige um entrar de corpo e alma na docência, extraindo 

dos professores e alunos o que há de melhor: nessa perspectiva, os saberes para a 

prática docente encaminha para a: 

 

• Criatividade – Essa compreensão enfatiza que a criatividade precisa de 

liberdade. 

• Continuidade na formação – Aprende-se como ensinar à medida que a ensina 

e mais se estuda a respeito. 

• Compromisso – Um professor que não leva a sério sua prática docente, que 

não estuda e ensina mal o que mal sabe, que não luta para que disponha de 

condições materiais indispensáveis á sua prática docente, se proíbe de 

concorrer para a formação da imprescindível disciplina intelectual dos 

estudantes. Anula-se, pois, como professor. 

 

No que se refere aos saberes necessários aos professores de Ciências Naturais, 

convém lembrar que esses são pontos essenciais para uma prática que objetiva 

contribuir para uma formação discente, fornecendo aos mesmos subsídios para 

construir um novo percurso educativo e não meras repetições de conhecimentos. 
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4 PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS: O 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM QUESTÃO  

 

Este segundo capítulo é dedicado a discussão sobre a formação de professores em 

seu contexto profissional e social, buscando refletir um pouco sobre a necessidade 

de valorizar o cotidiano do aluno, para referenciar o conhecimento cientifico, em 

seguida contemplamos o perfil do profissional para exercer a função de educar o 

cidadão capaz de transformar a sociedade em que vive, e por fim enfatizamos com 

clareza os saberes necessários para atuar com compromisso e responsabilidade a 

tarefa do profissional da educação. 

 

4.1 CONTEXTO DO ENSINO NO ÂMBITO DAS CIÊNCIAS NATURAIS, DO 

COTIDIANO ÀS CIÊNCIAS 

 

Na opinião de Pozo (2009), em uma sociedade em que os conhecimentos e as 

demandas formativas mudam com tanta rapidez, é essencial que os responsáveis 

em dirigir o ensino-aprendizagem sejam aprendizes contínuos, eficazes e flexíveis, 

que promova uma educação que contribua para que o aluno se adapte as novas 

exigências do mercado de trabalho, que contenha capacidade crítica e eficaz. Como 

tem mostrado à pesquisa nesta área a aquisição dessas capacidades somente é 

possível se desenvolvida a partir de um ensino contextualizado com a realidade do 

aluno. Neste caso, pesquisas apontam um grande número de conhecimentos 

necessários, afastando o docente das visões simplista do ensino de Ciências. 

 

Ao propor uma didática com experiências inovadoras na formação dos professores 

de Ciências Naturais dos anos finais do ensino fundamental, Carvalho e Pérez 

(2003), ressalta que o professor de Ciências deve rejeitar contribuições isoladas e 

fundamentar as necessidades formativas a partir do corpo de conhecimentos que a 

pesquisa didática está construindo, pois a formação do professor perpassa por uma 

profunda mudança didática que deve questionar as concepções docentes do senso 

comum.  

 

Em relação a esta opinião, Pozo (2009), enfatiza dizendo que o ensino de Ciências 

esteve sempre dirigido de forma tradicional, que se reduz principalmente em 
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transmitir o corpus conceitual das disciplinas, e continua ressaltando que o 

conhecimento cientifico tal como é ensinado nas salas de aula, continua sendo, 

sobretudo um conhecimento conceitual, onde o melhor verbo que define o que os 

professores fazem em suas aulas continua sendo o verbo “explicar e os que fazem 

os alunos são no melhor dos casos, copiar e escutar”. 

 

Neste contexto Carvalho e Pérez (2003), corrobora da mesma opinião de Pozo 

(idem), e aprofunda dizendo, que a carência e os erros que evidenciam a formação 

dos professores, não são resultado de incapacidades essenciais, pois ao se 

proporcionar aos professores a oportunidade de um trabalho coletivo de reflexão, 

debate e aprofundamento, as suas produções podem aproximar-se aos resultados 

de uma comunidade cientifica. O que é preciso fazer é orientar o trabalho de 

formação dos professores como um ser que está sempre em processo de 

aprendizagem, contribuindo assim, de forma funcional e efetiva, para a 

transformação de suas concepções iniciais. 

 

Neste diálogo sobre o processo de ensino e aprendizagem os autores acima citados 

congregam da mesma opinião no que diz respeito à formação de professores e 

acrescentam que esta temática tem sido um ponto critico na reforma da educação 

em Ciências, e um assunto que está em pauta em qualquer discussão nos dias 

atuais, em virtude do grande avanço científico que demanda a sociedade, e a 

necessidade de formar cidadãos cada vez mais criticos e reflexivos. Para os 

pesquisadores em educação a formação de professores de Ciências, geralmente 

tem sido pensada como uma tentativa de produzir um profissional inovador, que 

seja um pesquisador nato, capaz de acompanhar as exigências didático-

pedagógico. 

 

Para isso é importante pensar nas inúmeras situações que impedem que o 

professor esteja atualizado em sua prática: salas em número excessivo de alunos e 

a necessidade de lecionar em outras instituições, trabalhar com outras disciplinas 

para completar carga horária; a formação inadequada dos professores, através de 

cursos que não oferecem as possibilidades mínimas de instrumentalização para a 

prática docente, tanto no que diz respeito ao conhecimento específico, como no que 

diz respeito ao conhecimento pedagógico.  
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Interagindo com Carvalho e Pérez (2003) que, ressalta sobre as visões simplistas 

que os professores tem dificuldade de romper, o autor a seguir, busca refletir a 

formação de professores de Ciências Naturais, compreendendo a necessidade de 

uma docência de qualidade, e nos remete a um caminho seguro dessas visões: 

 
Buscando superar as dificuldades na formação dos professores a 
uma prática fragmentada, onde alguns autores assumem a 
independência entre ambas as formas de conhecimento, que 
serviriam para contextos e metas diferentes, de modo que não seria 
questão de substituir uma pela outra, mas de fazer com que 
coexistam e aprender a ativá-las no momento certo, em função do 
contexto. (POZO, 2009, p. 49 

 

Compreendendo a visão destes autores, aprender ciências seria adquirir um 

conhecimento integral e formas de raciocínio úteis somente para esse âmbito do 

saber, na opinião de Pozo (2009), não existe conhecimento melhor, nem pior, o que 

existe é uma integração hierárquica entre elas, que poderiam ser relativamente 

fragmentada em seu uso contextual, mas deveriam integrar-se conceitualmente, de 

modo que os alunos compreendam a relação que existem entre elas. Assim, além 

de diferenciar suas próprias teorias implícitas do conhecimento cientifico, seria 

capaz de integrar as formas mais simples e intuitivas do saber, dos modelos formais 

explícitos e elaborados, mas nem por isso sempre mais úteis e relevantes 

proporcionado pela ciência. Nesse sentido uma primeira interpretação feita pelo 

autor é que os processos e produtos do conhecimento cotidiano e cientifico 

compartilham da mesma natureza. 

 

A base legal Brasil (2001), assinala que o confronto entre o saber cotidiano e o 

saber cientifico não costuma ser simples, mas é necessário, situar o aluno nesse 

confronto, proporcionando aos alunos a mobilização do conhecimento adquiridos 

pela vivência e pela cultura, relacionando e elaborando ideias científicas, em 

situações de aprendizagem na escola, é pressuposto básico para a aprendizagem 

significativa. 

 

De acordo com Vygotsky (2001) o fato de o conhecimento ser definido por meio de 

palavras, e de operar com eles a vontade, a capacidade de definí-lo e adquirir 

conceito, vem relativamente mais tarde, quando adquire consciência. O 
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desenvolvimento de um conceito científico, geralmente tem seu inicio com a 

definição verbal e com a sua aplicação em operações não espontâneas. Desse 

modo esse autor afirma que, “o desenvolvimento dos conceitos espontâneos nas 

crianças é ascendente, enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é 

descendente. A origem do conhecimento cotidiano implica na práxis imediata do agir 

no mundo, a produção da própria vida, o caráter habitual e espontâneo do fazer e 

pensar cotidianos e a persistente atuação do sujeito como agente e consciente. 

 

Divergindo da opinião de Vygotsky (2001), Fisher (2004), acrescenta: a dimensão da 

ciência cotidiana se mostra nas atividades cotidianas dos indivíduos desde a mais 

simples até a mais complexa; já a dimensão da ciência científica se apresenta como 

atividade formal, planejada e que segue padrões pré-estabelecidos. O desafio do 

professor é criar oportunidades para que os estudantes percebam a relação que há 

entre as duas dimensões, ter a consciência de que aprender não significa memorizar 

um amontoado sucessivo de coisas que vão se reunindo, ao contrário, trata-se de 

uma rede ou teia de interações neuronais extremamente complexas e dinâmicas, 

que vão criando e modificando a cada momento de forma qualitativa e que se auto-

organiza enquanto se mantém numa acoplagem estrutural com o meio. 

 

Neste sentido Moreira (2003), enfatiza que o uso dos conhecimentos prévios é uma 

estratégia proposta para facilitar a aprendizagem significativa. E Pozo (2009), 

congrega da mesma ideia dizendo que esses conhecimentos adquiridos pelos 

alunos, tem como meta, dar sentido ao mundo que nos rodeia entender o sentido do 

conhecimento científico e a evolução do conhecimento cotidiano e não apenas 

conseguir que seja repetido. A crise da educação científica é consequência da 

dificuldade dos alunos para encontrar esse sentido, uma vez que o ensino da ciência 

geralmente é ineficaz, para conseguir as profundas mudanças não apenas 

conceituais, mas também de atitudes e procedimentos que a transição do 

conhecimento cotidiano para o científico requer.  

 

4.2 SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

NATURAIS 
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De acordo com Tardif (2002), os saberes são plurais, formados pelos saberes da 

formação profissional, saberes disciplinares, saberes curricular e saberes 

experienciais. Para o autor o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 

sua experiência cotidiana com os alunos”.  

 

Nessa perspectiva Gauthier (1998), aprofunda um pouco mais, ressaltando que os 

saberes mobilizados pelos professores, na sua concepção são saberes que são 

formados pelo saber disciplinar, saber curricular, saber das ciências da educação, 

saber da tradição pedagógica, saber experiencial e saber da ação pedagógica. E 

complementa dizendo que o ensino é “a mobilização de vários saberes que formam 

uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder a 

exigências específicas de sua situação concreta de ensino”. 

 

Transcorrendo esse dialogo Nóvoa (1992), afirma que a formação docente, não se 

constrói por acumulação de conteúdo, mas em uma perspectiva crítico-reflexiva que 

leva a um pensamento autônomo e implica em um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo, com vista na construção de uma identidade. Nesse contexto, 

esse processo tem como objetivo formar um profissional da educação, o que, para 

Freire (2003), significa um profissional capaz de participar na emancipação das 

pessoas, ajudando-as a se tornarem mais livres, menos dependentes do poder 

econômico, político e social.  

 

Entretanto, ver o professor como profissional, exige que ele domine uma série de 

capacidades e habilidades especializadas que o façam ser competente em 

determinado trabalho. Quanto aos saberes necessários para tornar o professor 

competente, Carvalho e Pérez (2003), escreve:  

 
A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, um 
compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade 
com outros agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres 
humanos e, portanto, não pode nem deve ser uma profissão meramente 
técnica de “especialistas infalíveis” que transmitem unicamente 
conhecimentos acadêmicos.    
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Ao analisar os saberes necessários para um professor, muitos autores concordam 

com a necessidade de conhecimento versátil que preencha diversos âmbitos do 

sistema educativo: os problemas que originam a construção do conhecimento; a 

pedagogia, que em geral é entendida como cultura educativa; a metodologia e o 

currículo como interventores da prática; o contexto e os próprios sujeitos do ensino, 

como também, a importância do conhecimento sobre o âmbito sociocultural e 

sociocientífico. Mas o maior risco é querer formar professores em tantos âmbitos e 

em tantas coisas que essa versatilidade se converta em confusão, superficialidade e 

ambiguidade no conhecimento.    

 

O conhecimento de natureza cientifica são cada vez mais valorizados na sociedade 

atual, saberes e formação profissional exprime a necessidade de repensar a 

formação de professores, levando em consideração os seus saberes e a realidade 

especifica de seu trabalho cotidiano. Todavia essas reflexões não se restringem ao 

âmbito das instituições educacionais, pois o papel do professor de Ciências 

extrapola os muros da escola para interagir no social.  

 

No entanto Tardif (2000) destaca que a prática do professor é um espaço de 

construção de competências ou saberes. Ou seja, é na prática que o professor 

utiliza sua competência para designar os saberes que os professores utilizam no 

trabalho cotidiano para desempenhar as suas tarefas. 

 

A partir do ponto de vista de Carvalho e Pérez (2003), o que o professor de Ciências 

precisa saber para abordar, os problemas que a atividade docente impõe, em 

primeiro lugar é romper com as visões simplistas que cada professor isolado 

costuma proporcionar e debater sobre as diferentes contribuições que contemplam 

cada “saber” ou “saber fazer” insistindo no papel central do processo de aquisição 

do conhecimento e em definitivo, toda atividade docente deverá desempenhar uma 

prática inovadora e rica em significado. 

 

Embora a preocupação com a formação do professor, seja antiga e um dos fatores 

essenciais no processo ensino-aprendizagem, até recentemente os estudos 

centravam-se nas características do bom professor ou nas diferenças entre bons e 

maus professores, ao passo que hoje a questão se coloca em termo de quais 
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conhecimentos os professores precisam adquirir para atuar como formador e 

mediador na construção da aprendizagem. 

 

Para Carvalho e Pérez (2003), o professor precisa conhecer a matéria a ser 

ensinada, a autora elenca diversos aspectos importantes necessários ao professor, 

principalmente o professor de Ciências naturais: 

 

• Conhecer os problemas que originaram a construção dos 

conhecimentos científicos; 

• Conhecer as orientações metodológicas empregadas na 

construção dos conhecimentos; 

•  Conhecer as interações Ciências/Tecnologia/Sociedade 

associada à referida construção; ter algum conhecimento dos 

desenvolvimentos científicos recentes e suas perspectivas, para poder 

transmitir uma visão dinâmica e não-fechada das Ciências;  

• Saber selecionar conteúdos adequados que deem uma visão 

correta das Ciências, e que sejam acessíveis aos alunos; 

• Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para 

adquirir outros novos. 

 

Tanto a abordagem de Tardif (2000) quanto à de schenetzler (2002), enfocam que a 

necessidade formativa do professor, é reflexo de uma formação inicial não 

fundamentada nos alicerces científicos, portanto é difícil haver uma mudança de 

postura em relação ao ensino de Ciências, se não houver uma mudança profunda 

na epistemologia do professor. Por outro lado Alarcão (1996) propõe a dimensão do 

conhecimento de uma filiação profissional, que envolve o conhecimento de seu 

valor, de suas potencialidades de sua função e impõe desse modo grandes desafios 

aos professores, às instituições formadoras e a sociedade em geral. A necessidade 

de incorporar essa perspectiva, acreditando, de fato que sua qualificação e o 

desenvolvimento de sua autonomia profissional são buscas contínuas. 

 

Em suma, o novo milênio exige um educador que direcione o seu olhar para o 

futuro. Estimulando a imaginação e a fantasia de seus alunos na tentativa de 
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solucionar problemas ou situações que os novos tempos trazem. É importante que 

ele seja provocador e desafiador, contribuindo para a formação de cidadãos críticos 

e autônomos.  

 

4.3 O PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS E A SUA ATUAÇÃO NO 6º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Vivemos na era da informação, onde tudo muda frequentemente e quem escolhe o 

ramo da educação como profissão, deve construir um perfil dinâmico, condizente 

com "uma nova maneira de ser e pensar o mundo". E nesta perspectiva, espera-se 

que os professores sejam no plano pessoal, compreensivo com as diversidades, 

abertos as inovações, sensíveis às necessidades dos alunos e comprometidos com 

seu sucesso; no plano intelectual, possuidor de uma sólida formação científica e 

cultural, ter amplo domínio da língua materna e das novas tecnologias; no plano 

profissional, capazes de articular com bastante criatividade os conteúdos 

curriculares de sua disciplina de forma interdisciplinar, e ainda, trabalhar em equipe 

assumir com responsabilidade a gestão de seu próprio desenvolvimento 

profissional. Para isso é necessário que no plano cognitivo, sejam capazes de 

aprender a aprender, de saber fazer e refletir sobre o que fazem.  

 

Nesse sentido Gadotti (2002), afirma o avanço tecnológico, ampliou o processo de 

globalização fazendo com que a sociedade passe por várias mudanças, 

principalmente no mercado de trabalho que tem exigido profissionais cada vez mais 

qualificados. Essas mudanças influenciaram também as escolas, que para educar 

de acordo com as exigências do mercado de trabalho, precisa “estar à frente de seu 

tempo”, e além das exigências do mercado, ao professor é conferida a importante 

tarefa de incentivar o desenvolvimento potencial de seus alunos, influenciando nas 

transformações da sociedade e agregando valores as suas decisões.   

 

Estamos conscientes que, estar apto a ensinar Ciências Naturais é ir além da 

explicação dos conteúdos disciplinares e da reprodução de atividades sem 

significação para os alunos. Ao contrário, pelo que entendemos, pelo caráter 

relevante à formação do cidadão frente o conhecimento de seu mundo, as 

transformações geradas por ele em sua relação com a natureza, e a urgência da 
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reflexão acerca de suas atitudes de preservação e conservação de seu mundo 

natural é que encontramos nas Ciências Naturais uma disciplina indispensável ao 

trato das questões pertinentes à vivência e sobrevivência humana. Assim é 

importante ressaltar, a importância da formação acadêmica do professor, gestada 

em princípios sólidos do conhecimento e compromisso profissional, visto que ele 

conduzirá a disciplina a partir de sua preparação intelectual. (PCN 2001). 

 

Na opinião de Cachapuz, Carvalho e Pérez (2005), o professor de Ciências deve 

apresentar os seguintes saberes necessários à prática docente: 

 

1- Reconhecer a presença das Ciências na cultura e na vida em sociedade; 

2- Identificar as ciências como dimensão da cultura humana, de caráter histórico; 

3- Promover e valorizar a alfabetização científico-tecnológica, ou seja, a 

capacidade de expressar e se comunicar com as linguagens da ciência, bem 

como de expressar o saber científico em diferentes linguagens. 

4- Ser capaz de construir relações significativas entre os diferentes campos de 

conhecimento das ciências naturais (Física, Química e Biologia) em múltiplos 

contextos, incluindo-se também temas de outras áreas, favorecendo, assim, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.  

5- Compreender que o ensino de Ciências deve compor o desenvolvimento da 

cultura científica, juntamente com a promoção de competências, habilidades e 

valores humanos.  

6- Conduzir a aprendizagem de forma a promover a emancipação e a 

capacidade de trabalho coletivo dos alunos, planejando e realizando 

atividades com sua participação ativa, e também demandando consulta e 

cooperação entre eles, em questões de caráter prático, crítico e propositivo. 

7- Tratar temáticas que dialoguem com o contexto da escola e com a realidade 

dos alunos, antecedendo aquelas que transcendem seu espaço vivencial, 

respeitando as culturas regionais, mas orientando a construção conceitual 

com vistas a uma cultura científica de sentido universal.  

8- Respeitar as etapas de desenvolvimento cognitivo dos alunos, utilizando 

linguagens e níveis de complexidade dos conteúdos disciplinares de forma 

compatível com a maturidade esperada da faixa etária típica de cada série.  
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9-  Realizar e sugerir observações e medidas práticas que não se limitem a 

experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas que também envolvam 

percepções e verificações do mundo real, em que sejam relevantes à 

participação e o registro feito pelos alunos.  

10-Ser capaz de motivar e estimular os interesses dos alunos, facilitando a 

investigação e a capacidade de pesquisar e de fazer perguntas, assumindo, 

com tolerância e respeito, a responsabilidade inerente à função que exerce o 

que também inclui cuidados com a sua própria formação contínua.  

 

Embora estes não sejam as únicas competências que se espera do professor de 

Ciências do Ensino Fundamental, é essencial que este profissional revele o domínio 

de conhecimentos específicos de Ciências Naturais, seus fenômenos, princípios, 

leis, modelos, suas linguagens, seus métodos de experimentação e investigação, 

sua contextualização histórica e social, suas tecnologias e relações com outras 

áreas do conhecimento, como também dos fundamentos que estruturam o trabalho 

curricular na disciplina e que dizem respeito à aplicação didática e metodológica 

desses conhecimentos na sua prática educativa. 

 

Para Delizoicov (2007), a formação docente é um processo permanente e envolve 

valorização e reconhecimento. Esta formação implicará sobre seus alunos em maior 

ou menor grau, de forma positiva ou negativa, proporcionando-lhes ou não o 

desenvolvimento de competências e habilidades. Segundo Gauthier (1998), quem 

ensina sabe muito bem que, para ensinar é preciso muito mais que conhecimento do 

conteúdo da “disciplina”, é preciso construir estruturas conceituais mais complexas a 

partir de outras mais simples, e provavelmente, estabelecer usos diferenciais para 

cada um dos contextos de aplicações. 

  

Dessa forma, sob o aspecto legal, a maior parte dos professores de ensino 

fundamental atende ao solicitado pela última LDB Nº 9.894/96 que afirma: 

 
Art. 62 . A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 
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Nunca foi tão necessária uma formação docente para atuar no campo educacional, 

as habilidades aliada a responsabilidade político-pedagógico. Além disso, é 

importante que o futuro profissional da educação conheça e compreenda as políticas 

e a gestão da educação durante o seu processo de formação inicial, assim como em 

sua formação continuada. Acreditamos que somente a partir do conhecimento 

profundo da realidade é possível fazer as intervenções necessárias para ajudar a 

transformá-la. Dessa forma conclui-se que o papel do professor no processo ensino- 

aprendizagem é proporcionar aos seus alunos motivação em prol da criatividade dos 

mesmos, para que eles adquiram capacidades de construir seu conhecimento que, 

deve partir do interior para o exterior. O verdadeiro educador é aquele que está em 

completa sintonia, com os assuntos atuais, tornando assim um eterno pesquisador 

buscando aperfeiçoar diariamente sua prática didática, interagindo com a realidade 

dos alunos. 

 

4.4. PROFESSORES REFLEXIVOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS 

EXIGÊNCIAS DAS NOVAS ABORDAGENS EDUCACIONAIS  

 

O que significa refletir? Conforme dicionarista Abbagnano (2000) refletir significa 

mudar de direção. É por isso que se usa a palavra no sentido de mudar de opinião, 

ponderar a escolha feita. E neste sentido convém atribuir esta expressão a pratica 

docente, visto que o mesmo é convidado a ser flexível em suas ações.  

 

De acordo com Freire (1996), tornar um professor reflexivo exige flexibilidade 

interações, encontros, discussões, avaliações e troca de experiências sobre novas 

tendências e metodologias inovadoras. Levando em consideração alguns 

pressupostos essências nesse processo: o- professor precisa ser critico reflexivo, 

pesquisador, criativo, inovador, questionador, articulador, interdisciplinar e saber 

praticar efetivamente as teorias e praticas que propõe aos seus alunos. Pois é o 

professor que prepara o aluno para tornar-se crítico e reflexivo. Ao buscar a 

inovação, da sua pratica educativa e questionar suas ações, não se aprende ser 

critico criticando, mas criando o hábito da leitura buscando informações seja pelos 

livros, seja por acesso aos meios informatizados; não aceitando passivamente o que 

ler, mas ao está diante da informação, ser capaz de analisá-la, criticá-la, refletir 
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sobre ela e ter competência de elaboração e interpretação própria com os 

referenciais pesquisados.  

 

Nesta mesma linha de pensamento Piaget  (1969, p. 21) destacou: 

 
“O principal objetivo da educação é criar homens que sejam capazes 
de fazer novas coisas e não de simplesmente repetir o que outras 
gerações fizeram homens que sejam criativos, inventores e 
descobridores; o segundo objetivo da educação é formar mentes que 
possam ser críticas, que possam analisar e não aceitar tudo que lhes 
é oferecido.” 

 

Nisto entende-se que o professor reflexivo não se acomoda passivamente com as 

dificuldades que são próprias do oficio do professor, mas rompem com as rotinas, e 

não se deixa refém da incompetência, e dos obstáculos, mas se reinventa e se 

recria a cada dia. E isso é um processo desafiador que exige tempo, coragem e 

disposição. 

 

Para isso Delizoicov (2007, p. 13) destaca os desafios mais premente pelos quais o 

professor de Ciências Naturais, precisa passar: 

 
Superação do senso comum pedagógico, Ciências para todos, Ciências e 
tecnologia como cultura, incorporar, conhecimentos contemporâneos em 
ciências e tecnologia, superação das insuficiências do livro didático e 
aproximação entre pesquisa em ensino de Ciências e ensino de Ciências. 

 

É consensual e inquestionável que o professor de Ciências Naturais, ou de alguma 

outra Ciência, tenha domínio de teorias cientificas e de vinculações com as 

tecnologias, fica cada vez mais visível, para inúmeros educadores, que essa 

característica é necessária, mas não suficiente, para um adequado desempenho 

docente. Os desafios de colocar o saber científico ao alcance de um público escolar 

em escala sem antecedentes, não pode ser enfrentado com as mesmas praticas 

docentes de décadas anteriores ou da escola de poucos e para poucos. 

 

Integrando-os ao objetivo de promover o conhecimento cientifico e tecnológico à 

grande maioria da população escolarizada, deve-se esclarecer que o trabalho 

docente precisa ser direcionado para sua apropriação critica e reflexiva pelos 

discentes. Vale ressaltar as dificuldades da grande maioria dos docentes no 

enfrentamento desse desafio, em oposição consciente à prática de uma ciência 
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morta, o agir docente busca construir o entendimento de que o processo de 

produção do conhecimento que caracteriza a ciência constitui-se numa atividade 

humana, determinada e submetida a pressões internas e externas com processos e 

resultados ainda pouco acessíveis à maioria das pessoas escolarizadas.  

 

Como as consequências do conhecimento científico e tecnológico estão presentes 

no dia-a-dia das pessoas de modo sem precedente, esse desafio vem sendo 

contínuo e sistematicamente exposto nos últimos 20 anos, com respostas tímidas de 

todo o sistema escolar, incluindo a graduação. Ultimamente tem se acompanhado a 

produção de materiais didáticos que de alguma forma, exige o conhecimento atual, 

pois a oferta de materiais didáticos e principalmente paradidáticos e digitais já vem 

sendo utilizados por poucos professores. Mantém-se o desafio de integrar a prática 

docente e aos programas de ensino os conhecimentos de ciências e tecnologia 

importantes para a formação cultural dos alunos seja os mais tradicionais e mais 

recentes possível. 

 

A investigação de problemas relacionados à educação em Ciências, além de ser 

muito recente, quer no âmbito internacional ou nacional vem sendo realizada desde 

meado do século XX. Nos encontros de pesquisa das áreas de ensino de Ciências 

têm ocorrido discussões sobre o teor e a qualidade das investigações, bem como a 

relação entre elas, a sala de aula e a prática docente. Aproximação entre esses 

pólos que ainda é bastante distanciado.  

 

Muitos são desafios que o professor de Ciências busca superar no seu dia-a-dia, 

como condições adequadas de trabalho, material didático e um salário digno, mas 

não basta resolver tais situações, é preciso que o professor tenha condições de 

superar as deficiências na sua própria formação docente e se sintam preparados 

para superar as limitações das novas abordagens metodológicas, refletindo a sua 

pratica pedagógica e suas condições de trabalhos. 

  

Acredita-se que a prioridade maior é investir no principal agente educativo: o 

professor.  Pois o que efetivamente pode ocasionar uma transformação nas práticas 

educacionais além dos investimentos em infra-estrutura física e material, é 

imprescindível que o sistema possua professores capacitados capazes de discutir e 
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aperfeiçoar os currículos e diversificar as estratégias de ensino. “Portanto, o desafio 

dos professores de Ciências é atuar no sentido de estimular os pensamentos do 

educando, desenvolvendo uma postura reflexiva, questionadora e investigadora, e 

não de passiva aceitação do que é estabelecido como verdade”.  

 
A formação docente, confinada em seus âmbitos formais, não 
consegue traduzir-se em reconstrução teórica e prática eficaz. 
Prevalece a tendência de formalizar, cindir, isolar e dicotomizar os 
programas de formação, reduzindo de tal modo sua complexidade 
que a formação raramente encontra correspondente nas práticas. 
(SANTOS E GRECA, 2006, p. 61). 

 

Estes autores apontam criticas á pesquisa de caráter acadêmica porque em muitos 

casos mantém uma divisão entre a formação teórica de âmbito universitário e a 

prática do professor em sala de aula. Um dos desafios dos profissionais da 

educação de modo geral, é compreender a estruturação dos conhecimentos básicos 

no ensino, que é pautado unicamente pela visão de pesquisadores sem a 

participação dos professores que atuam em âmbito de ensino escolar. Dentro dessa 

racionalidade, ao tentar romper com a razão técnica, percebe-se a complexidade, a 

necessidade de contemplar outras dimensões. Como a reconstrução das praticas 

escolares. A pesquisa que tem acompanhado as ações dos professores nas escolas 

mostra está integrada com as promoções de algumas mudanças nos currículos 

praticados em sala de aula. Mas, contudo os problemas mais essenciais continuam 

persistindo. As mudanças não alcançam o modelo tradicional de organização de 

ensino e de formação na área e nem da escola como um todo. 

 

Certamente o professor encontrará motivação nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, provavelmente seja do seu interesse tema como: interdisciplinaridade, 

contextualização, ética, cidadania e outros, mas o desafio é como planejar aulas 

que se alinhe ao discurso dos PCN se o professor não dominar tais metodologias.  

 

Segundo Schon (1992), as novas tendências investigativas sobre capacitação de 

professores introduzem a concepção do professor reflexivo, o professor de 

conhecimento profissional está na ação, nesse sentido, conhecimento na ação é um 

conhecimento utilizado pelos professores em sua profissão, e que difere em parte, 

do conhecimento teórico cientificamente produzido.  
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Nesta perspectiva Freire (1996) complementa assinalando que a criatividade e a 

beleza não podem viver escravas da devoção à correção gramatical. Essa 

compreensão enfatiza que ambas precisam de liberdade. Sem perder de vista a 

continuidade na formação, pois se aprende como ensinar à medida que se coloca 

no exercício continuo e mais se estuda a respeito.  

 

Um professor que não leva a sério sua prática docente, que, por isso mesmo, não 

estuda, ensina mal, o que mal sabe, que não luta para que disponha de condições 

materiais indispensáveis á sua prática docente, se proíbe de concorrer para a 

formação da imprescindível disciplina intelectual dos estudantes. Anula-se, como 

professor. 

 

Segundo Zabala (1998) a finalidade da escola é promover a formação integral dos 

alunos. O autor critica as ênfases atribuídas ao aspecto cognitivo. Para ele, é na 

instituição escolar, através das relações construídas a partir das experiências 

vividas, que se estabelecem os vínculos e as condições que definem as concepções 

pessoais sobre si e os demais. A partir dessa posição ideológica acerca da 

finalidade da educação escolarizada, é conclamada a necessidade de uma reflexão 

profunda e permanente da condição de cidadania dos alunos, e da sociedade em 

que vivem.  

 

4.5 SER FORMADOR É OFERECER A TEORIA E AS CONDIÇÕES DE 

APRIMORAR A PRÁTICA 

 

O ensino prático foi introduzido nas escolas superiores no século passado. Desde 

então, veio ganhando espaço nos programas escolares, ou pelo menos foi 

considerado importante para um bom ensino. Além disso, Krasilchik (1987) destaca 

que há vários elementos envolvidos na melhoria do ensino de Ciências, sobre os 

fatores que dificultam esse processo a autora cita: a memorização de muitos fatos-- 

falta de vinculo com a realidade do aluno, inadequação a idade dos alunos, falta de 

integração com as outras disciplinas, aulas mal ministradas e passividade dos 

alunos. 
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Ainda nesse contexto Krasilchik (2004) enfatiza que as aulas demonstrativas não 

são tidas como aulas práticas, uma vez que é o professor que demonstra, mesmo 

que exista algo concreto para o aluno. Segundo ela, demonstrações, excursões e 

aulas práticas pertencem a diferentes modalidades didáticas, sendo que aulas 

práticas requerem a participação do aluno com seu envolvimento direto na obtenção 

de dados. No Brasil, as atividades práticas são consideradas uma forma de 

favorecer a consecução dos objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências.  

 

O PCN de Ciências Naturais indica que são procedimentos fundamentais para o 

ensino da área aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de 

fatos e idéias, possibilitados pela observação, experimentação, comparação, 

estabelecimento de relações entre fatos ou fenômenos. Do mesmo modo, o PCN 

valoriza atitudes que, na ótica do presente estudo, podem ser trabalhadas nas 

atividades práticas, como: o incentivo à curiosidade, o respeito à diversidade de 

opiniões, a persistência na busca de informações e de provas obtidas por meio de 

investigação. (BRASIL, 2000). A observação e a experimentação são indicadas pelo 

PCN como estratégias didáticas que auxiliam na obtenção de informação, as quais 

devem contemplar fontes variadas, como a leitura de textos informativos e projetos 

desenvolvidos preferencialmente em um contexto de problematização. 

 

Para o formador oferecer a teoria e as condições para aprimorar a prática, é preciso 

reunir opiniões e concepções da equipe em torno de um projeto pedagógico. E fazer 

com que os professores consigam ver além dos hábitos e conceitos adquiridos com 

a experiência e a formação inicial, por meio da sistematização do que ocorre em 

sala de aula. "Ao se tornar um formador, dominando as estratégias e o 

conhecimento didático, o educador assume sua responsabilidade e seu papel 

decisivo para a aprendizagem dos alunos". 

 

Nessa perspectiva Oliveira (1991) conclui ressaltando que o "bom professor” é 

aquele que se encontra pedagogicamente comprometido com seu aluno, utiliza os 

recursos capazes de contribuir para uma aprendizagem significativa, com a 

prevalência do real sentido e não a simples associação entre estímulo e resposta; 

para ele, uma das possíveis dificuldades dos professores em promover a 
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aprendizagem por compreensão pode vir do fato de que eles também tenham sido 

submetidos a um ensino mecânico e cujos conteúdos deveriam ser memorizados.  

 

Ainda, em consonância com esta constatação, o autor define o educador como o 

que já aprendeu mais, e para quem "educar é ensinar o encanto da possibilidade", o 

que leva a entender que o "bom professor" é o que busca saber mais e não valoriza 

apenas os conhecimentos sedimentados.  Como nos ensina Freire (1996) “Ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”.  

 

Nesse contexto o professor deve ter em mente a necessidade de se colocar em uma 

postura norteadora do processo ensino-aprendizagem, levando em consideração 

que sua prática pedagógica em sala de aula tem papel fundamental no 

desenvolvimento intelectual de seu aluno, podendo ele ser o foco de crescimento ou 

de introspecção do mesmo quando da sua aplicação metodológica na condução da 

aprendizagem.  

 

Sobre essa prática, Gadotti (2000) afirma que, o educador é um mediador do 

conhecimento, junto ao aluno que é o sujeito da sua própria formação. O aluno 

precisa construir conhecimento a partir do que faz, para isso, requer que o professor 

aguce a curiosidade do mesmo, conduzindo-o a uma postura  que intervenha na sua 

prática, buscando significado para o que faz e apontar novos sentidos para a 

aprendizagens dos seus alunos”. Ele afirma ainda que, “executar ações, querer fazê-

las e pensar sobre elas são três componentes básicos entrelaçados da atividade do 

sujeito.  

 

Coadunando da idéia de Gadotti (2000), Freire (1996) declara que a construção ou a 

produção do conhecimento do objeto implica no exercício da curiosidade, e sua 

capacidade crítica de tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de 

cindi-lo, de envolver o objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua capacidade 

de comparar e de perguntar. No exercício de colocar em prática o que nos 

recomenda, Freire faz o movimento de perceber a questão da autonomia profissional 

delimitada por novos parâmetros na sociedade atual, o que requer problematizá-la 
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como responsabilidade da instituição formadora do professor da escola básica e 

também dos atores que nela atuam diretamente na formação desses professores. 

 

De acordo Perrenoud (1997), das mais complexas questões pedagógicas a maior é 

a relação teoria/prática. A presença de práticas experimentais e estágios finais não 

superam essa dicotomia. A pedagogia da alternância é uma tentativa de superação 

melhor que as práticas atuais, que representam um avanço, mas não resolvem o 

problema. A contextualização, a aprendizagem por problemas e a garantia da 

mesma equipe de formadores nos diferentes espaços e tempos da formação, é a 

melhor forma de articulação. 

 

As práticas laboratoriais pensam uma integração por demonstração ou aplicação de 

conhecimentos teóricos já adquiridos, contestando o processo de trabalho e a 

própria construção do conhecimento. Os estágios de final de curso, além de partirem 

dos mesmos princípios, não oferecem oportunidade pedagógica de integração, uma 

vez que depois dele não há retorno, é o mundo do trabalho. Não há mais tempo para 

discussão, reflexão e retomada do processo de aprendizagem na escola.  

 

Destacando a relevância de relacionar teoria e prática, Perrenoud (idem) concorda 

com Carvalho e Pérez (2003, p.130) quando se refere que:  

 
O diálogo com a realidade, como conceito de pesquisa, sugere que o 
pesquisador interrogue e questione de modo crítico, os fatos e 
fenômenos do contexto que aprendeu e interpretou, fazendo ligações 
entre teoria e prática. E, quando comunica seus “achados” e 
conclusões, submete-se a novos questionamentos e interpretações, 
estimulando-se as posturas dialéticas.  

 

Assim percebe-se que, unindo o teórico com o empírico, se busca recordar os 

benefícios que esta aproximação pode vir a contribuir de forma positiva para um 

ensino significativo. Conduzindo a teoria para a prática, o contexto escolar possibilita 

um espaço de vivências do contexto real do aluno que trazem contribuições a todos 

os sujeitos que a vivenciam. Neste sentido, sobretudo, esta aproximação auxilia aos 

estudantes ainda em formação inicial remontando-se a possibilidade da experiência 

docente em suas formações, bem como as práticas desenvolvidas podem contribuir 
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e beneficiar os profissionais que já atuam nas instituições de ensino e os alunos de 

um modo geral. 

 

Uma atividade intelectual, no entender de Cachapuz, Carvalho e Pérez (2005), não 

deve ser vista como atividade prática, pois não leva em conta a obtenção e 

manipulação de dados obtidos da natureza. A atividade prática, em si, requer 

envolvimento ativo do aluno, mas este envolvimento não basta para defini-la. Do 

mesmo modo, entende-se que as aulas práticas e/ou experimentais são uma forma 

de atividade prática, mas não podem ser entendidas como as únicas. 

 

É importante ressaltar que as atividades práticas auxiliam o aluno a entender a 

atividade científica enquanto atividade humana investigativa do mundo natural, 

entremeada pelos aspectos psicossociais e paradigmáticos desta investigação, não 

é um propósito possível enquanto as aulas se absterem de criar um contexto em que 

a prática seja vista como parte dos caminhos que a Ciência trilha para progredir. 

Além disso, atividades práticas possivelmente incentivam o gosto pela área, sendo 

comum a satisfação dos estudantes em participarem delas. 

 

Na opinião de Souza (2005) estudos em Ensino de Ciências advogam que as 

atividades práticas sejam concebidas de acordo com a ideia de que o aluno é o 

construtor de seu próprio conhecimento, necessitando buscar, reformular e refletir 

para reelaborar seus conhecimentos, com o auxílio do professor e de colegas. Um 

destes estudos se refere à necessidade de envolvimento do aluno com a atividade 

proposta, para que o conhecimento possa ser construído, a partir de situações 

concretas. 

 

Neste sentido, as atividades práticas do tipo investigativo têm grandes possibilidades 

de promover esta construção, seja porque os estudantes interagem com o 

fenômeno, revendo seus conceitos anteriores, seja porque a interpretação da prática 

requer a construção de novos conhecimentos e reorganização dos anteriores na 

tentativa de dar sentido ao que ocorre, havendo um processo construtivo. Quando 

exigem do aluno uma postura investigativa, as atividades práticas levam os alunos 

ao envolvimento com os fenômenos, porque podem fazer comparações, 
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experimentar, errar, interagir com colegas e expor seus pontos de vista para testar a 

pertinência e validade das conclusões a que chegam durante tais atividades. 

 

4.6 A IMPORTANCIA DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PARA A 

APRENDIZAGEM DE CONCEITOS CIÊNTIFICOS 

 

Conforme declara Mortimer e Scott (2002), o inicio do trabalho por investigação nas 

escolas aconteceu a mais de cem anos, influenciada pelo trabalho experimental na 

perspectiva de melhorar a aprendizagem do conteúdo cientifico que era 

desenvolvido nas universidades. Porque se percebeu que os alunos aprendiam os 

conteúdos, mas não sabiam aplicá-los. Passou-se o tempo e o problema continua 

presente no ensino de Ciências. As atividades experimentais, embora aconteçam 

pouco nas salas de aula, são apontadas como solução que precisaria ser 

programada para a tão esperada e necessária melhoria no ensino de Ciências 

Naturais. 

 

Na opinião de Libâneo, (1994) foi a partir de Comênio que os métodos foram 

evoluindo para atingir a todos na busca pelo conhecimento. Vale ressaltar as 

palavras de Libâneo sobre a evolução das idéias inovadoras de Comênio que 

declara: 

Sabemos que, na história, as idéias, principalmente quando são 
muito inovadoras para a época, costumam demorar em terem efeito 
prático. No século XVII, em que viveu Comênio, e nos séculos 
seguintes, ainda predominavam práticas escolares da Idade Média: 
ensino intelectualista, verbalista e dogmático, memorização e 
repetição mecânica dos ensinamentos do professor. Nessas escolas 
não havia espaço para idéias próprias dos alunos, o ensino era 
separado da vida, mesmo porque ainda era grande o poder da 
religião na vida social (LIBÂNEO, 1994. p.59) 

 

A importância do ensino de Ciências valorizando as atividades investigativas, que 

visavam romper com as praticas tradicionalistas, recebeu um grande impulso no 

inicio da década de 60, com o desenvolvimento de alguns projetos elaborados por 

eminentes cientistas de vários campos da Química e professores que estavam 

insatisfeitos com a qualidade do ensino de Ciências Naturais. Em um desses 

projetos eles ressaltavam “não há como negar que a qualidade do ensino era 

puramente técnica”. A partir dessa época as crenças dos professores sobre a 
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importância das atividades experimentais estavam expressas em projetos 

posteriores e foram por eles difundidas. 

 

Quando falamos de Ensino de Ciências por Investigação, pretendemos sugerir 

alternativas de aulas de ciências, diferentes daquelas que têm sido mais comuns 

nas escolas, dentre elas, o professor fazendo anotações no quadro, seguidas de 

explicações e os estudantes anotando e ouvindo-o, dissertar sobre um determinado 

tópico de conteúdo. Contudo, antes de entrarmos na caracterização do ensino por 

investigação, faz-se necessário indagar sobre os sentidos de se promover esse tipo 

de ensino: Por que é tão importante se ensinar Ciências por meio de investigação? 

A tentativa de explicitarmos nossa posição sobre as contribuições do ensino por 

investigação na educação básica resulta da preocupação de se adotar determinada 

perspectiva que estão em alta nas discussões acadêmicas. Esse tipo de orientação 

alternativa contribui para a aprendizagem de Ciências Naturais? 

 

Em que sentido ela pode ajudar a solucionar problemas que enfrentamos em 

nossas salas de aula? Para Heidrich (2009), apesar da grande diversidade de 

visões acerca do que é ensino por investigação, acredita-se que as diferentes 

propostas existentes podem ser mais bem compreendidas a partir de uma mesma 

preocupação, qual seja, a de reconhecer que há um grande distanciamento entre a 

ciência ensinada nas escolas e a ciência praticada nas universidades, em 

laboratórios e outras instituições de pesquisa. Essa não é uma preocupação 

recente, embora assuma novas formas e esteja cada vez mais bem substanciada 

do ponto de vista teórico. 

 

Conforme nos explica Munford, (2009), aparentemente, muitas vezes, parece haver 

dois tipos de Ciências, a Ciência da escola e a Ciência dos cientistas, essas “duas 

Ciências”, a escolar e a dos cientistas têm muito pouco em comum. Tal 

distanciamento pode ser facilmente identificado. Outros pesquisadores do campo da 

educação, ao definirem aprendizagem de Ciências, deixam claro que aprender 

Ciências implica necessariamente participar de algumas práticas dos cientistas, ou 

seja, um elemento central do contexto de produção do conhecimento científico.  
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Esse autor defende que: “aprender Ciências não é uma questão de simplesmente 

ampliar o conhecimento dos estudantes sobre os fenômenos, essa uma prática 

talvez mais específica, para o estudo da natureza, nem de desenvolver e organizar o 

raciocínio do senso comum dos mesmos. Aprender Ciências requer mais do que 

desafiar as idéias anteriores dos alunos, mediante eventos que divergem do 

conhecimento cientifico. Aprender Ciências envolve introduzir os alunos a uma forma 

diferente de pensar sobre o mundo natural e de explicá-lo; tornando-se socializado, 

em maior ou menor grau, nas práticas a comunidade científica, com seus objetivos 

específicos, suas maneiras de ver o mundo e suas formas de dar suporte aos novos 

conhecimentos. 

 

Para Freire e Faundez (1985, p.48) as atividades investigativas são importantes para 

a construção de teorias pessoais mais fundamentadas, e contribuem com o nosso 

trabalho esclarecendo o seguinte: 

 
Eu insistiria em que a origem do conhecimento está na pergunta, ou 
nas perguntas, ou no ato mesmo de perguntar; eu me atreveria dizer 
que a primeira linguagem foi uma pergunta, a primeira palavra foi um 
só tempo pergunta e resposta, num ato simultâneo. 
 

Em face deste argumento nos leva acreditar que muitos professores de Ciências 

Naturais, ainda não se deu conta, que os seus alunos chegam à aula com 

conhecimentos empíricos já constituídos e que pode, portanto considerar que todos 

estes trabalhos são indicadores de que as concepções prévias dos alunos devem 

ser incluídas nos estudos, tentando promover a mudança conceitual nos mesmos, 

ancorados numa perspectiva construtivista da aprendizagem, que busca interagir 

com o objeto do conhecimento, questionando a sua existência e a sua utilidade para 

a vida cotidiana, para isto faz se necessário fomentar uma mudança conceitual e 

metodológica na sala de aula. 

 

Embora existam diferenças consideráveis no ensino de Ciências Naturais e no seu 

desenvolvimento, em diversas instituições educacionais diversos autores coincidem 

na defesa de aspectos essenciais a serem observados, no sentido de um ensino que 

busque contemplar: 
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a) Necessidade de dar oportunidade a que os alunos possam explicitar as 

suas ideias alternativas, tomando consciência delas; 

b) Necessidade de criar situações que possibilitem a origem do conflito 

cognitivo e a sua resolução; 

c) Dar oportunidade à aplicação das novas ideias aprendidas; 

 

Nesse sentido a mudança conceitual, por meio de atividades investigativas, pode ser 

o resultado de fatores muito complexos. Com base nessa iniciativa, muitos autores 

especificam condições para que esta possa ser viabilizada ou facilitada para dá 

lugar uma aprendizagem mais significativa. 
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5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO CONTEXTUALIZADO E A 
APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NATURAIS: VOZES DE SUJEITOS QUE 
ENSINAM E APRENDEM NUMA ESCOLA DE CABACEIRAS-BA 
 
Esse capítulo visa demonstrar o resultado a analise e interpretação dos dados da 

pesquisa de campo através da observação em sala de aula, da entrevista e do 

questionário. As categorias aqui relatadas nos reportam ao itinerário percorrido 

durante essa pesquisa, para tanto iniciamos relatando uma breve descrição sobre 

algumas situações didáticas das professoras em seu contexto escolar. Em seguida 

retratamos um pouco sobre o PPP seguido do regimento da referida escola, 

demonstrando como o currículo de Ciências Naturais está organizado, para isto 

utilizamos para ajudar referenciar o nosso trabalho as falas das professoras, da 

coordenadora e dos alunos que fundamentou a veracidade do nosso estudo, que 

visou investigar a formação dos professores de Ciências Naturais e a qualidade do 

ensino proposto por esta instituição. Para melhor aprofundamento convidamos a um 

leitura percorrendo cada categoria para verificarmos tais informações. 

 

5.1 ITINERÁRIOS PERCORRIDOS NO CONTEXTO ESCOLAR: SITUAÇÕES 

DIDÁTICAS - DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

Foi dado inicio a pesquisa com um encontro com a diretora da escola e foram 

apresentados os objetivos da pesquisa e em decorrência da mesma, a nossa 

presença no local. Sendo autorizada a acompanhar as atividades do cotidiano 

escolar, conversar com secretários, funcionários e ter acesso a documentos 

referentes ao processo de ensino-aprendizagem escolar dos alunos. Os dados aqui 

apresentados correspondem à observação de seis aulas de cada professora, com 

estudantes do 6º ano do ensino fundamental com a intenção de participar de fatos 

que revelassem a prática pedagógica do professor e o propósito de tornar 

disponíveis os conceitos científicos, oferecendo suporte à construção de significados 

pelos estudantes. 

 

As professoras pesquisadas tratam o conhecimento como uma necessidade vital, 

mas que precisa ser aprimorado e vivenciado pelo educando dando- lhe significado 
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para que os alunos possam compreender melhor o que está sendo discutido na 

aula. “Como nos remete o PCN, “as postulações conceituais, procedimentais e 

atitudinais, constitui-se entre o ensino e aprendizagem um verdadeiro elo que não 

deverá está desvinculado”. Percebe-se que a teoria não está relacionada à prática. 

Trabalham os conceitos sem levar em consideração as atitudes e valores que 

envolvem muitos aspectos da vida social, e as relações entre o ser humano e a 

natureza.  

 

As professoras atuam de forma a trabalhar o conteúdo sem nenhuma motivação 

anterior, entram dá bom dia e vai direto para lousa, começando a escrever e os 

alunos transcrevem no caderno. A escola fornece recursos tecnológicos como: 

computadores, datashow, TV, vídeo e retroprojetor, mas alguns professores só 

trabalham com os recursos tradicionais: lousa e livro didático.  

 

É importante ressaltar que além das professoras serem muito conteudistas e anotar 

todas as atividades na lousa, não estabelecem um tempo para os alunos 

responderem as atividades propostas. As professoras têm uma preocupação 

exagerada em trabalhar a sequência do livro e não articulam o conteúdo 

programático com a realidade do aluno, planejam uma quantidade de atividade fora 

do tempo disponível para a realização das mesmas, para conseguir a disciplina e o 

silêncio dos alunos na sala. 

 

Antes mesmo que os alunos terminassem de transcrever a atividade no caderno as 

professoras já iam apagando a lousa e dando as respostas dos exercícios. Nessa 

perspectiva obtemos do PCN de Ciências Naturais a seguinte opinião: 

 
É necessário garantir tempo, também, para a discussão em classe 
de todos os aspectos envolvidos nos projetos, atividades e outros 
exercícios. Um exercício que o professor discute com os alunos e, 
junto com eles reformula para seu melhor entendimento terá maiores 
chances de garantir a aprendizagem. É um “contrato de trabalho” 
discutido e tratado. É um recurso para evitar a frustração dos alunos 
diante de trabalhos difíceis demais ou que careçam de significação 
pessoal e social, que o professor avalia cuidadosamente. 
 
Uma vez estabelecido um roteiro de objetivos e atividades com a 
classe, os alunos participam ativamente dos exercícios, com certa 
independência. Exploram sua capacidade para observar, explicar e 
prever e, também, uma crescente habilidade manual, que lhes 
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permite manipular materiais específicos com cuidado. (BRASIL, 2001 
p. 59).  

 
Durante as aulas observadas, percebe-se que os métodos de ensino são sempre os 

mesmos e além de aulas expositivas algumas vezes era utilizado apresentação em  

power point para demonstrar o que era trabalhado. Entretanto, é consenso que a 

sala de aula é um espaço privilegiado no processo da aprendizagem não sendo o 

único na construção do conhecimento, já que este é reflexo de um conjunto de 

situações envolvendo a escola e o meio de vida do aluno. A relação professor- aluno 

acontece às vezes amigável e respeitosa outras vezes por causa da indisciplina dos 

alunos a comunicação se dá por meio de gritaria onde as professoras orientam o 

processo aprendizagem de forma coletiva e às vezes quando os alunos 

apresentavam alguma dúvida elas estavam sempre disponíveis para orientar. 

 

Nesse período estava sendo realizado as avaliações parciais da lVª unidade e 

fizemos questão de acompanhar este processo tão importante da vida dos alunos e 

dos professores. Nas turmas observadas a avaliação da aprendizagem dá-se por 

meio de teste e prova atribuindo-lhe uma nota de acordo com a manifestação do 

aproveitamento do aluno, que deixam para estudar no último momento buscando 

solução na cola. Neste sentido o PCN destaca: 

 
Vale lembrar que os educandos não aceitam essa situação 
pacificamente. Eles resistem a ela como podem. E, umas das formas 
de resistência ao poder autoritário exercidas pelo professor, como 
representante do sistema social, é a cola. O estudante cola, 
confrontando-se com o poder professor. Dá-se uma fala, mais ou 
menos assim: “já que o professor decide as provas como ele quer, eu 
decido colar como eu quero”. E... Lá se vão às colas e os 
antagonismos entre educador educando. (LUCKHESE, 2003, P. 
2003). 

 

 A forma como as professoras de Ciências planejam as suas aulas e os 

procedimentos utilizados para a aprendizagem por parte dos alunos, descreve uma 

prática totalmente tradicional, sem falar no interesse e a atitude dos estudantes em 

sala de aula que são de grande descaso pelas atividades aplicadas pelas 

professoras. Tais dimensões não serão apresentadas separadamente, pois, se 

assim ocorressem, poderíamos fragmentar o processo de ensino-aprendizagem. 

Cada dimensão será analisada como parte de uma cadeia de ações, atividades e 

interações estabelecidas no contexto da sala de aula. 
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A técnica utilizada para conhecer como os professores ensinam Ciências Naturais, 

baseou-se nas anotações feitas no caderno de observação. 

 

É importante mencionar que a pratica pedagógica, o processo de ensino 

aprendizagem e o processo didático das professoras não são condizentes com o 

que pede as Diretrizes Curriculares Nacionais, pois não podemos afirmar que houve 

aprendizagem se não houve uma mudança de comportamento, os alunos se 

demonstraram hábil para o processo de conhecimento, mas os resultados não foram 

satisfatórios, porque foi grande o número de alunos que não estavam satisfeitos com 

a maneira da professora avaliar, e por sua vez a professora não se declarava 

satisfeita pelos resultados obtidos. Os alunos não demonstraram estimulados a 

aprender, não estão motivados, o desinteresse e indisciplina atrapalhavam o 

trabalho das professoras que muitas vezes eram inflexíveis a necessidade dos 

alunos.  

 

No entanto é fundamental uma tomada de decisão, de planejamento de um espaço 

onde cria e recria experiências que construa, e forme cidadão capaz de criticar, 

investigar, decidir e ter opinião própria. O resultado observado é que os alunos não 

são preparados para enfrentar desafios, para ter consciência do mundo em que está 

vivendo, não são capazes de fazer leitura do mundo em que estão inseridos. 

 

A escola como um todo não oferece uma formação humana integrada com o sistema 

com a moral e com a ética, como descreve o regimento da escola, não forma 

cidadão que respeita as diferenças culturais e que valoriza a presença de cada um, 

de maneira gentil e respeitosa.  

 

Precisamos como educadores formar pessoas que marquem positivamente, que 

pensem no cidadão que precisamos formar, dos resultados que queremos ter com a 

nossa prática, pensem criticamente, que formule idéias e não que decore fórmulas, 

que dê respostas prontas e acabadas que não surpreendam. Assim avalio os 

resultados deste momento com uma visão de uma classe condicionada a dá e 

receber respostas já esperada. 
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Pressupõem que o aprendizado se dá pela interação 
professor/estudantes/conhecimento, ao se estabelecer um diálogo 
entre as idéias prévias dos estudantes e a visão científica atual, com 
a mediação do professor, entendendo que o estudante reelabora sua 
percepção anterior de mundo ao entrar em contato com a visão 
trazida pelo conhecimento cientifico. As diferenças propostas 
reconhecem hoje que os mais variados valores humanos não são 
alheios ao aprendizado científico e que a Ciência deve ser 
apreendida em suas relações com a Tecnologia e com as demais 
questões sócias e ambientais. Propostas inovadoras têm trazido 
renovação de conteúdos e métodos, mas é preciso reconhecer que 
pouco alcançam a maior parte das salas de aula onde, na realidade, 
persistem velhas práticas. (BRASIL, 1997, p. 21). 

 
 
A avaliação como processo contínuo precisa ser paciente e insistente, tanto por 

parte de quem ensina como por parte de quem aprende, a avaliação é um 

instrumento do ensino aprendizagem um meio para se chegar a um fim, mas 

infelizmente é utilizado como o fim de todo processo e ela quem dita quem perde e 

quem passa, é usada na escola como meio de punição e não como promoção de 

conhecimento e habilidade. Em suma, aprendizagem não é avaliada por um 

momento, visto que precisamos ter um olhar amplo para este aspecto; uma visão de 

experiência que prever mudanças de atitudes e de esforço para que o indivíduo 

esteja preparado para enfrentar de maneira eficiente os obstáculos da vida.  

 
Enfim a avaliação deve ser mediadora dos processos de ensino e deve servir para o 

professor assumir a responsabilidade de refletir sobre a produção de conhecimento 

do aluno através das atividades avaliativas propostas por ele. 

 

A proposta da escola fundamenta-se no princípio que os conteúdos selecionados, 

para serem ensinados, devem atender ao currículo elaborado pela comunidade 

escolar e assim, entende-se que estes devem apresentar-se, com as postulações 

conceituais, procedimentais e constituindo-se entre verdadeiros elos entre o ensino 

e a aprendizagem. É importante enfatizar que o aluno deve ser considerado como 

parte principal do processo, apreendendo os conteúdos, capaz de atribuir-lhe 

significado. Nesse sentido, a prática escolar impulsionará o desenvolvimento das 

habilidades, respeitando a individualidade dos educando e acima de tudo 

respeitando seu espaço de vida. 
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A prática escolar consiste na concretização das condições que asseguram a 

realização do trabalho docente. Assim fica claro que o modo como as professoras 

realizam seu trabalho, a forma como selecionam e organizam o conteúdo da matéria 

e escolhe técnicas de ensino, tem tudo a ver com a tendência pedagógica 

tradicional.  

 

Quanto à didática dos professores percebemos que o desenrolar dos conteúdos era 

em blocos de forma que não facilitava a compreensão e o aprofundamento dos 

conceitos que estavam sendo ensinado. Os planejamentos não demonstravam 

nenhuma novidade e criatividade, mesmo quando usavam um recurso didático 

diferente como vídeo, os alunos não demonstravam nenhum interesse porque as 

aulas aconteciam sempre no mesmo espaço. 

 

De acordo com PCN de Ciências Naturais (1997) o único recurso didático do 

professor de Ciências não pode ser o quadro de giz e o livro didático, o professor 

precisa ter criatividade produzir os seus próprios recursos e utilizar bem os recursos 

tecnológicos de forma a contribuir para que a aula seja mais construtiva, 

aproveitando para administrar bem o tempo, e não de forma a prejudicar o 

andamento da aula. A Ciência também se comunica através de outros recursos 

como gráficos, tabelas, diagrama e esquemas.  

 

Portanto é necessário criar oportunidades e atividades para que o aluno se 

familiarize com essa linguagem, oferecendo artefatos para falar sobre o mundo 

como leitura de artigos, jornais e revistas científicas que devem auxiliar na 

concretização dessa meta. As situações didáticas das professoras não visam uma 

busca de informações variadas para o ensino e a aprendizagem dos alunos, como 

observar, está em contato direto com objeto de estudo: ambientes, animais, plantas 

e outros objetos que estão disponíveis no próprio local de trabalho. A sua 

metodologia se dá de forma isolada das outras áreas de conhecimento, as 

atividades propostas não favorecem a interdisciplinaridade. No entanto sabemos 

que, a realização de estudo do meio, além de gratificante, é motivador para alunos e 

professores, visto que desloca o ambiente de aprendizagem para fora da sala de 

aula, tornando mais significativo e prazeroso o aprendizado. 
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5.1.1 O Professor e o Currículo de Ciências Naturais 

 

No que diz respeito ao currículo de Ciências Naturais todas as professoras se 

mostraram insatisfeitas com a forma como o mesmo é organizado sem a valorização 

das diversidades culturais, condicionando o professor a trabalhar conhecimentos 

que não garante o desenvolvimento da aprendizagem. Nessa perspectiva as 

professoras quando interpelada sobre o que mudaria na organização do currículo, 

foram categórica em suas respostas e enfatizaram que:  

 

Aumentaria a carga horária de algumas disciplinas, Ciências, por 
exemplo, e trabalharia outras de forma mais integrada como História 
e Geografia”. Acho que a organização do currículo deveria procurar 
viabilizar, uma maior interdisciplinaridade e contextualização 
assegurando a livre comunicação entre todas as áreas. (VIVIAN, 
2012, P). 
 
Implementaria mudanças que apoiasse o trabalho realizado na 
realidade do educando e da escola, de forma a contribuir para a 
melhoria da qualidade de aprendizagem bem como buscando 
articular conhecimento pedagógico com experiências escolares de 
sucesso.( ELIALVA, 2012, P) 
 
Eu mudaria o currículo para uma abordagem de currículo em ação, 
onde professores ou equipes podem misturar e combinar abordagens 
curriculares. (risos), continua: e não trabalhar os conteúdos de forma 
descontextualizada, fragmentadas provocando um “conhecimento” 
desvinculado à realidade do aluno. (ROSALIA, 2012, P). 
  
Infelizmente somos obrigados a obedecer, porque tudo faz parte de 
uma hierarquia, mas acho que o curriculo deveria ser organizado por 
uma equipe de professores que conhecesse a realidade e a cultura 
do lugar, a fim de valorizar o que o local tem de melhor, se 
pudéssemos mexer no curriculo, ou se fossemos autorizados a 
trabalhar de acordo com as necessidades dos nossos alunos com 
certeza eles se interessaria mais pelas nossas propostas 
metodológicas. (GUILHERMINA, 2012, C).  

 

Compartilhando desta posição, Krasilchik (1987), retrata que as Secretarias de 

Educação têm produzido materiais curriculares indicativos, chamados de guias 

curriculares, compostos, em geral por um conjunto de tópicos de conteúdos, por 

objetivos das diversas disciplinas, sugestões de atividades para as aulas e 

bibliografias. A esse documento são imputados como resolver alguns problemas de 

gestão e diretrizes do ensino, embora não tenha nenhuma força normativa legal. O 

que se verifica é a relação de dependência de um sistema centralizado de decisões 
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e a insegurança que os professores tem para elaborar seu próprio programa para o 

ano letivo. 

 

Pedagogicamente falando, a LDB (9394/96) ressalta a importância da existência de 

uma proposta pedagógica que irá nortear o processo pedagógico das escolas o 

sistema de ensino. Essa proposta deve ser elaborada e executada pela própria 

escola, o que dá a dimensão da sua autonomia, e vai orientar todo o projeto 

administrativo e burocrático e pedagógico. Dessa forma, a proposta pedagógica vai 

dar origem ao regimento escolar, que funciona como um verdadeiro estatuto; 

subsidiando o plano de gestão, e fundamentar os planos de trabalho, de curso e de 

aula da unidade escolar. A LDB, ao prever que as escolas se organizem de acordo 

com as suas propostas pedagógicas e as normas do respectivo sistema de ensino, 

fez um vinculo entre o administrativo e o pedagógico ressaltando que o pedagógico 

deve prevalecer sobre o anterior. 

 

Diversos autores coadunam da mesma opinião para a possibilidade de o currículo 

não ser organizado baseando-se em conteúdos isolados, pois vivemos em um 

mundo complexo, que não pode ser completamente explicado por um único ângulo, 

mas a partir de uma visão multifocal, produzidas pelas visões das diversas áreas do 

conhecimento. Torna-se difícil para os estudantes aprenderem o conhecimento 

cientifico que muitas vezes, discorda das observações cotidianas e do senso 

comum, porque o professor precisa cumprir um programa realizado sem a sua 

colaboração.  

 

É de suma importância que o professor estabeleça uma relação entre o currículo e a 

didática, fazendo com que o currículo se aproxime o máximo possível da realidade 

sócio-cultural do educando, buscando contemplar algumas características da 

sociedade e das pressões que a contemporaneidade exerce sobre os jovens 

cidadãos. 

 

A formação docente de professores de Ciências Naturais, ao promover a articulação 

entre saber e fazer institui no currículo o perfil de professor a ser formado. Esta 

escolha se manifesta no currículo dos cursos, que passam a retratar opções, 

continuidades e rupturas.  



69 

 

 

O currículo tem como base um conjunto de teorias e práticas que dão sustentação 

as vivências e aos conhecimentos a serem construídos na escola. Envolvem tempo 

e espaço característico, com aspectos simbólicos, lingüísticos, epistemológicos, 

científicos, políticos, sociais e ideológicos que o identificam e guiam.  

 

O currículo não se restringe a matrizes e planos de disciplina. Um currículo se 

constitui no cotidiano escolar, com suas rotinas, conteúdos abordados ou negados, 

espaços de convivência ou de poder, regulação e emancipação, programação e 

sistematização.  

 

O currículo direciona a trajetória dos saberes escolares manifestos e ocultos, 

apontando o que cada unidade poderá compor e/ou diversificar ao realizar 

experiências pedagógicas com a finalidade de melhorar a qualidade de ensino.  

 

5.2 PROJETO POLITICO-PEDAGÓGICO E O REGIMENTO DO COLÉGIO 

MUNICIPAL CARLOS PEREIRA SILVA  

 
Analisando o regimento da escola lócus dessa pesquisa observa-se que o presente 

documento é comum para todo município e definem diretrizes técnicas, didáticas 

pedagógicas, administrativas e disciplinares para as unidades escolares. No 

parágrafo único do artigo primeiro ressalta: 

 

“As unidades escolares do município de Cabaceiras do Paraguaçu criada por força 

da expansão da rede obedecerão aos dispositivos deste regimento”. 

 

O calendário escolar é elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, e ordenará 

a distribuição dos dias letivos previstos por lei, em dois períodos, fixando as épocas 

de férias escolares e recesso, atendendo ás exigências do ensino, ás necessidades 

do aluno, do professor, da comunidade em geral e ás diretrizes do estabelecimento. 

 

 O Currículo Pleno consta de uma Base Nacional Comum com matérias obrigatórias 

e uma Parte Diversificada para atender ás diferenças individuais dos alunos, 
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peculiaridades locais e disciplinas profissionalizantes, de acordo com o curso 

oferecido em planos da Unidade Escolar, segundo as leis vigentes e específicas. 

  

O Planejamento geral das Unidades Escolares é elaborado anualmente, levando em 

consideração as necessidades locais e expectativas da comunidade escolar e da 

comunidade. Para o desenvolvimento do planejamento anual, será feito 

semestralmente um Encontro Pedagógico para diagnosticar, analisar e refazer 

métodos e práticas educativas. Sendo que cada Unidade Escolar poderá escolher as 

disciplinas que comporão a parte diversificada do currículo, baseando-se nas opções 

apresentadas pelo Conselho Municipal de Educação. A Unidade Escolar poderá 

realizar experiências pedagógicas ou projetos pedagógicos, com a finalidade de 

melhorar a qualidade do ensino. 

 
Parágrafo Único - Para a implantação das experiências pedagógicas ou 
projetos pedagógicos deverá a Unidade Escolar encaminhar ao Conselho 
Municipal de Educação o pedido de autorização. 

 

Do Projeto Político Pedagógico da Escola extraímos as seguintes informações: o 

projeto da Escola é o documento que faz referência a proposta educacional, 

elaborado pelo Colegiado Escolar, que dará suporte pedagógico e assessoria 

técnico-pedagógica ás atividades fins, bem como às atividades técnicas, 

administrativas e operacionais.  

 

O Projeto referido no caput do artigo deverá ser encaminhado ao Conselho 

Municipal de Educação para devida análise e aprovação. O Projeto Politíco 

Pedagógico da Escola contém: 

 

I - Preparação ou diagnóstico global da realidade da unidade, com fim de descrever, 

avaliar e explicar sua situação quanto: 

a) Ás características da comunidade; 

b) Às características da clientela escolar; 

c) Aos recursos materiais e humanos; 

d) Ao seu desempenho 

II - Identificação dos objetivos e metas da instituição, evidenciando a fundamentação 

teórica do projeto na busca de posicionamento político-pedagógico; 
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III - Detalhamento da execução do projeto para expressar a tomada de posição 

quanto às ações a serem realizadas, definindo a organização geral da escola 

quanto: 

a) Ao agrupamento escolar; 

b) Nas matrizes distributivas das disciplinas por série; 

c) A carga horária; 

d) As normas para avaliação, recuperação e promoção; 

e) Ao calendário escolar. 

IV - Programação referente às atividades curriculares e atividades de: apoio técnico, 

administrativo, assistência à escola, aos órgãos colegiados e aos órgãos de ação 

participativa. 

 

Do ponto de vista da sua concepção a escola segue algumas matrizes pedagógicas 

baseadas no sócio-interacionismo, na pedagogia de projetos e outras vertentes que 

venham contribuir para o crescimento intelectual e pessoal dos educandos.  

 

Conforme está escrito no PPP da escola a filosofia da instituição preza por educar 

seus alunos partindo do principio, ação-reflexão-ação, em busca da construção de 

uma sociedade justa, igualitária, vivenciada pelos valores e conhecimentos 

socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral do ser humano, sujeitos do 

contexto social e capaz de transformar o ambiente em que vive. Nesse sentido a 

escola visa fazer com que os alunos e professores percebam como seres históricos, 

que necessitam de formação integral. Para isto salienta o perfil do educando que 

pretende formar: 

 

Queremos que o nosso educando seja capaz de: 

Sentir indignação diante de injustiças e de perda da dignidade humana. 

Apresentar companheirismo e solidariedade nas relações entre pessoas, bem como 

respeito às diferenças culturais, raciais e estilos pessoais. 

Planejar atividades e dividir tarefas, tendo disciplina no trabalho e no estudo. 

Demonstrar sensibilidade ecológica e respeito ao meio ambiente. 

Praticar o exercício permanente da critica e da autocritica, bem como criatividade e o 

espírito de iniciativa diante dos problemas. 

Sonhar, de partilhar o sonho e as ações de realizá-la. 
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Demonstrar atitude de humildade, mas também de auto-confiança. (PPP, 2012).  

 

Priorizando as atividades significativas, realizam-se vários projetos coletivos e 

cotidianos visando promover um aprendizado que venha contribuir na formação do 

educando entre outro contempla: 

 

- Quermesse junina,  trabalhado no período de Junho  

- Projeto ler ( proposta contínua) 

- Projeto meio ambiente (em parceria com a secretaria de agricultura); 

- Projeto Consciência Negra; 

- l, ll e lllª Gincana Cultural do dia do estudante; 

-Projeto Nordeste Maranhão; 

- Projeto Copa do Mundo; 

-Projeto Meio Ambiente, vida consciente; 

- Oficinas pedagógicas; 

- Projeto da Páscoa; 

- Cursos de informática.   

 

5.2.1 Formação inicial das professoras de Ciências Naturais: Contextualizando 

o conhecimento científico 

 

Com as observações em sala de aula e os depoimentos coletados através da 

entrevista individual, com os professores de Ciências Naturais, foi possível elucidar 

as questões da pesquisa, possibilitando uma análise sobre o tema. As 

manifestações das professoras levaram a uma reflexão sobre a formação do 

professor e da pratica pedagógica das mesmas. Da mesma forma, houve uma 

melhor compreensão de que somente a experiência profissional não é suficiente 

para atuar como formador de opinião é necessário uma prática permeada pelas 

propostas educacionais, que conduzam as modificações nas ações docentes e no 

enfrentamento do cotidiano do trabalho do professor.  

 

Como citamos anteriormente o nosso sujeito de pesquisa atenderá por nomes 

fictícios para manter o anonimato de sua identidade. A entrevista com as 

professoras foi de forma individualizada, nesse primeiro momento conversamos 
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sobre o seu processo de formação e as dificuldades enfrentadas no que diz respeito 

à formação pedagógica das mesmas. As colocações das professoras sobre esse 

fator importante na vida profissional do educador é o que tratamos a seguir, ao 

questionarmos sobre as dificuldades enfrentadas ao ensinar Ciências Naturais, as 

professoras salientaram que: 

 

“O meu processo de formação se deu de forma pessoal, pois a 
escola não fornece nenhum tipo de incentivo para garantir a 
qualificação do professor, toda e qualquer forma de aperfeiçoamento 
fica por nossa conta”. (VIVIAN, 2012,P). 

 

Perguntei: se ela tinha alguma dificuldade para ensinar Ciência da Natureza? Ela 

disse: 

 
Sim. Por não ser formada na área de Ciências, por vezes sinto muita 
dificuldade em trabalhar alguns conceitos. Não contar com os 
recursos necessários como (laboratório, equipamentos multimídia, 
materiais didáticos adequados), para o desenvolvimento das aulas. 
(VIVIAN, 2012,P).  
 
Já fiz licenciatura em Ciências, e fiz especialização em Ciências 
biológicas. Mas já faz muito tempo. Hoje Tenho dificuldades em 
trabalhar as novas metodologias que exige que o professor esteja 
preparado para tudo. E nem sempre temos tempo para estar se 
atualizando, para realização de atividades experimentais, a 
indisciplina dos alunos, a precariedade de materiais e falta de 
espaço, dificulta o meu trabalho e parece que os jovens de hoje não 
entende a linguagem do professor. (ELIALVA, 2012). 
 
Quanto à formação pedagógica não enfrento dificuldades, uma vez 
que a licenciatura e o bacharelado em Biologia me deram um bom 
suporte para implementar minha pratica pedagógica, porem procuro 
não perder de vista a idéia de formação continua. Enfrento 
dificuldades no que diz respeito à falta de materiais e de estrutura da 
escola, principalmente no que se refere às aulas de laboratório, pois 
não existe esse espaço na escola e muita vez tem que improvisar. 
Outra dificuldade é a falta de internet na escola e de alguns 
equipamentos necessários para que se trabalhe com as tecnologias 
da informação. . (ROSALIA, 2012, P). 
 
Bem. Sou formada em pedagogia, atualmente faço matemática na 
UFRB. As dificuldades que enfrento para a minha formação 
pedagógica são diversas: a primeira as prefeituras vinculadas a 
Secretaria de Educação não custeia as despesas ocorridas em 
cursos, palestras entre outros, desmotivando assim o professor de se 
aperfeiçoar. Outro fator é a elevada carga horária que executo como 
professora não sobrando tempo para participar de eventos que possa 
me “render” conhecimento na minha pratica. 
  



74 

 

Perguntei: Sobre as dificuldades ela enfrenta para ensinar Ciências da Natureza? 

 

As dificuldades para ensinar Ciências são diversas: (pensou) desde 
relacionar os termos científicos com os significados, a falta de 
material como apoio didático, falta de laboratório além do mais os 
alunos não se interessa com os temas ligados a natureza. 
(GUILHERMINA, 2012, P). 
 

Para um maior aprofundamento do nosso tema resolvemos conversar também com 

a coordenadora de ensino da referida escola, questionando como ela via a formação 

dos professores para o ensino de Ciências e quais as maiores dificuldades.  

 
Olha. O que percebo é que muitos professores estão muito 
acomodados a transmitir, apenas aquilo que acostuma ensinar 
durante toda a sua vida. Reconheço que a vida não está fácil pra 
ninguém, mas quando agente quer, agente consegue. Os 
professores não querem ser ajudados, são muito individualistas e 
resiste muito qualquer tipo de inovação nas suas aulas, pois temem 
em sair da sua zona de conforto, sem falar que maioria delas é 
obrigada a trabalhar até 60 horas aulas e isso dificulta até mesmo 
participar de um AC. (MARIELZA, 2013) 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96 declara: 
 
A formação de professores como tema obrigatório nos debates 
educacionais, entende-se a formação na perspectiva social é 
entendê-la e defendê-la como um direito do professor. Superando a 
fase de iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio e colocá-
la no rol das políticas públicas para a educação. 
 
 

Percebemos pela colocação da coordenadora Marielza sobre a jornada de trabalho 

do professor, isso é um fator preponderante que tem dificultado o processo de 

formação do professores. A formação compõe a jornada de trabalho, que por sua 

vez devem estar vinculadas à remuneração, elementos indispensáveis à formulação 

e à implementação de uma política de valorização profissional que contribua tanto 

para o resgate das competências profissionais dos educadores, como para a 

(re)construção da escola pública de qualidade.  

 

É, portanto, um processo inicial e continuado que deve dar respostas aos desafios 

do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico. O professor é 

um dos profissionais que tem mais necessidade em de se manter atualizado aliando 

à tarefa de ensinar a tarefa de estudar. Transformar essa necessidade em direito é 
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fundamental para o alcance da sua valorização profissional e desempenho em 

patamares de competência exigidos pela sua própria função social.   

 

Segundo Cunha (2006) uma das preocupações do MEC a partir de 2005 foi à 

formação de novos docentes para atender principalmente na área de Química, 

Física e Biologia. Preocupação que se repetiu em 2009, com a implantação do 

Programa de segunda Licenciatura para professores em exercício, e formação 

continuada e a atuação multidisciplinar, são exigências cada vez mais presentes na 

vida dos professores.  

 

De acordo com Nóvoa (1992) passou-se a estudar a constituição do trabalho 

docente levando-se em conta os diferentes aspectos de sua história: individual, 

profissional e demais. Percebe-se, então, um desenrolar nos estudos, que passam a 

reconhecer e valorizar os saberes construídos pelos professores, o que 

anteriormente não era levado em consideração. Nessa perspectiva de analisar a 

formação de professores, a partir da valorização destes, é que os estudos sobre os 

saberes docentes ganham impulso e começam a aparecer na literatura, numa busca 

de se identificarem os diferentes saberes implícitos na prática docente. Nesse 

espírito, tinha-se em vista que “é preciso investir positivamente nos saberes de que 

o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceitual. 

 

Quando falamos em formação inicial de professores fazemos referência as práticas 

de ensino e ao efeito que elas tem sobre o professor em formação. As práticas de 

ensino representam uma ocasião privilegiada de aprender e ensinar. Hoje o sistema 

de ensino necessita de profissionais formados em um modelo multidisciplinar, 

principalmente em Ciências, tendo em vista os PCNs.  

 

A mudança nos cursos de formação inicial de professores terá de corresponder, em 

extensão e profundidade, aos princípios que orientam a reforma da Educação 

Básica, mantendo com esta sintonia fina. Não se trata de criar modismos, mas de 

buscar modalidades de organização pedagógica e espaços institucionais que 

favoreçam a constituição das competências docentes que serão requeridas para 

ensinar e fazer com que os alunos aprendam de acordo com os objetivos e diretrizes 

pedagógicas traçados para a Educação Básica. 
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Esta é realidade dos nossos professores, onde a formação inicial que possui não é 

compatível com a área que leciona e por falta de professor licenciado na escola 

acaba por colocar o professor que já tem nível superior, para ensinar qualquer 

disciplina voltando assim o tempo do professor polivalente. A formação continuada 

tem se mostrado bastante promissora, pois discute os problemas do ensino tomando 

por base situações reais do próprio ensino e tornando possível, pelo uso das 

atividades metacognitivas e a construção coletiva dos conceitos que envolvem o 

ensino e a aprendizagem a partir da reflexão sobre a ação do professor. 

 

5.2.2 O ensino de Ciências Naturais e sua relação com a vida prática do aluno 

 

O ensino de Ciências tem sido um processo histórico na forma como é transmitido o 

conhecimento por meio de memorização de conceitos sem nenhum significado para 

a vida do aluno, portanto o que o aluno e o professor precisa fazer para conseguir 

superar as dificuldades no ensino aprendizagem é diferente do tradicional ouvir e 

escutar. Vejamos o que diz as professoras quando questionamos se elas 

estabelecem algum tipo de relação entre o que ensina e a vida pratica dos alunos. 

 
O ensino de Ciências deve ser trabalhado desta forma como um 
todo, tem sentido. Por isso busca-se estabelecer entre o conteúdo 
abordado em sala de aula e o contexto vivido e experienciado pelo 
aluno, sempre que planejo as minhas aulas levo em consideração o 
cotidiano do aluno buscando sempre aproximar o conteúdo com o 
cotidiano do aluno, relacionando a teoria com a prática. (VIVIAN, 
2012, p) 

 

Inicialmente, escolho um tema e procuro saber do aluno através do 
dialogo, o conceito que ele tem em relação ao tema escolhido. Em 
seguida, transcrevo no quadro o conceito que o livro traz a respeito 
do tema, e após esse trabalho tento estimulá-los a elaborar novo 
conceito, levando a compreender o objetivo para aprendizagem 
desse conceito e finalmente executo algumas atividades avaliativas 
que contribua para a construção do conceito. (ELIALVA, 2012, P).  

 

Precisamos salientar que o conhecimento prévio do aluno é importante para tomar 

com ponto de partida para a apresentação dos conceitos científicos, dessa forma a 

construção do conhecimento acaba sendo mais sustentável e sólido para o aluno dá 
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respostas prontas através de atividades não contribui para a construção do 

conhecimento.   

 
Estabelecer relação entre conteúdos e a vida pratica dos educandos 
é o ponto chave para uma aprendizagem significativa, assim procuro 
mostrar aos meus alunos que o conteúdo ensinado não estão 
dissociado do seu cotidiano, mas que na grande maioria das vezes, 
tais conhecimentos estão a serviço de sua própria vida. (ROSALIA, 
2012, p). 
Planejo as aulas de Ciências de acordo com a necessidade e 
realidade de cada aluno levando em consideração o contexto que os 
mesmo se encontra inserido. (GUILHERMINA, 2012, P). 

 
Percebemos nas falas das professoras, a importância de trabalhar o contexto vivido 

pelo aluno e de que forma elas conduzem esse conhecimento de forma que os 

mesmos aprimorem suas ideias indo ao encontro do conhecimento científico, 

levando os discentes a perceber que a sua realidade cotidiana não está 

desvinculada das ciências que está sendo estudadas nos livros didáticos. Buscamos 

complementar a nossa pesquisa solicitando da coordenadora um aprofundamento 

sobre a questão:  

  

Precisamos ter em mente que o aluno não é uma “tábua rasa” ele 
tem conhecimento que só precisa ser mais bem sistematizado, 
organizado, e se o professor faz essa ponte entre o que o aluno já 
sabe e o que ele precisa aprender ele vai ter menos dificuldade de 
aprender os conceitos. (MARIELZA, 2012, C).  
 

Contrapondo os que seguem as teorias empiristas cujo discurso enfatiza que o aluno 

é uma tabula rasa e o conhecimento pode ser repassado de uma pessoa para outra 

pelo contato entre eles seja de forma oral, escrita ou gestual, coordenadora Marielza 

em sua fala ressalta a importância do professor reconhecer que o aluno não é uma 

tábula rasa, isto é vazio, sem nada, muito pelo contrario, eles sempre trazem 

consigo algo que o educador precisa valorizar, porque é através desse 

conhecimento que o professor conhece seu aluno e oferece a ele a oportunidade de 

se redescobrir, como pessoa e como cidadão que faz parte da sociedade. Aproveitar 

o que o aluno já sabe é uma estratégia do professor, porque assim ele faz do aluno 

um participante ativo nas suas aulas. 

 

Compartilhando da opinião das entrevistadas o planejamento deve considerar a 

realidade do aluno, transformando a sua vivência em pano de fundo para apresentar 
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o conhecimento cientifico, o professor precisa perceber que a vida tem grande 

significado para cada um de nós e que o conhecimento só terá a devida importância 

para o aluno se o professor estabelecer esse vínculo que integre de forma positiva o 

conhecimento adquirido pelo aluno, com aquilo que ele precisa aprender para sua 

formação intelectual.  

 

Ao propor uma didática integrada à professora Vivian, em sua fala coaduna com as 

idéias de Carvalho e Pérez (2003), quando diz que o professor de Ciências deve 

rejeitar contribuições isoladas e fundamentar as necessidades formativas a partir do 

corpo de conhecimentos que a pesquisa didática está construindo, pois a formação 

do professor perpassa por uma profunda mudança didática que deve questionar as 

concepções docentes do senso comum e os conceitos primitivos dos seus alunos. 

 

Conforme PCN (1997), os fenômenos naturais que são ensinados no 6º ano do 

ensino fundamental, só terá significado para o aluno se isto for lhe apresentado de 

forma a mostrar a sua importância e de que forma as nossas atitudes poderá 

beneficiar ou prejudicar a natureza, educar exige atitude e não meramente conceitos 

elaborados, a forma como as professoras dizem planejar as suas aulas, parece 

contraditória com o comportamento e atitude dos alunos, o que se observa na 

realidade da sala de aula, são alunos desmotivados e desinteressados em aprender, 

alunos que não demonstram nenhum tipo de respeito pelo ambiente em que vive 

não se percebe uma mudança interior no comportamento dos mesmos. 

 

O que podemos compreender na fala das professoras é que ensinar não é transferir 

conhecimento e isso condiz com a opinião de Freire (1996), segundo ele o professor 

precisa de outros saberes e entre eles o respeito aos saberes do educando, ensinar 

exige humildade educacional para compreender o aluno como cidadão  que já 

possui uma visão de mundo. O que o Freire enfatiza é a importância do apreender 

em detrimento da memorização, onde o educando deve ser capaz de internalizar o 

conceito ou terá como conseqüência a reprovação. 

 

5.2.3 Perfil, habilidades e atitudes necessárias para atuar na área de Ciências 

Naturais no 6º ano do Ensino Fundamental 

 



79 

 

O ensino de Ciências Naturais é cheio de desafios, uma vez que a realidade atual é 

complexa e impõe algumas exigências que requer do professor habilidades e 

competências diversas para atuar nesse campo. Sendo que para ensinar Ciências 

Naturais, o docente precisa refletir sobre: que conhecimento preciso dominar? O que 

a sociedade e o meu educando esperam de mim? Para nos ajudar nessa discussão 

as professoras nos remetem a uma realidade: 

 

“O ideal é que seja alguém habilitado na área, que seja um professor investigador, 

cientista, que busque realizar experimentos em sala de aula para que o 

conhecimento se dê de forma efetiva.” (VIVIAN, 2012, p) 

 
O professor de Ciências deve apresentar domínio de conhecimentos 
específicos de Ciências Naturais, seus fenômenos, princípios, leis, 
sua linguagem, seus métodos de experimentação e investigação, sua 
contextualização histórica e social, saber manipular as novas 
tecnologias e relacionar com outras áreas de conhecimento, alem 
disso deve dominar também os fundamentos que estrutura o trabalho 
curricular na disciplina e a aplicação didática e metodológica desses  
conhecimentos na pratica de sala de aula. (ELIALVA, 2012, p)  
 
O professor de Ciências Naturais deve ser dinâmico, instigando o 
aluno apensar sobre si, sobre o seu estar no mundo e o que o cerca. 
Deve buscar promover as competências indispensáveis ao 
enfretamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo 
contemporâneo, possibilitando que o educando aprenda a aprender a 
ser, a fazer e a conviver, considerando também a perspectiva de 
leitura e escrita. (ROSALIA, 2012, p). 
  
Para mim o professor de Ciências Naturais tem que ter o domínio 
dos conteúdos relacionados aos temas sociais urgentes, como: 
saúde, sustentabilidade ambiental e etc. O objetivo da atividade 
docente é informar se sobre os principais acontecimentos da 
atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador no âmbito 
de sua atuação profissional, alem do mais tem que ter a formação 
especifica na área, né? (GUILHERMINA,2012, P). 
 
Olha. Em minha opinião o professor de Ciências, ele precisa acima 
de tudo gostar do que faz manter uma troca de experiência com 
outros colegas, a nossa habilidade e atitude parte da nossa 
experiência no dia a dia em sala de aula, e da experiência de outras 
pessoas, ensinar é um desafio, e para isso é necessário paciência, 
gostar de estudar, e está sempre se reciclando, assim vamos 
acumulando conhecimentos e assumindo cada vez mais o perfil 
exigido para um bom profissional. (MARIELZA, 2012, C).   
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As falas das professoras expressam de certa forma o que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Carvalho e Pérez (2003) sugerem, o professor de Ciências 

Naturais necessitam de uma formação sólida, para lidar com o ensino de Ciências, 

pois adaptar os conteúdos á realidade dos alunos não é uma simples tarefa, do 

ponto de vista da formação cientifica. Nesse sentido os PCNs ressaltam a 

importância de fazer com que o aluno compreenda o mundo como individuo e como 

cidadão, fazendo uso do conhecimento de natureza científica e tecnológica e 

desenvolva nos alunos as capacidades de compreender a natureza como dinâmica 

e o ser humano como agente de transformações.  

 

No que se referem às competências do professor de Ciências as opiniões das 

professoras congregam com as idéias de Carvalho e Pérez (2003) quando se refere 

à reflexão sobre o conhecimento necessário ao professor de Ciências Naturais, pois 

os mesmos precisa saber problematizar as situações de aprendizagem, ser 

habilitado e ter domínio dos conteúdos para saber dirigir as atividades dos alunos 

como ressaltou a professora Vivian. 

 

O interesse por saber programar atividades de aprendizagem ter domínio do 

conteúdo manifesta-se uma das necessidades formativas básicas dos professores 

de Ciências isto se torna evidente nas falas das entrevistadas, nessa perspectiva 

Schenetzler (2002) interagem com as mesmas dizendo que o professor de Ciências 

Naturais, deverá possuir uma formação sólida, com adequada fundamentação 

teórico-prática, incluindo o conhecimento do padrão da diversidade dos seres vivos, 

bem como sua organização em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e 

evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o ambiente em que vivem. 

 

Acredita-se que o perfil do educador de Ciências Naturais, além de pesquisador e 

reflexivo de sua própria prática, seja também capaz de resolver situações que 

ocorrem diversas vezes na vida profissional, deixando o professor em conflito e sem 

ação, diante de uma pratica inovadora e com alunos possuidores de um 

conhecimento amplo em vários aspectos da vida.  O professor precisa está hábil 

para integrar os acontecimentos da vida real e a experiência escolar fazendo que 

ambos coexistam de uma forma dinâmica e interativa. Para isso será necessário 
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uma prática docente e científica desde o início da sua formação, essa será uma 

prática antecipada assistida, com ênfase na investigação. 

 

O educador nos vários contextos de sua atuação profissional, precisa estar 

consciente do seu papel na formação de cidadãos. Que não se limita ao acúmulo de 

conhecimentos desarticulados da realidade regional, ministrado de forma 

fragmentada originando de informações que parte de uma realidade inexistente e 

ineficaz na busca de soluções que o discente se defronta diariamente.   

 

Percebemos na fala da coordenadora quando ela se refere à importância do diálogo 

entre professores e a troca de experiência que torna o professor mais capacitado 

para atender melhor as necessidades da prática educativa, nesse contexto Freire 

nos ensina da seguinte forma: 

 
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo ético 
e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros... É 
neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os 
sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no 
respeito a ela,... (1996, p.59- 60). 

 

Assim norteando-nos por finalidades que não são simples de internalizar precisamos 

adquirir competências e habilidades que se transformam em conjuntos de exigências 

que não só envolve apenas a escola mais também toda sociedade. Outro grande 

desafio para o professor diante do perfil esperado a esse profissional diz respeito ao 

fato de vivermos em uma sociedade científica e tecnológica, essas realidades 

encontram-se tão imbricadas que é impossível separá-las, assim formar cidadãos 

para esse mundo implica em promover uma alfabetização cientifica e tecnológica.  

 

5.2.4 Professor reflexivo e o desafio das novas abordagens educacionais  
 

O ato de refletir se dá quando o professor traz para si as questões diárias, como 

situações desafiadora e faz isso ao mesmo tempo em que está vivenciando tais 

situações, fazendo uma retrospectiva do seu  agir pedagógico, elaborando novas 

ações e procurando compreender e interpretar sua prática buscando condições de 

criar outras alternativas para aquela situação vivida na realidade de sua sala de 

aula. Nesse sentido, procuramos saber das professoras se elas dispensam algum 
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momento para refletir sobre sua prática pedagógica? E como e quando acontece? 

As professoras responderam dessa maneira: 

 

- Sim. A todo momento isso é freqüente em minha pratica, sempre 
reavalio minhas aulas, minha postura enquanto professora, a forma 
como o conteúdo foi abordado, sempre buscando uma melhor 
qualidade para o trabalho. (VIVIAN, 2013). 
- Sim. Sozinha em minha casa, pelo menos duas vezes por semana. 
(ELIALVA, 2013). 
 
- Sim semanalmente procuro refletir sobre a minha pratica, tirando 
momentos para planejar e avaliar a forma como o processo 
educativo está ocorrendo. Procuro vê o que está dando certo, o que 
precisa ser melhorado e quais atividades que mais se adéquam aos 
objetivos propostos. (ROSALIA, 2013). 
 
- Sim. Reservo alguns momentos para fazer reflexão da minha 
prática pedagógica, pois isso ocorre quando estou elaborando os 
planejamentos de curso, de unidade ou diário e também acontece 
nos encontros promovidos pela escola. (GUILHERMINA, 2013). 
  
- reservar um momento para refletir sobre a nossa prática é o 
segredo do sucesso, não tem como avançar no seu trabalho, se você 
não pára e pensa um pouco sobre a nossa ação, nós li damos com 
pessoas diferentes, e às vezes a metodologia que uso serve para um 
aluno, mas já o outro não consegue aprender, então é no momento 
de planejar, que vamos reavaliar a nossa didática de forma que 
possa alcançar todos ou a maioria, no momento eu estou 
coordenando, mas não consigo fazer isso sem refletir as minhas 
ações e de que forma posso ajudar os professores que estão sobre 
minha responsabilidade. (MARIELZA, 2013). 

 

É importante ressaltar que além da importância das atitudes reflexivas citada pelas 

professoras, queremos complementar que segundo estudos vários autores 

enfatizam que o professor reflexivo tem boas relações interpessoais com os alunos; 

desenvolvem um grau de satisfação mais elevado em relação ao trabalho porque 

trabalha com gosto e com vontade de fazer coisas diferentes. 

 

Nesse sentido Zabala (1998) em conformidade com as professoras propõem alguns 

critérios que auxilia na pratica docente, ressaltando o uso da reflexão pedagógica e 

de situações que permitam interrogá-la. Ele enfoca que ensinar é difícil, uma 

situação complexa que exige do profissional a capacidade de diagnosticar o 

contexto de trabalho, tomar decisões, avaliar sua atuação e reconduzir suas ações 

sempre que necessário, ao refletir sobre a sua prática pedagógica, comenta: “por 

trás de qualquer pratica educativa sempre há uma resposta como ensinar e como 
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aprender”, é importante que o professor esteja ciente da sua função enquanto 

educador no momento da sua reflexão, pois certamente neste momento o mesmo se 

dá conta que a aprendizagem depende de características singulares de cada aluno, 

de suas motivações, capacidades e historias de vida tudo isso é um processo 

pessoal por isso a importância de se planejar suas ações pautadas na reflexão 

considerando a diversidade de sala de sala de aula. 

 

Na fala das professoras podemos observar que a reflexão sempre está presente em 

algum momento da sua prática, nesta perspectiva Schon (1992) explica que a 

formação do profissional reflexivo exige um pensar critico sobre a prática, e durante 

seu processo, isso exercita o desenvolvimento de reelaborar estratégias de ação, 

colocando em ação uma nova compreensão do problema, abordando a partir de 

uma nova visão a mesma situação de forma a alcançar a compreensão da maioria 

da turma ou toda a turma. 

 

As expressões das entrevistadas ressaltam a idéia de Freire (1996) que diz que a 

reflexão crítica sobre a prática se dá através do comprometimento com o 

planejamento e com a pesquisa em sala de aula, desta forma os saberes são 

construídos e o professor reflexivo deverá recorrer à pesquisa constantemente, pois 

o mesmo si dá conta que não é o detentor do saber e isso exige do profissional uma 

atitude rigorosa com o seu trabalho buscando ter sucesso na sua tarefa de ensinar a 

todos.  Nesse sentido Freire continua enfatizando sobre a função daqueles que se 

habilita a ser um professor indagador dos seus afazeres pedagógico. 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (p. 29). 

 

Nesta perspectiva Freire (1996) enfatiza que o professor reflexivo não se acomoda 

passivamente com as dificuldades que são próprias do oficio do professor, mas 

rompem com as rotinas, e não se deixa paralisar por obstáculos, mas busca 

reinventar de forma criativa inovando o seu arsenal pedagógico. Não podemos nos 

esquecer que somos responsáveis pela formação de futuros cidadãos 
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A formação do professor, por si só, não é suficiente para garantir a qualidade 

esperada no processo de ensino-aprendizagem, mas é uma importante condição 

para que isso aconteça. Para isso é importante promover mudanças nas práticas 

que se tornaram tradicionais. Nesse contexto quando questionamos as professoras 

se elas dispensavam algum momento para refletir sobre sua prática pedagógica, 

elas nos direciona a entender esse processo, que segundo Freire (1987) aponta 

como essencial para essa prática alguns meios para promover o ensino reflexivo 

verdadeiramente crítico e reconstrutivo, ele diz que os professores assumem essa 

técnica, implicam um confronto entre teoria e prática criando uma possibilidade real 

de emancipação através da escolha e não ficar submetido às teorias formais, neste 

“confrontar” e uma perspectiva de transformação através da ação comprometida do 

“reconstruir”. A formação de um professor reflexivo vai além de uma formação 

instrumental adotado pela maioria das formações oferecidas.  

 

Para ele, esta maneira de refletir implica uma confrontação entre teoria e prática 

criando uma possibilidade real de emancipação através da escolha e não ficar 

submetido ás teorias formais, neste “confrontar” e uma perspectiva de transformação 

através da ação comprometida do “reconstruir”. A formação de um professor 

reflexivo vai além de uma formação instrumental adotado pela maioria das 

formações oferecidas. 

  

Deste modo, torna-se importante reconhecer que as emoções e as atitudes 

desempenham um papel crucial e que o estímulo para um envolvimento na reflexão 

quase sempre se encontra enraizado numa necessidade de entender melhor a 

situação e que estas dominam e influenciam a forma como o professor vive a prática 

reflexiva, ao longo da sua carreira, ajudando a esclarecer, muitas vezes, as suas 

reações face à diversidade de contextos educativos com que se depara. 

 

Nessa perspectiva parece-nos que essa reflexão reserva um grande destaque 

referente à formação do professor, e pontua a formação continuada como uma 

maneira de remediar falhas do passado. Quando nos propomos a investigar a 

formação de professores e focalizar as dificuldades efetivas enfrentadas pelos 

professores em exercício esperamos também que os atuais professores estivessem 
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estimulados e motivados a internalizar as novas mudanças de forma criativa e não 

só complementar que as novas metodologias são vista de forma positiva e que não 

podemos ficar somente no saber que os avanços  aconteceram sem transformar 

esse desenvolvimento cientifico em sala de aula. Nessa perspectiva convém tomar 

conhecimento o que disse as professora em questão: 

 
Sabemos que o mundo evoluiu, que a tecnologia se faz presente em 
todos os momentos da nossa vida, por isso não cabe mais aulas 
tradicionais pautadas numa postura que ignore o amplo 
conhecimento que os educandos trazem, assim as novas 
abordagens não só são necessárias, mas urgente no ambiente 
escolar. (VIVIAN, 2012, P). 
 
O que acontece, é que li dar com o novo é muito difícil, isso demanda 
tempo, querendo ou não nos somo frutos de uma educação bancaria, 
tradicional, mesmo. E o que a gente percebe é que naquele tempo os 
alunos, aprendia, sem contar com nenhum tipo de recurso somente 
com o lápis, o caderno e a borracha, os alunos de hoje tem tudo, o 
professor se rebola para trazer para a aula o melhor, e o aluno não ta 
nem ai, então eu me pergunto: será que o problema está no 
professor, na metodologia ou nos alunos? Quando o aluno quer ele 
aprende e pronto. Eu vejo com bons olhos as exigências para novas 
abordagens educacionais, principalmente no ensino de Ciências, 
mas se os alunos enxergasse também. Agente se mata para 
preparar uma boa aula, e para o aluno o professor só dá aula se 
escrever o tempo todo no quadro. É muito difícil! (ELIALVA, 2012, P). 
 
O professor precisa está preparado, para sempre que possível 
romper com limitações, que não é só do professor, é do governo 
também, eu acho que se o professor for capacitado para tal, e o 
governo oferecendo os subsídios e investimento necessário não tem 
como o professor ser indiferente as novas metodologias. (ROSALIA, 
2012, P). 
 
As novas exigências de abordagens educacionais enxergo como 
nova perspectiva educacional, capaz de garantir uma renovação 
pedagógica, condizente com uma visão inovadora de ensino e 
aprendizagem, neste contexto de educação atual, que se encontra 
no estado de precariedade existente no nosso sistema de ensino. 
Mas não é algo que se muda de uma noite para um dia, é um 
processo que requer tempo e vontade de mudar. (GUILHERMINA, 
2012, P). 

 

Podemos notar que as expressões das professoras parecem reconhecer a 

necessidade de acompanhar os avanços científicos e com esse os avanços no 

ensino de Ciências Naturais, embora não se mostrassem receptivas para acolher as 

exigências que demandam da sua prática. 
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É um desafio mesmo, romper com uma educação histórica, como a 
nossa, nós aprendemos assim, então nessa altura do campeonato 
mudar o nosso ritmo é difícil, para quem está se formando agora, e 
que vai começar sendo obrigado a se adequar as novas 
metodologias, não é fácil, pra o professor que já tem muitos anos de 
carreira e ter que mudar, o seu jeito de ensinar, é um desafio muito 
grande, mas estamos ai, né, se agente não se adqua agente acaba 
perdendo o espaço então o jeito é se esforçar, mas acho muito bom 
que o professor reconheça primeiramente que o ensino tradicional já 
esta ultrapassado. (MARIELZA, 2012, C) 

 

Levando em consideração as transformações que estão sendo implantadas no 

sistema educacional brasileiro com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Lei nº. 9.393/96) e num tempo de tantos avanços científicos e novas 

exigências, pesquisas, estudos e trabalhos na área de formação dos profissionais da 

educação, continuam sendo necessárias. A fala da professora Vivian nos remete a 

essa realidade que nos propõe a LDB isso é “urgente” nos diz ela.  

 

Segundo Carvalho e Pérez (2003) a resistência é uma das características dos 

professores da formação continuada, pois o professor fica dividido entre as proposta 

inovadoras, racionalmente aceitas e as concepções interiorizadas de forma 

espontânea a partir da vivência irrefletida.  Nesse sentido Nóvoa (1992) 

complementa que a mudança para o professor em exercício é um processo 

complexo, que envolve a apropriação do sentido da sua história pessoal e 

profissional, no qual a maneira de “ser e estar na profissão não se dão sem lutas e 

conflitos”, este é um processo que necessita de tempo. Um tempo para refazer 

identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças. Essa resistência 

pode ser observada na fala da professora Elialva que remete a sua fala a um 

passado em que a educação era totalmente bancária e que ainda vivemos reflexo 

dessa educação nos tempos atuais. Tais resistências as mudanças deve-se porque 

de alguma forma está implícito no professor valores e crenças pessoais, que são 

inadequadas ao manejo do contexto escolar. 

 

A formação de professores, por si só, não é suficiente para garantir a qualidade 

esperada no processo educativo, mas é uma importante condição para que o ensino 

aprendizagem aconteça de forma efetiva. Podemos observar que se faz necessário 

promover transformações nos conteúdos das práticas que se tornaram tradicionais e 

oferecer condições favoráveis para essa mudança. Caso contrário professores e 
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alunos continuam no mesmo modelo de ensino, daí que muitos dos problemas 

identificados na educação escolar, também continuarão sendo aplicado à formação 

profissional dos futuros profissionais da educação. 

 

O que se observa nesses casos que acabamos de abordar é um fechamento 

cognitivo e afetivo do professor em relação ao seu papel de aprendiz, ou seja, ele 

tem dificuldades para entrar no processo. E o resultado dessa insatisfação é 

transferido pelo professor na falta de comprometimento com o ensino. Numa 

sociedade que vive na perene ilusão de que sempre há alguém para resolver seus 

problemas, o professor normalmente se entrega à atitude cômoda de só querer 

receitas prontas dos especialistas que escrevem os livros didáticos.  

 

Dessa forma ressaltamos que o ensino de Ciências nos últimos anos persiste a uma 

transformação no seu cunho cientifico e escolar. Em lugar de ser vista como um 

corpo de conhecimentos estabelecidos, a Ciência passou a ser tratada como uma 

atividade humana, que está acessível a todos, acentuando-se de forma progressiva 

o caráter experimental dos processos e procedimentos científicos, que são amplos e 

variados, resultados do contexto da investigação, visto que não há um “método 

cientifico” intocável em todo lugar. No entanto cabe aos responsáveis em mediar 

essas mudanças se engajar de forma a internalizar as novas propostas 

metodológicas que se abarcam nas demandas exigidas pela sociedade atual, 

preparando e orientando o aluno a se responsabilizar e se comprometer com 

atitudes e condutas que deve está presente no seu cotidiano. 

 

5.2.5 Refletindo sobre as atividades de caráter investigativo 

 

Um dos principais objetivos deste estudo foi entender como os professores do 6º 

ano percebem a importância das atividades investigativas e compreender as razões 

para o seu uso ou não-uso nas aulas de Ciências Naturais. Nesse sentido 

questionamos as professoras sobre a importância de trabalhar atividades 

investigativas para a aprendizagem dos conceitos científicos. Elas foram unânimes 

em suas colocações. 
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O trabalho com atividades investigativas faz com que os alunos se 
interessem pelas aulas, sendo construtores, ativos do conhecimento, 
eles aprendem mais sobre Ciências e desenvolve de forma efetiva os 
conceitos, pois tem a oportunidade de conhecer, testar, avaliar o 
assunto experienciado, investigado. Tal estratégias de ensino 
possibilita o desenvolvimento da autonomia, da capacidade de tomar 
decisões, de avaliar e de resolver problemas, apropriando-se de 
conceitos e teorias de Ciências da Natureza. (VIVIAN, 2012, P). 
 
Trabalhar atividades investigativas possibilita o aprimoramento do 
raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, do 
desenvolvimento da capacidade de argumentação e da cooperação 
entre eles. (ELIALVA, 2012, P). 
 
As atividades investigativas são fundamentais para que os 
educandos aprendam os conceitos científicos, pois os coloca no 
lugar de pesquisadores, aguçando a sua curiosidade, o espírito 
questionador, fazendo-os pensar e buscar a compreensão de 
processos e conceito. Assim, as atividades de experimentação são 
além de motivantes e muito esperadas pelos alunos, capazes de 
auxiliar o educando a desenvolver uma maneira de vê o mundo, 
partindo de suas hipóteses e conhecimentos prévios. (ROSALIA, 
2012, P). 
 
É importante, pois os alunos agem como pesquisadores e 
investigadores tomam para si a responsabilidade por sua própria 
aprendizagem, mostram interesse pela Ciência, demonstra de formas 
variadas a compreensão do conteúdo e das habilidades adquiridas. 
(GUILHERMINA, 2012, P). 
 
Trabalhar com atividades investigativas é sair da teoria para a prática 
e isso é muito importante, porque você fundamenta para o aluno 
aquilo que foi falado, e que talvez o aluno não compreendeu, que 
bom seria se nossos professores, compreendesse que as atividades 
investigativas ia lhe poupar bastante a voz, o trabalho dessa 
estratégia de ensino é organizar o material, mas se o professor 
planeja com antecedência a sua aula, isso facilita muito o nosso 
trabalho como professor. (MARIELZA, 2012, C).   

 

A partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, iniciou-se uma “nova reforma do ensino”. Com efeito, um novo pensar nas 

atitudes e abordagens na prática docente. Consistindo, em um desenvolvimento de 

atitudes e valores, tão essencial quanto o aprendizado de conceitos e de 

procedimentos. Nesse sentido, é: 

 
Responsabilidade da escola e do professor promover o 
questionamento, o debate, a investigação, visando o entendimento 
da ciência como construção histórica e como saber prático, 
superando as limitações do ensino passivo, fundado na memorização 
de definições e de classificações sem qualquer sentido para o aluno.” 
(BRASIL, 2000). 



89 

 

 
Para o ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, o ponto de partida para 

o aprendizado deve ser a análise de situações previamente conhecidas pelos 

alunos. A discussão destas situações levará ao estudo das teorias científicas, que 

possibilitam uma maior capacidade de unificar diversos fenômenos. Assim, a partir 

da fala das professoras fazendo uma integração importante com os objetivos que o 

PCN ressalta na educação do Brasil, enfatizamos que as atividades práticas são 

consideradas uma forma de favorecer a consecução dos objetivos propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências.  

 

O PCN de Ciências Naturais indicam que são procedimentos fundamentais para o 

ensino da área, aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de 

fatos e idéias, possibilitados pela observação, experimentação, comparação, 

estabelecimento de relações entre fatos ou fenômenos. Do mesmo modo, os PCNs 

valorizam atitudes que, na ótica do presente estudo, podem ser trabalhadas nas 

atividades investigativas, como: “o incentivo à curiosidade, o respeito à diversidade 

de opiniões, a persistência na busca de informações e de provas obtidas por meio 

de investigação”. A observação e a experimentação são indicadas pelos PCN como 

estratégias didáticas que auxiliam na obtenção de informação, as quais devem 

contemplar fontes variadas, como a leitura de textos informativos e projetos 

desenvolvidos preferencialmente em um contexto de problematização. 

 

Ao compartilhar da opinião de Freire e Faundez (1985), que diz que “todo 

conhecimento é a resposta a uma questão”, o questionamento e a curiosidade são 

condições necessárias para a aprendizagem em Ciências. Uma investigação só faz 

sentido quando explicita algo que se quer conhecer. O sujeito que aprende é aquele 

que se dispõe a atribuir significados ao mundo e a confrontar suas explicações com 

as dos outros. Essa disposição é da ordem do saber ser e estar no mundo, de se 

relacionar com os outros, com as próprias ideias e com as ideias alheias. 

 

Segundo Carvalho et al. (2004), uma atividade investigativa não pode se reduzir a 

uma mera observação ou manipulação de dados – ela deve levar ao aluno a refletir, 

a discutir, a explicar e a relatar seu trabalho aos colegas. Para isso é importante 

observamos alguns pontos que precisamos levar em consideração ao lançarmos 
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mãos desse tipo de estratégia, pois o nosso falar muitas vezes não condiz com a 

nossa ação porque não sabemos ou não somos instruídos para a utilização de tais 

praticas.  

 

Na opinião de Carvalho (2004) esses pontos são importantes nas atividades de 

caráter investigativo, pois ajudará o professor na preparação de sua aula. Tais 

atividades devem, portanto: 

 

1. Conter um problema. O problema é, na sua essência, uma pergunta que se faz 

sobre a natureza daquilo que se quer observar. Não há investigação sem problema. 

Assim, a primeira preocupação do professor consiste em elaborar, uma situação - 

problema que instigue e oriente o trabalho a ser desenvolvido com os alunos. Além 

disso, ele precisa ser considerado um desafio pelos alunos, o que implica explorar 

as ideias que estes tem a respeito do assunto, dialogar com elas, confrontá-las com 

outras ideias ou duvidar delas. E segundo a fala de cada professora entrevistada a 

atividade investigativa propõe ao aluno essa atitude de instigar o objeto de estudo.  

 

2. Ser, sempre que possível, generativas, ou seja, devem desencadear debates, 

discussões, outras atividades experimentais ou não. Levando o aluno a repensar o 

seu comportamento diante das coisas e possibilitando ao professor “temperar as 

aulas”, motivando seus alunos a ver a ciência como parte integrante a nossa cultura 

e não como um conhecimento à parte. 

 

3. Propiciar o desenvolvimento de argumentos, por meio de coordenação de 

enunciados teóricos e evidências, bem como considerar a multiplicidade de pontos 

de vista em comum ou divergente ao observarem o mesmo objeto.  

4. Motivar e mobilizar os estudantes, promover a contextualização destes com o 

tema em investigação. Desafios práticos e resultados inesperados podem auxiliar 

nessa direção.  

 

5. Propiciar a extensão dos resultados encontrados a todos os estudantes da turma. 

De modo que todos fiquem cientes dos resultados encontrados nas atividades 

atribuídas a pequenos grupos. 
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É importante salientar que em uma abordagem de ensino baseada na investigação, 

essas características não precisam aparecer, simultaneamente, em uma única 

atividade. Pode-se admitir, entre outras possibilidades, que uma atividade enfoque a 

habilidade de planejamento, outra vise ao desenvolvimento de argumentos, outra a 

resolução de situação problema e assim por diante.  

 

É preciso lembrar algo que não foi contemplado na fala das entrevistadas e que é de 

suma importância, pois gostaríamos de informar que a atividade investigativa não se 

encerra puramente com a realização das investigações; é importante que o aluno 

reflita e seja capaz de relatar o que fez, tomando consciência de suas ações e 

propondo soluções para os fenômenos observados. Nesse sentido, o professor 

conduz a discussão visando reunir as diversas opiniões, comparando os resultados 

dos diferentes grupos e das diferentes fontes de pesquisa às hipóteses iniciais e 

elaborar uma conclusão sobre o assunto. Que pode ser através de relatório ou 

questões que visam um maior aprofundamento do conhecimento que o aluno já tem 

do objeto da sua investigação. Mantendo-se atentos para que, a partir da discussão 

sobre as divergências, do confronto de diferentes pontos de vista e/ou de novas 

questões que surjam, os alunos ampliem seu conhecimento. 

 

5.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS A PARTIR DA VISÃO DOS DISCENTES 

DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A turma possui 35 alunos na faixa etária correspondente a série que estuda 12 a 13 

anos, sendo 23 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, o espaço da sala de aula 

permite a flexibilização da disposição do mobiliário estudantil, conforme a atividade a 

ser realizada pelo docente. As aulas do turno matutino começam às 7:00h e 

terminam às 11h 30min, com a duração de 50 minutos cada aula e tendo um 

intervalo de 20 minutos entre o terceiro e o quarto horário. Lembrando que nesse 

intervalo é oferecida a merenda aos alunos.  

 

O primeiro dia em que tive contato com a turma foi no dia 03 de maio de 2012 

quando iniciei o estagio supervisionado ll, e continuei com a mesma turma no atual 

estágio. Sendo possível criar entre nós um vinculo de amizade muito forte. A sala se 

localiza próxima ao pátio que dá acesso a todas as outras salas. Isso favorece a 
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dispersão dos alunos nas aulas, pois as janelas oferecem uma visão ampla do pátio, 

além disso, o barulho e a movimentação produzida fora da sala atrapalham as aulas. 

Os alunos são muito agitados, mas muito espertos e inteligentes, gostam de 

participar das aulas, questionando e às vezes contribuindo com suas experiências. 

Nem todos participavam da aula, perguntando, questionando ou resolvendo os 

exercícios. Tem alguns desinteressados mais são poucos os que dão muito trabalho. 

 

As aulas sempre começavam no horário com a presença da maioria dos alunos, 

mas sempre tinha alguns alunos que saiam minutos antes, pois a maioria mora na 

zona rural precisam tomar o ônibus e tinham um longo espaço de tempo para 

retornarem até a sede do município fazendo todo percurso escolar. O que mais 

atrapalha são as conversas paralelas de alguns alunos e as interrupções por alguns 

pedindo para ir ao banheiro ou beber água.  

 

Em fim, ao observar e exercer o estágio de regência com a turma percebi que a 

mesma tem um nível de aprendizagem muito bom, é verdade que sempre tem 

aqueles que se sobressaem, mas não foi possível perceber nenhum aluno com 

algum tipo de problema na aprendizagem muito grave, que não fosse possível 

resolver com um pouco mais de atenção: Aqueles que apresentavam dificuldades, 

era falta de interesse dos mesmos e/ou falta de acompanhamento da família, 

percebe-se isto por causa das atividades que são registradas para serem realizadas 

extra classe, e chegar à outra aula sem ser feita, e sem sequer os pais tomarem 

conhecimento da sua existência.  

 
5.3.1 Estratégias utilizadas pelos professores, nas aulas de Ciências Naturais 

 

Como já apontamos os sujeitos dessa pesquisa, os alunos precedentes do 6º ano do 

Ensino Fundamental são também o público alvo do nosso estudo, pois fica difícil 

confirmar o resultado do nosso estudo sem termos a visão total das pessoas 

envolvidas neste universo escolar, professor e alunos. Esses sujeitos correspondem 

15% dos alunos matriculados na escola pesquisada no turno matutino, sendo que no 

Ensino Fundamental esses representam 35% da matrícula do 6º ano.  

 



93 

 

Participou da pesquisa, uma amostra de 35 alunos e foi oferecido um questionário 

com 10 questões abertas e fechadas. O gráfico abaixo ilustra a participação 

percentual dos que representam, foi obtido um retorno de 100% sobre o total 

distribuído e respondido pelos discentes, selecionados na escola onde estudam será 

agora, analisado e interpretado os seguintes resultados. 

 

 
Fonte: PAZ, Idacelia Santos (2013) 

 

Questionamos aos discentes como o professor costuma trabalhar nas aulas de 

Ciências Naturais? As respostas obtidas neste momento permitiram identificar 

alguns aspectos apontados para explicar o processo de construção do 

conhecimento em relação a prática pedagógica do professor. Os alunos 

selecionados na amostra desta pesquisa numa escala de 100%, 21 alunos 

responderam que a professora tem como estratégia trabalha em grupo, 12 alunos 

responderam que as atividades são aplicadas individualmente, 17 alunos 

responderam que a professora trabalha com atividades envolvendo pesquisa, 

somente 1 aluno disse que as aulas também são trabalhadas com dinâmicas, 16 

alunos deixaram claro que a professora trabalha as suas aulas expondo o conteúdo 

na lousa, e infelizmente numa nenhum aluno admitiu que a professora trabalhasse 

com experimento. 
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Percebemos a desvalorização das atividades experimentais na prática da 

professora, contudo a análise dos resultados demonstra também que um dos 

pressupostos mais utilizados pela professora são os trabalhos realizados em grupos. 

Estudos mais recentes como Vygostky (2001), por exemplo, indica que as relações 

do aluno com seus companheiros são decisivos para a aquisição de diversas 

habilidades, sem que isso comprometa a importância do professor como condutor de 

todo o processo de aprendizagem. 

 

Dessa forma, vai se enfraquecendo a concepção tradicional de que o ensino deve 

ser focado somente na relação professor/aluno, sendo o primeiro o único agente do 

saber e responsável pela transmissão do conhecimento. Nesse quadro, tão comum 

ainda nas salas de aula, a interação entre os estudantes sempre acaba em segundo 

plano - sendo até indesejável para o desenvolvimento do grupo e às vezes apontada 

como a causa do baixo rendimento. Alunos atuando em conjunto trazem ótimos 

resultados para todos os envolvidos. Para que o trabalho dê certo, é preciso 

aproveitar a heterogeneidade da turma.   

 

Colocar os alunos para trabalhar em grupo faz com que eles troquem ideias e 

procedimentos para resolver situação problema, mas isto quando bem planejado e 

em pequenos grupos para não acontecer que algum fique sem participar. 

Ressaltando o terceiro método mais utilizado pela professora, Freire em uma 

entrevista cedida a uma jornalista em 2003 quando a mesma questionava sobre a 

relação da lousa, giz e tecnologia, o autor respondeu: “o educador precisa estar à 

altura do seu tempo”. Nesse sentido é importante salientar que com a evolução do 

ensino muitas ações educativas foram abolidas, como a sabatina, a palmatória, 

outras foram transformadas, novos processos foram adotados.  

 

Nesse contexto questionamos os alunos como é trabalhada as aulas de Ciências 

Naturais. Vejamos a opinião de alguns alunos: 

 
“A professora copia bastante e explica as aulas de um jeito que eu 
não entendo”. (ARIELE, 12 ANOS). 
“A professora se preocupa muito em elaborar questões”. (ARTUR, 12 
ANOS) 
“As aulas de Ciências é muito chata”. (CARLA, 11 ANOS). 
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“A aula de Ciências é muito boa, só falta ser mais interessante, sair, 
ter um dia de experiência”. (ANDREA, 12 ANOS). 
“Um pouco boa e um pouco ruim”. (SILVIO, 12 ANOS). 

 

Segundo Freire (1985), os alunos dos tempos atuais, independente da camada 

sócio-econômica a que pertençam, estão acostumados à velocidade das 

informações, dos gráficos, das artes animadas e outros recursos tecnológicos 

utilizados pelas programações audiovisuais que visam facilitar a compreensão das 

notícias, a informação dinâmica, sintética e rápida que não favorecem a reflexão 

crítica mais demorada. Ao entrar na sala de aula, os alunos encontram professores 

que só dispõem de giz, lousa e verbalização para transmitir o saber historicamente 

acumulado que precisa ser apreendido e apropriado pelos estudantes. O choque é 

instantâneo. Esta distância entre a dinâmica do mundo atual e a forma tradicional de 

ensino gera desinteresse, desmotivação e conseqüentemente dificuldade e 

morosidade no processo de aprendizagem por parte do aluno.  

 

Em pleno século XXl a educação ainda permanece em meados do século passado. 

Em tempos da tecnologia e da informação, há tempos não somos mais os mesmos, 

mas ainda aprendemos como os nossos pais. A Educação não consegue 

acompanhar o ritmo acelerado de um mundo tecnológico e globalizado. A fala dos 

alunos expressam o que eles sentem em relação às aulas de Ciências Naturais, e 

apontam como gostariam que fossem conduzidas as mesmas, enfatizando o uso de 

experimentos e um espaço que refletisse melhor a matéria a ser ensinada pela 

professora. 

 

5.3.2 O aluno e o ensino de Ciências Naturais  

 

Nessa categoria procuramos questionar dos alunos a sua opinião sobre as aulas de 

Ciências Naturais, buscando analisar o seu grau de interesse e satisfação pelas 

aulas, é importante perceber como os discentes se encontra, em face dessa 

questão. Ao perceber a escola como instituição à parte do seu mundo, ainda com 

aspectos antigos, sentados em carteiras enfileiradas, de frente para o quadro, 

anotando as informações em cadernos e ouvindo o professor reproduzir histórias 

retiradas de livros que já saem desatualizados das gráficas. Consideram-na como 
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algo irrelevante em suas vidas cotidianas, as aulas de Ciências ganham adjetivos 

nada agradável no mundo científicos. Podemos confirmá-los no gráfico abaixo. 

 

 
   Fonte: PAZ, Idacelia Santos (2013) 

 

O aluno se posiciona nesta categoria revelando a sua motivação em relação ao 

ensino de Ciências, demonstrando-os como visualiza as aulas de Ciências Naturais.  

Com base na nossa amostra 18 alunos as caracterizaram as aulas de Ciências, 

como muito atrativas 17 congregaram da mesma opinião, ressaltando que são 

pouco atrativas. Apesar de demonstrarem que as aulas de Ciências convergem para 

um modelo tradicional os alunos sente-se atraídos pela matéria. O que buscamos na 

verdade é conduzir o aluno para está no controle daquilo que os envolvem de forma 

contextualizada com a sua realidade, interessando-os de forma que o discente atual 

tenha conhecimento de suas convicções e do significado que o conhecimento traz 

para a sua vida. Não se acomodando a um modelo de ensino em que o aluno 

funciona como se fosse “digital” e a escola “analógica”. 

 

Essas são opiniões dos alunos, quando questionamos: o que ele entende sobre uma 

atividade atrativa, e quantas são realizadas na escola durante o ano:  

 
“É uma atividade que prestamos mais atenção. Várias vezes são 
feita na escola” (MARIA, 12 anos). 
“Em minha opinião atividade atrativa é aquela que agente tem 
vontade de ficar o tempo todo estudando. Acontece de vez em 
quando na escola”. (ANDREA, 12 ANOS). 
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“Atividade atrativa é quando a professora traz jogos, dinâmicas, leva 
agente para assistir vídeo, leva agente para horta e todo mundo 
gosta de participar. Mas infelizmente nunca a professora faz isso”. 
(JÚLIA, 12 ANOS).  
 

De acordo com Krasilchik (2004) os objetivos do ensino de Ciências seriam: 

aprender conceitos básicos, analisar o processo de pesquisa científica e analisar as 

implicações sociais da ciência e da tecnologia. Segundo esta mesma autora “a 

Ciência pode ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção 

dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e pouco atraentes, 

dependendo do que for ensinado e de como isso for feito”. 

 

Na opinião de Alarcão (1996) o ensino de Ciências assim como todas as outras 

áreas de conhecimento, faz parte deste grande contexto global de mudanças. Diante 

dessa aceleração, o professor deve se comprometer com a sua prática e entender 

as transformações, porque elas vão ditar as competências, exigidas não só em 

conhecimentos e habilidades, mas também relacionadas ao caráter e à 

personalidade. Essa é a grande visão que desponta no cenário educacional: os 

professores precisam comandar as mudanças, em vez de serem levados por elas. 

Quem sabe aonde quer chegar pode contribuir mais no processo ensino-

aprendizagem. 

 

O ensino de Ciências Naturais requer um professor mais crítico, criativo, que 

participe e que empreenda. Um professor mais inteiro e com mais consciência 

profissional. Nesse sentido, é importante a formação de um profissional da educação 

capaz de resolver e tratar tudo o que é imprevisível, tudo que não pode ser reduzido 

a um processo de decisão e atuação regulado por um sistema de raciocínio infalível, 

a partir de um conjunto de premissas.  

 

5.3.3 Desafios do aluno na matéria Ciências Naturais 

 

É importante ressaltar que as dificuldades não estão somente em ensinar Ciências, 

mas também em aprender, pois segundo PCN (1997) o ensino de Ciências Naturais 

permite ao aluno compreender a forma que o ser humano se relaciona com a 

natureza além de ampliar seu entendimento sobre o mundo em que vive, para isso, 
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no ensino fundamental os estudantes devem ser estimulados a observar e conhecer 

os fenômenos biológicos, os seres vivos, sua saúde e conhecer a utilização dos 

produtos científicos. E isso nem sempre é fácil para os nossos alunos. Que enfrenta 

constantemente o desafio de aprender Ciências em meios a livros didáticos que não 

condizem com a sua realidade, o gráfico 3, nos aponta a realidade das dificuldades 

discentes.  

 

 
  Fonte: PAZ, Idacelia Santos (2013) 

 

Podemos observar que o gráfico acima relata as dificuldades dos alunos em relação 

à disciplina de Ciências Naturais, nesse contexto questionamos os mesmos com que 

freqüência isto acontece; partindo da experiência que cada um tem em seu cotidiano 

estudantil eles apresentaram esta categoria assim: 1 aluno disse ter dificuldade 

sempre, 2 disseram que quase sempre tem dificuldades, uma grande maioria dos 

alunos 27 dos que foram pesquisados, disseram que as vezes tem dificuldades, 3 

revelaram que raras vezes tem dificuldades e somente 2 nunca tiveram dificuldades. 

O que compromete cada vez mais o professor de Ciências Naturais, nesse sentido, 

não é o aluno demasiadamente indiferente ao ensino de Ciências, mas o professor 

que não está preparado para ensiná-los. 

 

De acordo com Brasil (1997) é função da escola valorizar, revisar e enriquecer os 

conhecimentos dos alunos, de modo que, os problemas ambientais que são 
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divulgados por meios de comunicação não asseguram que as informações e 

conceitos científicos serão mantidos, como por exemplo, o uso do termo “ecologia” 

como sinônimo de meio ambiente. Sendo assim, o papel do ensino de Ciências 

deixa de ser o de transformar alunos em futuros cientistas, para desenvolver 

competências e habilidades, que lhe propiciem uma postura mais critica perante a 

Ciência e as suas próprias vidas.  

 

Segundo Carvalho e Pérez (2003) os indivíduos são únicos e cada um deles possui 

dificuldades e afinidades, portanto a aprendizagem e a participação variam de 

pessoa para pessoa. Como a aprendizagem depende das características pessoais, 

do ritmo e das motivações e interesses individuais, a forma mais adequada de 

ensino a ser utilizada tende a variar segundo as necessidades do aluno. 

 

O que poderia diminuir o grau de dificuldades dos alunos na matéria seria o uso de 

aulas práticas, mas segundo Krasilchik (1996) o professor às vezes tenta atender as 

necessidades do ensino de Ciências Naturais, se dispondo a dar aulas práticas, 

porém encontra outras dificuldades, como a falta de tempo para a preparação da 

aula, falta de equipamentos, materiais para a realização dos experimentos e 

experiência para realizar as aulas, além de tudo isso encontra dificuldades para 

acessar os resultados de pesquisas feitas no Brasil e atualizar-se. Porque pesquisar 

requer tempo e disposição e na maioria das vezes o professor tem uma carga 

horária exaustiva de trabalho. O que dificulta a sua pratica educativa transformando-

a em algo estressante tanto para o professor quanto para o aluno. 

 

5.3.4 A utilização de atividades investigativas exige uma didática diferenciada 

 

As possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelas atividades práticas a 

depender de como estas são propostas e desenvolvidas com os alunos pode fazer 

toda diferença no ensino aprendizagem, não é simplesmente levar atividade pratica 

para sala de aula, mas é importante salientar que precisa ser atividades que 

investiguem e questionem as ideias prévias dos educandos sobre determinados 

conceitos científicos, favorecendo deste modo a mudança conceitual, contribuindo 

para a construção de novos conceitos. Buscando referenciar nossa pesquisa através 

desta realidade, contamos com os pesquisados no esclarecimento desse 
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pressuposto, questionando dos alunos a pratica do seu professor em relação a essa 

estratégia tão importante em nossos dias. Podemos observar no Gráfico abaixo. 
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concepção dos alunos em relação a esse método de ensino não foi fácil, pois os 

mesmos nem mesmo sabia o que significava esta forma de atividade e nem como o 

professor poderia aplicá-la. Talvez por esse motivo a falta de conhecimento desse 

tipo de atividade leve os alunos a acharem as aulas de Ciências no modelo 

tradicional muito atrativa. O Gráfico 4 nos motiva a acreditar, que não basta saber 

que as atividades investigativas,  conduz os alunos a participar e a si interessar 

melhor pelas aulas, “que desenvolve a autonomia e a capacidade de tomar 

decisões, de avaliar e resolver problemas apropriando-se de conceitos”, é preciso 

que o professor coloque em prática essa teoria que está presente em qualquer meio 

de informação, os alunos mostram que essa realidade é contrária a sua vivencia 

escolar, e podemos fazer essa leitura interpretando com que freqüência a professora 

de Ciências Naturais leva esse tipo de atividade para sala de aula e com respostas 

dadas pelo próprio discente. Dos 35 alunos pesquisados nenhum respondeu de 

maneira positiva, dizendo que sempre o professor leva atividade investigativa para 

sala de aula, 2 alunos responderam que quase sempre a professora  leva esse tipo 

de atividade para a sala, 4 disseram que a professora às vezes leva, 3 disseram que 

raras vezes leva, enquanto um grupo de 25 alunos disseram: o nosso professor 

nunca leva atividades investigativas para sala de aula.  Prestamos atenção o que os 

alunos entendem em relação a essa questão. 
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“Entendo que a atividade investigativa, é que tenha pesquisa e 
descoberta.” (Carla, 12 anos). 
“Atividade investigativa é que tem o uso de experiência”. (João, 12 
anos). 
“Atividade que devemos descobrir a resposta através de 
experiência.” (Daniela, 12 anos). 
“Atividade investigativa é ir atrás de novos conhecimentos, novas 
experiências e procurar novas respostas”. (Jerusa, 12 anos). 

 

Essas são respostas que a maioria dos alunos. Aprender por investigação requer 

tempo e disposição tanto por parte do professor como por parte do aluno, é um 

processo contínuo que precisa ser trabalhado de forma que os alunos desenvolvam 

suas habilidades, e mostre seu potencial. Nesse sentido Carvalho aborda o 

seguinte:  

 
Essa proposta de ensino deve ser tal que leve os alunos a construir 
seu conteúdo conceitual participando do processo de construção e 
dando oportunidade de aprenderem a argumentar e exercitar a 
razão, em vez de fornecer-lhes respostas definitivas ou impor-lhes 
seus próprios pontos de vista transmitindo uma visão fechada das 
ciências” (Carvalho, 2004). 

 

Para aderir a essa proposta é necessário que o professor inove a sua didática e 

mude o foco das antigas metodologias, deixando que as aulas de Ciências Naturais 

não se transformem em mera transmissão de conteúdo. E mudando o foco outras 

atitudes se fazem necessária, como um novo direcionamento das atitudes, no que 

diz respeito às estratégias metodológicas utilizadas em sala de aula, planejar bem 

as suas aulas, assumir o papel de acompanhar as discussões dos alunos, 

questionar, e conduzir o processo de ensino comparando idéias que os alunos 

trazem do senso comum e contrapondo com os conceitos científicos, investindo na 

edificação de uma população consciente e crítica diante das escolhas e decisões a 

serem tomadas.  

 

É sabido que aulas interessantes de Ciências envolvem coisas bem diferentes 

como, por exemplo, ler textos científicos, experimentar, observar valorizar o 

cotidiano do aluno e a te mesmo o espaço físico da escola. Pensando nessa 

variedade de recursos que o professor pode explorar para dinamizar a sua aula. 

Questionamos os alunos sobre a utilização dos recursos didáticos e tecnológicos.  
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PAZ, Idacelia Santos,(2013) 

  

O gráfico acima, não leva em consideração o número de alunos pesquisados, mas 

as opções oferecidas, podendo o mesmo aluno assinalar, mais de uma alternativa, 

32 alunos disseram que o professor utiliza o datashow, 18 disseram que o professor 

utiliza vídeo, 6 disseram que também TV, e  29 também apontou confecção de 

cartaz. 

 

A escola disponibiliza para o professor, basicamente, uma sala de aula, quadro 

negro, giz e livro didático. A utilização de qualquer outra modalidade didática implica 

em algum esforço e depende de outros agentes da escola, da disponibilidade de 

materiais e de equipamentos e das instalações do estabelecimento. Assim, o 

planejamento de tais atividades deveria compor uma sistemática pedagógica 

conjunta da equipe de ensino, do corpo docente e de funcionários, incorporada 

como fluente no cotidiano da escola, desse modo diminuiria os improvisos e evita 

problemas na sua execução.  

 

Trabalhar com Ciências sem que o aluno tenha contato direto com material que 

ajude aguçar a sua curiosidade e/ou experimental parece ser um formidável 

exercício de imaginação. Entretanto, diante das dificuldades limitantes do modelo de 

ensino é o que acontece na maioria das vezes. Professores inovadores nas suas 

metodologias e que ousam alguma mudança são persistentes e determinados, mas 

também correm o risco de desanimar diante das dos obstáculos. Sem dúvida “remar 
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contra a correnteza” durante muito tempo torna-se cansativo, podendo o professor 

preferir acomodar-se a um modelo de ensino tradicional. 

 

Dessa forma, o professor de Ciências hoje, deve ser desafiado a ensinar de uma 

maneira diferente, estimulando o conhecimento dos alunos de forma dinâmica e 

interessante, fugindo do tradicionalismo que nos foram passados. Já que o século 

XXI ficará marcado pela presença cada vez maior da Ciência e de novas tecnologias 

na vida dos alunos. 

 

  

  PAZ, Idacelia Santos (2013) 

 

Nessa perspectiva convém ressaltar o que “Os Parâmetros Curriculares Nacionais” 

nos chamam atenção, “é impossível fazer Ciências dentro de quatro paredes”, 

porém convém ressaltar que o fato das aulas serem realizadas sempre na sala de 

aula não significa dizer que não ocorram atividades interessantes e investigativas, 

no entanto a realidade que nos mostra o gráfico 6, é de um ensino puramente 

tradicional confirmo isso com base nas observações realizadas no período dessa 

investigação. Nisto conferimos a visão dos discentes, 32 alunos apontam que as 

suas aulas de Ciências Naturais são sempre na sala de aula, apenas 3 declara que 

também é utilizada a biblioteca. É triste perceber que o ensino de Ciências está 

distante de ocupar o nível de melhor ensino do país. 
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Enquanto os educadores, alunos, famílias e responsáveis pela tão falada educação 

de qualidade, não despertar para um novo tempo em que o ensino de Ciências 

Naturais precisa acompanhar os avanços da atualidade, integrando as informações 

dos conteúdos programáticos com a internet, com o vídeo, a televisão, o jornal, os 

experimentos, os materiais impressos, as visitas e saídas de campo, dentre outros, 

continuamos apenas na tentativa de reconhecer que sem conhecimento lutamos 

contra uma sociedade insaciável e carente de cidadão que transforme e contribua 

para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária.  

 

Precisamos vivenciar um tempo em que alunos e professores são protagonistas do 

ensino e aprendizagem, envolvendo-os com o conhecimento de forma a internalizar 

aquilo que é ensinado e aprendido, para isso convém que todos os interessados por 

um ensino que de fato faça a diferença, utilizando as técnicas e recursos que 

despertem para um novo amor, tanto pelo ensinar quanto pelo aprender, buscando 

integrar o que há de mais avançada com as técnicas já conhecidas, dentro de uma 

visão pedagógica nova, criativa e aberta. Utilizando a tecnologia e as novas 

descobertas científicas a favor do próprio processo de ensino-aprendizagem.  

 

E por isso, o professor deve estar sempre atualizado e procurando uma formação 

continuada. Para permitir que os seus alunos estejam afinados com os 

conhecimentos e com os avanços dos novos tempos. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante a pesquisa que deu forma a este trabalho de conclusão de curso, inclinar a 

nossa atenção, para a prática pedagógica do professor de Ciências Naturais do 6º 

ano do Ensino Fundamental, trouxe-nos profundas inquietações e a reflexão de que 

há um longo caminho a ser percorrido para que esse ensino atinja os objetivos a que 

se propõe, como demonstrado na primeira parte deste estudo, principalmente se 

relacionarmos àquele ensino as novas abordagens metodológicas e valorização do 

cotidiano do aluno como ponto de partida para a inserção dos conhecimentos 

científicos. No entanto, esse nosso estudo voltado para essa temática, também nos 

possibilitou, à medida que foi se ampliando, formular questões e elaborar proposta 

de intervenção para a minha prática pedagógica. 

 

Como objeto de estudo, consideramos o Ensino de Ciências Naturais, como espaço 

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

transformações produzidas pelos indivíduos podem ser expostos e comparados, 

tornando-se, portanto, presença importante para que os estudantes compreendam a 

atual sociedade e nela atuem de modo consciente. Consideramos, também, o 

trabalho com análise dos conhecimentos prévios de grande importância para 

agregar os conhecimentos científicos como elemento central no Ensino de Ciências, 

e a mediação do professor como fundamental para a constituição de um ensino 

crítico e participativo. 

 

Reconhecemos que é necessário um olhar cuidadoso nas antigas práticas 

tradicionais, revestindo a prática educativa com uma nova roupagem com as novas 

abordagens metodológicas, e o uso de atividades investigativas como um recurso 

favorável para um ensino de Ciências mais dinâmico e facilitador do ato pedagógico, 

que pode contribuir para ampliar e diversificar as experiências de vida dos 

estudantes. 

 

Entendemos que tais questões, estão diretamente relacionadas à prática 

pedagógica dos professores e muito são desafios que o professor de Ciências 

enfrenta no seu cotidiano pessoal e profissional, como condições adequadas de 
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trabalho, material didático apropriado e um salário digno, refletindo a prática 

pedagógica, tudo isso torna a atividade docente mais complexa, exige cada vez 

mais que os professores articulem seus diferentes saberes e busquem superar as 

exigências que demanda da educação atual, por meio da reflexão contextualizada e 

crítica das condições de sua prática pedagógica. 

 

 Assim sendo, em nosso percurso investigativo, procuramos conhecer como os 

professores do 6º ano do Ensino Fundamental trabalham o conceito cientifico 

fazendo relação ao contexto em que o aluno está inserido; com esse propósito, nos 

delineamos um itinerário investigativo pautado na pesquisa qualitativa. 

 

Os resultados a que chegamos com a análise dos dados obtidos confirmam as 

hipóteses apresentadas nas primeiras páginas desta pesquisa, como constatamos 

também que os estudos acadêmicos nem sempre são suficientes para que o 

professor graduado ou em formação, viabilize os conceitos científicos de modo a 

permitir a apropriação de conhecimentos pelos estudantes. Desse modo, as 

inovações pretendidas no processo de ensino-aprendizagem, a partir de professores 

graduados estão muito mais no plano teórico e na Universidade do que 

verdadeiramente inseridas no cotidiano escolar. 

 

Essa situação é preocupante e deixa claro, que incorporar novos recursos no ensino 

não representa nenhuma garantia de que está fazendo um novo ensino e se esta 

utilização é eficaz. Ao contrário, vimos que esta incorporação está se dando 

basicamente como técnica para um discurso bonito e bem elaborado, o que poderá 

interferir negativamente na “formação de um novo homem, autônomo, crítico, 

consciente da sua responsabilidade individual e social, enfim, um novo cidadão para 

uma nova sociedade”. 

 

Nesse sentido, para que o professor de Ciências Naturais crie um cenário de 

construção de conhecimentos, não basta promoverem aos estudantes um contato 

com novos recursos, sejam estes reais ou virtuais, mas é essencial criar condições 

de problematizar e confrontar experiências, o que incide, fundamentalmente, em 

mudanças na aprendizagem dos discentes e na prática pedagógica do educador, 



107 

 

atendendo de forma significativa às necessidades educacionais de uma sociedade 

em constante transformação. 

Para que tais mudanças ocorram, entendemos que seja necessário investir na 

formação de professores, considerando aspectos como o epistemológico, como 

sistematizar, explicar as relações do conhecimento científico e esclarecer suas 

relações pedagógicas avaliando seus resultados e aplicações, tendo como 

referência os saberes dos professores e as realidades específicas de seu trabalho 

cotidiano. 

 

É imprescindível que o professor de Ciências Naturais dê um novo sentido a sua 

prática pedagógica, favorecendo um ensino de Ciências mais critico, dinâmico e 

participativo mediante desenvolvimento de uma didática inovadora. 

 

Assim sendo, pensar a formação de professores do 6º ano do Ensino Fundamental  

é pensar em educadores mais conscientes das necessidades educacionais dos 

educandos, de uma sociedade e uma ciência que não é neutra que sempre vai estar 

em constante transformação e isso implica, fundamentalmente, em um convite aos 

professores para que reflitam suas ações, emoções, sentimentos, afetividades, 

valores, atitudes e ética como fatores integrantes de seu próprio processo de ensino-

aprendizagem. 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 
Acadêmica Idacelia Santos da Paz 
Orientador Neilton Silva 
Data  ______/______/_______. 
Título do TCC Formação de Professores para o ensino de Ciências Naturais: do 

cotidiano da vida ao conhecimento cientifico no 6º ano do Ensino 
Fundamental 

 
 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido às professoras de Ciências e Biologia  
 
 
Prezada Professora,__________________________________________________  
 
Estamos realizando um estudo, como parte integrante do Trabalho de Conclusão de 
Curso, no Curso de Ciências da Natureza, na UFRB em Cruz das Almas. Sob 
orientação do Professor doutorando Neilton Silva, a respeito da Formação de 
professores para o Ensino de Ciências da Natureza no 6º ano do ensino Fundamental.  
Entre as formas de estudo, revisão de literatura e outras, elegemos entrevistar alguns 
professores de Ciências Naturais, do ensino fundamental, solicito a sua colaboração 
para a realização desse trabalho. Garanto o anonimato das respostas assim como o 
seu direito de retirar o consentimento para uso delas, bastando para isso, que me 
comunique, com a devida antecedência. 
Comprometo-me a dar um retorno do meu estudo, quando concluído, se for do seu 
interesse.  
                                                                
 
                                                                             Grata pela sua colaboração;  
                                                                
                                              
                                             
                                                                                          Idacelia Santos da Paz  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
   
                                                         Graduanda: Idacelia Santos da Paz 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
Aluna Idacelia Santos da Paz 
Orientador Neilton Silva 
Data  ______/______/_______. 
Título do TCC Formação de Professores para o Ciências Naturais: Do cotidiano da 

vida ao conhecimento científico no 6º ano do Ensino Fundamental. 
 

Roteiro de Entrevista – Professor de Ensino de Ciências 
Entrevistado(a)___________________________________________________ 
Idade________________formação___________________________________ 
Tempo de atuação como professor (a)________________________________ 
Escola em que trabalha____________________________________________  
Tempo de pratica e disciplina que leciona______________________________ 
 

1- Quais dificuldades você enfrenta no que diz respeito a sua formação pedagógica? 

2- A escola promove algum tipo de formação pedagógica para os professores? Qual o 

formato e como acontecem essas ações (cursos, oficinas, palestras, etc)? 

3- Você mudaria algo na forma como o currículo é organizado? 

4- Como você trabalha os conceitos científicos nas aulas de Ciências? 

5- Você procura estabelecer algum tipo de relação entre o que se ensina e a vida 

prática dos seus alunos? 

6- Na sua percepção qual deve ser o perfil do professor de Ciências Naturais? Quais 

os conhecimentos, habilidade e atitudes ele deve ter para atuar nessa área de 

ensino? 

7- Você dispensa algum momento para refletir sobre a prática pedagógica? Como e 

quando isso acontece? 

8- Que tipo de estratégias metodológicas você utiliza em suas aulas para dinamizá-la? 

9- Como você enxerga as exigências por novas abordagens educacionais? 

10- Que relação você estabelece entre o Currículo e a Didática do ensino de Ciências 

Naturais? 
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11- Como você descreveria o ensino de Ciências da Natureza, hoje? 

12- Qual a importância do ensino de Ciências da Natureza na formação dos alunos? 

13- Que tipo de dificuldades você enfrenta ao ensinar Ciências da Natureza? 

14- Nos últimos tempos, você tem feito algum tipo de inovação pedagógica nas suas 

aulas? Como isso se dá? 

15- O que você sugere para melhorar a formação do professor de Ciências? Quem 

poderia contribuir? 

16- Para você qual a importância de trabalhar atividades investigativas para a 

aprendizagem de conceitos científicos? 

17- Os alunos se interessam pelas aulas de Ciências? O que você faz para estimulá-

los? 

18- Como você planeja as suas aulas de Ciências Naturais? Quanto tempo você dedica 

para isso? 

19- Que relações você estabelece entre o planejamento pedagógico e a avaliação da 

aprendizagem dos seus alunos. 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

Acadêmica Idacelia Santos da Paz 
Orientador Neilton Silva 
Data  ______/______/_______. 
Título do TCC Formação de Professores de Ciências do 6º ano do Ensino 

Fundamental: por um ensino contextualizado 
 

Prezado(a) aluno(a), 

 

É com satisfação que recorro a você a fim de saber a sua opinião sobre o ensino de 
Ciências Naturais que você tem na sua escola. Trata-se de uma pesquisa realizada 
para a faculdade, a fim de obter o título graduada na área apontada. Aproveito para 
dizer que as suas opiniões serão utilizadas com o propósito meramente acadêmico, 
tão logo seu nome e as suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo. 
Desse modo, espero contar com a sua participação! 
 

Questionário semi-aberto – Alunos do 6º ano do Ensino fundamental 

Aluno(a)_______________________________________________________________ 

Idade _________________________________________________________________ 

Sexo:  (    ) M     (     ) F 

Escola em que estuda: ___________________________________________________ 
 

PARTE I 

1) O seu professor costuma trabalhar nas aulas de Ciências Naturais: 
(     ) com dinâmicas 

(     ) expondo o conteúdo na lousa 

(     ) aula expositiva com experimentos 

(     ) trabalho em grupos 

(     ) atividades individuais 

(     ) atividades que envolve pesquisas 

2) De acordo com a sua opinião, as aulas de Ciências Naturais são: 
(     ) Totalmente atrativas 

(     ) Muito atrativas 
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(     ) Pouco atrativas 

(      ) Nada atrativas 

3) Caso você enfrente dificuldades na matéria Ciências Naturais, qual a freqüência em 
que isto acontece? 
(     ) Sempre 

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raras vezes 

(     ) Nunca 

4) Freqüência com que o professor leva atividades investigativas para a sala de aula: 
(     ) Sempre 

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raras vezes 

(     ) Nunca 

5) Aponte os recursos que o seu professor de Ciências Naturais utiliza em suas aulas: 
(     ) datashow 

(     ) vídeo 

(     ) TV  

(     ) Cartaz 

(     ) confecção de mural 

6) Estudar Ciências Naturais, para você: 
(     ) Totalmente atrativo 

(     ) Muito atrativo 

(     ) Pouco atrativo 

(      ) Nada atrativo 

7) São espaços que o professor utiliza para levar os seus alunos, nas aulas de 
Ciências Naturais: 
a (    ) Na biblioteca 

b (    ) No laboratório 

c (    ) Excursão de aprendizagem 

d (    ) Pátio da escola  

e (    ) No zoológico 

f (     ) Reserva natural 

g (     ) As aulas acontecem sempre na sala de aula 
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PARTE II 

1- O que você entende sobre uma atividade atrativa? Quantas vezes estas atividades 
acontecem na sua escola, durante o ano? 
R: 
 
 
 
 
2- Na sua opinião, o que se entende por uma atividade investigativa em Ciências 
Naturais? 
R: 

3- Você acha que as atividades realizadas na matéria de Ciências Naturais têm algum 
tipo de relação com o seu dia a dia? Conte-me um pouco sobre isso. 
R: 
 
 
 
 
4- Sua percepção sobre a forma como o professor dá as suas aulas: 

R: 

5- Como tem acontecido e como você gostaria que fossem as aulas de Ciências 
Naturais? 
R: 

 

 

 

 
Agradeço pela sua participação! 
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9 ANEXO 


