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RESUMO 
 
 

Essa pesquisa discutiu a formação continuada na área de Ciências Naturais para 
professores dos anos iniciais da educação básica. Assim, partindo do pressuposto de 
que a formação continuada de professores deve ser norteada pelas necessidades 
formativas dos docentes no tocante a sua prática de ensino, levantou-se a seguinte 
questão problema: quais as contribuições de uma intervenção formativa para 
professores dos anos iniciais da educação básica mediante participação em 
momentos de formação continuada com ênfase na área de Ciências Naturais? O 
objetivo foi analisar as contribuições de uma intervenção formativa para professores 
dos anos iniciais da educação básica mediante participação em encontros de 
formação em Ciências Naturais. Seu desdobramento consistiu em: problematizar a 
prática de ensino de professores em Ciências Naturais; identificar as necessidades 
formativas de professores dos anos iniciais da educação básica em relação ao ensino 
de Ciências Naturais; e verificar as possibilidades e limites de momentos de 
formação continuada em Ciências Naturais para professores dos anos iniciais da 
educação básica. Para isso, fez-se uma abordagem teórica sobre o ensino de Ciências 
Naturais, particularmente, nos anos iniciais da educação básica e, também, sobre a 
formação continuada de docentes e sua relevância na perspectiva crítica em função 
de princípios como da participação coletiva, da aprendizagem colaborativa, da 
reflexão do contexto e da proposição conjunta de atividades. Com efeito, essa 
pesquisa foi de natureza qualitativa, sob o fundamento de uma pesquisa de 
intervenção. Seu desenvolvimento foi numa escola do sistema municipal de ensino 
público do município de Jequié-BA, com a participação de quatro professores dos 
anos iniciais da educação básica.  A obtenção dos dados ocorreu por meio da 
observação participante de momentos de formação para os docentes e de entrevista 
semiestruturada. Para analisar esses dados, foram definidas quatro categorias: 
percepções dos professores sobre o ensino de Ciências Naturais e sua prática; 
necessidades formativas de professores em Ciências Naturais; possibilidades de 
momentos de formação continuada para docentes; e limites na formação continuada 
para docentes. Portanto, as contribuições desse estudo investigativo revelam a 
importância do ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica, 
devendo sua prática em sala de aula ser valorizada mediante a oferta de formação 
continuada para os docentes, considerando as necessidades formativas de 
professores quanto ao conhecimento de conteúdo e estratégias didáticas, e, também, 
oferecendo as condições para a realização dessa formação, como disponibilidade de 
tempo incluso na carga horária do professor e profissional articulador da formação.   
 
Palavras-chave: Formação Continuada para Professores; Ensino de Ciências 
Naturais; Anos Iniciais; Educação Básica. 

 

  
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This research discussed continuing education in the field of Natural Sciences for 
teachers in the early years of basic education. Thus, assuming that teachers‘ 
continuing education should be guided by their training needs in relation to their 
teaching practice, the following question was raised: what are the contributions of a 
training intervention for teachers in the early years of basic education through 
participation in periods (meetings) of continuing education with emphasis in the 
field of Natural Sciences? The goal was to analyze the contributions of a training 
intervention for teachers in the early years of basic education by their participation in 
training meetings about Natural Sciences. Its deployment consisted in: bringing into 
question the teacher teaching practice in Natural Sciences; identifying the training 
needs for teachers in the early years of basic education in relation to the teaching of 
Natural Sciences; and checking the possibilities and limits of periods of continuing 
education in Natural Sciences for teachers in the early years of basic education. 
Hence, there was a theoretical approach to the teaching of Natural Sciences, 
particularly in the early years of basic education and also in the continuing education 
for teachers and their relevance in a critical perspective on the basis of principles 
such as the collective participation, collaborative learning, reflection on the context 
and proposal joint of activities. Indeed, this was a qualitative research, on the 
grounds of an intervention research. It was developed in a school of the municipal 
public educational system in the city of Jequié-BA, with the participation of four 
teachers in the early years of basic education. Data collection occurred through 
participant observation training periods for the teachers and semi-structured 
interviews. In order to analyze these data, four categories were defined: teachers‘ 
perceptions about the teaching of Natural Sciences and its practice; teachers‘ training 
needs in Natural Sciences; the possibility of periods of continuing education for 
teachers; and limits of continuing education for teachers. Therefore, the contributions 
of this research revealed the importance of the teaching of Natural Sciences in the 
early years of basic education, and its practice in the classroom must be valued by the 
offering of continuing education for teachers, so that it may consider the teachers‘ 
training needs concerning the content knowledge and teaching strategies, and also 
provide the conditions for the purposes of these trainings, such as availability of time 
included in the work schedule of the teachers and a professional training 
coordinator. 

 
Keywords: Continuing education for teachers; teaching of Natural Sciences; early 
years; basic education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O interesse pelo estudo da formação continuada docente voltada para os anos 

iniciais da educação básica nessa pesquisa é reflexo de uma formação acadêmica em 

Pedagogia e, também, da minha trajetória como servidora pública da educação 

básica, há onze anos na função de coordenadora pedagógica dos anos iniciais da 

educação básica, o que implica assumir um conjunto de atribuições escolares, entre 

as quais, articuladora de momentos formativos junto aos professores.  

Além da minha formação inicial, busquei investir no meu desenvolvimento 

profissional realizando outros cursos em nível de pós-graduação, latu sensu: 

Psicopedagogia, Gestão Pública e Coordenação Pedagógica. Considero que os 

conhecimentos adquiridos durante minha formação acadêmica e anos de experiência 

profissional possibilitaram-me tanto desempenhar minha profissão com mais 

capacidade, quanto reconhecer a necessidade de dar continuidade a outros estudos 

que colaborem na reflexão, inovação e melhor entendimento das minhas atribuições, 

especificamente, da formação continuada para docentes.  

Sem dúvida, a implementação dessa atribuição nos anos iniciais da educação 

básica, centrada no espaço da escola, tem sido um desafio que precisa ser enfrentado 

em virtude da indisponibilidade de reserva de tempo incluída na carga horária dos 

professores, pois a jornada de trabalho desses profissionais, de quarenta horas em 

sala de aula, tem lhes impedido de participarem ativamente dos rumos de sua 

própria formação, de maneira que corresponda as suas expectativas.       

Nesse sentido, o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), com enfoque na área de Ciências 

Naturais, no âmbito dessa pesquisa, foi uma oportunidade para problematizar, 

conhecer e realizar estudos a respeito da formação continuada para professores dos 

anos iniciais da educação básica.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, no artigo 61, 

estabelece que a formação dos profissionais da educação no atendimento às 

particularidades de sua função, assim como as finalidades de cada etapa e 
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modalidade da educação básica, tem como um de seus fundamentos a capacitação 

em serviço.   

Essa mesma norma também menciona no artigo 67, inciso II, que os sistemas de 

ensino deverão promover a valorização do professor por meio do seu 

aperfeiçoamento contínuo, permitindo o licenciamento periódico, assim como incluir, 

na carga horária de trabalho desse profissional, momentos reservados para estudos, 

planejamento e avaliação. 

Assim, a formação de professores da educação básica tem como um dos seus 

princípios: 

 

A compreensão da formação continuada como componente essencial 
da profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na 
experiência docente, integrando-a ao cotidiano da instituição 
educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de 
educação básica (BRASIL, 2015, p. 5).  

 
Por conseguinte, a formação continuada de professores tem sido assunto 

abordado por diversos autores, a exemplo de Gatti e Barreto (2009), Imbernón (2010) 

e Moreira (2003). Esses teóricos discutem sobre os processos de formação continuada 

para professores na contemporaneidade, destacando os fundamentos que têm 

enviesado as suas ações no decorrer dos anos. Por sua vez, apontam novas 

perspectivas para a formação continuada, as quais consideram o contexto das 

práticas de ensino dos professores, bem como a participação ativa desses 

profissionais no seu processo formativo. 

Gatti e Barreto (2009), ao abordarem a formação continuada de professores, 

destacam que, nos últimos anos, políticos da área educacional, pesquisadores 

acadêmicos, educadores e associações profissionais têm voltado sua atenção para 

essa questão. Isso, por exemplo, pelo número cada vez maior de estudos que 

consideram esse enfoque, de eventos que discutem a temática e da oferta pelos 

sistemas de educação, em nível federal, estadual e municipal de cursos ou atividades 

para professores, de maneira presencial, semipresencial ou à distância.  

Para Gatti e Barreto (2009), a formação continuada de professores nas últimas 

décadas teve como objetivo tanto atualizar e complementar os conhecimentos em 



 
 

15 

razão dos avanços científicos e tecnológicos verificados na sociedade, quanto 

compensar as lacunas de uma formação inicial. Nessas condições, a participação dos 

professores se resumia à execução de objetivos e metas formativas pensadas e 

elaboradas por outros. Apenas recentemente, decorrente de pesquisas nesse campo, 

assiste-se a uma nova reconceitualização da formação continuada docente, sob outro 

paradigma, a saber, através do desenvolvimento do professor ao longo de toda a sua 

vida, e que, então, passa a considerar o protagonismo do professor e suas 

experiências educativas.  

De modo geral, Imbernón (2010) relata que as diversas mudanças ocorridas na 

sociedade nas últimas décadas no campo da economia, política, tecnologia, cultura, 

relações sociais etc., têm repercutido na educação, e, consequentemente, na formação 

de professores. Sob esse argumento, é conveniente que a formação continuada de 

professores na atualidade faça uma revisão de suas práticas em tempos passados, 

considerando seus pontos positivos e fundamentando-se em novos princípios, os 

quais são: participação ativa do professor, reflexão compartilhada sobre o contexto 

educativo, resolução das situações problemas enfrentadas no cotidiano da prática 

educativa e colaboração da comunidade escolar.  

Portanto, para Moreira (2003), trata-se de romper com uma concepção técnica e 

instrumental de formação de professores, a qual tem influenciado a ação de gestores 

educacionais e de muitos professores. Nesse caso, a alternativa para o rompimento 

dessa situação no âmbito da formação continuada docente poderá ser efetivada se o 

ambiente da escola for considerado como espaço para sua contextualização, 

discussão coletiva e reflexão da prática educativa ali presente.  

Partindo disso, a formação continuada para professores deve possibilitar a esses 

profissionais ―entender o que acontece na sala de aula, identificando interesses 

significativos no processo de ensino-aprendizagem na própria escola, valorizando e 

buscando o diálogo com colegas e especialistas‖ (MOREIRA, 2003, p. 126-127).    

Além dessas considerações, o estudo realizado por Caroso e Duarte (2014) 

contribuiu para melhor direcionar o desenvolvimento dessa pesquisa. Esse trabalho 

teve como ambiente para coleta de informações a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) de um município do interior da Bahia. Seu objetivo foi conhecer as práticas de 
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formação efetuadas por essa secretaria de educação, no âmbito da rede de ensino do 

município, averiguando as finalidades dessa política pública, os modos de execução 

e as áreas de conhecimento atendidas. Assim, descreveu suscintamente as ações da 

política pública de formação continuada para professores dos anos iniciais da 

educação básica que aconteceram nos últimos anos. 

Conforme apontado por Caroso e Duarte (2014), as ações de formação 

continuada para professores, dos anos iniciais da educação básica, implementadas no 

referido sistema de ensino público, são articuladas ora para atender a adesão a 

programas educacionais, resultante de uma parceria do município com o governo 

federal ou estadual, ora pela iniciativa do corpo técnico pedagógico da SME ou pelo 

interesse de alguma escola pertencente a sua rede de ensino, com o auxílio da SME.     

No primeiro caso, os programas educacionais tratam do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em parceria com o governo federal, e do 

Pacto pela Alfabetização, em parceria com o governo estadual. O PNAIC é um 

programa instituído pela Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012, no qual o governo 

federal, o Distrito Federal, os estados e os municípios assumem um compromisso 

conjunto de alfabetizar todas as crianças até os 08 anos de idade, ou seja, alunos dos 

três primeiros anos do Ensino Fundamental. Já o Pacto pela Alfabetização foi instituído 

através do decreto nº 12.792, de 28 de abril de 2011, sendo implementado por parceria entre o 

governo do estado da Bahia e seus municípios, tendo em vista o atendimento a alunos do 

primeiro ano do Ensino Fundamental do sistema municipal de ensino. Esses programas têm 

como um dos seus eixos a formação continuada de professores alfabetizadores, e seu 

objetivo é garantir a alfabetização de alunos em Língua Portuguesa e Matemática. 

Assim, o PNAIC oferece formação continuada para professores que lecionam nos três 

primeiros anos da educação básica, e o Pacto pela Alfabetização apenas para 

professores que lecionam no primeiro ano (CAROSO; DUARTE, 2014).  

No segundo caso, as práticas de formação continuada para professores dos anos 

iniciais da educação básica descritas pela SME constituem-se no que se caracteriza 

como jornadas pedagógicas e momentos de estudos centrados nas unidades 

escolares. As jornadas pedagógicas acontecem no início de cada ano letivo, 

geralmente com duração de uma semana, estão voltadas para profissionais da 
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educação básica (professores, coordenadores pedagógicos e diretores) e seu objetivo 

é proporcionar aos educadores oferta de uma palestra, que promova reflexão sobre 

determinado tema. Além disso, busca, também, estabelecer momentos coletivos entre 

os professores para planejamento das atividades escolares, referente ao ano letivo 

que se inicia. Já os momentos de estudos acontecem em poucas escolas, no período 

de Atividade Complementar (AC), sendo articulado pelo coordenador pedagógico 

ou diretor escolar, e tem como objetivo o estudo e discussão de temáticas 

educacionais do interesse do grupo de professores (CAROSO; DUARTE, 2014). 

Esse estudo aponta que a política de formação continuada para os professores 

dos anos iniciais da educação básica que vem acontecendo nos últimos anos no 

sistema público de ensino, gestado por essa SME, tem como pretensão o 

aperfeiçoamento do seu corpo docente, e, por conseguinte, a melhoria dos 

indicadores educacionais. Como resultado dessa política, presume-se que, apesar da 

sua importância do ponto de vista do aperfeiçoamento do professor dos anos iniciais 

da educação básica, se se levar em conta os indicadores educacionais dos anos 

iniciais da educação básica no município, a mesma não tem possibilitado a melhoria 

da educação nesse nível de escolaridade (CAROSO; DUARTE, 2014).  

  Convém salientar que essas ações de formação continuada são decisões 

tomadas pela equipe técnico-pedagógica da SME e/ou das escolas, e, portanto, não 

consideram a participação dos professores (CAROSO; DUARTE, 2014).  

Percebe-se, ainda, que essa política pública de formação continuada realizada 

pela rede de ensino público desse município dá maior, senão, exclusivamente, 

atenção para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática (CAROSO; DUARTE, 

2014). Diante disso, vale lembrar que Fumagalli (1998) aponta que o ensino de 

Ciências Naturais nos anos iniciais tem sido menosprezado, pois o valor social do 

conhecimento científico na vida das crianças ―é um aspecto tristemente esquecido no 

momento de justificar o ensino das ciências nas primeiras idades‖ (p. 18).  

Com relação ao ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação 

básica, o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Ciências Naturais para esse nível 

de escolaridade ressalta a importância do seu estudo nessa etapa, uma vez que o dia-

a-dia de todas as pessoas, na contemporaneidade, tem sofrido a interferência de uma 
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gama de produtos científicos e tecnológicos. Disso, decorre a necessidade de 

formação científica do cidadão, de modo que os conceitos e procedimentos 

adquiridos possa auxiliá-lo na compreensão dos fenômenos da natureza, na 

indagação dos fatos presentes no seu contexto, no entendimento dos modos de 

intervir na natureza e utilizar os seus recursos e na reflexão das relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) (BRASIL, 1997).   

Sob esse ponto de vista, é óbvia a necessidade da escola, particularmente seu 

quadro de professores, indagar constantemente sobre os esforços empenhados na 

tarefa do ensino de Ciências Naturais e, como têm buscado os meios mais adequados 

de superarem as contradições, porventura, presentes no desenvolvimento cotidiano 

do currículo desse campo de conhecimento para os anos iniciais da educação básica. 

Nesse sentido, Carvalho e Gil-Pérez (2006) ressaltam a importância de se pensar 

a formação do professor de Ciências Naturais, tanto a inicial como a permanente, 

levando em conta as suas principais carências para o seu ensino. Assim, sugerem 

como alternativa uma proposta de formação de professores fundamentada no corpo 

de conhecimentos que a pesquisa didática tem disponibilizado com relação às 

principais necessidades formativas de professores de Ciências Naturais, entre as 

quais, ter domínio da matéria de ensino, adquirir conhecimentos teóricos sobre a 

aprendizagem de ciências, questionar as ideias espontâneas e analisar as práticas 

habituais de ensino, as quais se encontram fundamentadas numa concepção 

pedagógica de ensino tradicional.  

O objetivo dessa proposta é refletir a maneira de pensar e agir dos professores 

no que diz respeito a uma visão espontânea do ensino de ciências. Todavia, o 

enfrentamento dessa concepção espontânea no ensino de ciências requer dos 

professores uma atitude reflexiva e conjunta acerca dos conhecimentos necessários 

para lidarem com as questões presentes no exercício da sua tarefa docente, visto que 

―os grupos de professores realizam contribuições de grande riqueza quando 

abordam coletivamente a questão do que se deve ‗saber‘ e ‗saber fazer‘ [...] para 

ministrar uma docência de qualidade‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 15). 

Partindo desses pressupostos teóricos, presume-se que a formação continuada 

do educador, gerada no coletivo do contexto escolar e baseada na reflexão 
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compartilhada das situações pedagógicas de sala de aula, constitui um momento 

oportuno para o professor (re)construir seus conhecimentos e, por conseguinte, se 

instrumentalizar para atuar com maior segurança e autonomia quanto aos aspectos 

inerentes a sua tarefa de ensino. Por certo, em se tratando do ensino de Ciências 

Naturais nos anos iniciais da educação básica, pode contribuir potencialmente para a 

qualidade da prática pedagógica dos professores.  

Necessariamente, implica aos professores reconhecerem a necessidade de 

romper com visões simplistas acerca do ensino de ciências, tais como a de que é fácil 

ensinar essa área, bastando apenas o conhecimento da matéria, um pouco de prática 

e alguns conceitos da psicologia geral (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006).  

Frente a essas discussões, justifica-se a importância de se concretizar um 

trabalho investigativo sobre a formação continuada de professores dos anos iniciais 

da educação básica com ênfase na área de Ciências Naturais, caracterizando, assim, a 

opção teórica e prática na realização da mesma. Nessa perspectiva, acredita-se que 

investir em momentos formativos centrados nas necessidades formativas de 

professores dos anos iniciais da educação básica, especificamente do ensino de 

Ciências Naturais, só tende a melhorar a atuação desse profissional no âmbito dessa 

disciplina.    

Por fim, essa pesquisa, respaldada na devida relevância da oferta de formação 

continuada em Ciências Naturais para professores dos anos iniciais da educação 

básica, tratou de responder a questão problema proposta, a saber, quais as 

contribuições de uma intervenção formativa para professores dos anos iniciais da 

educação básica mediante a participação em momentos de formação continuada com 

ênfase na área de Ciências Naturais? 

Pode-se afirmar que esse questionamento justificou a realização de uma 

pesquisa educacional, e, portanto, atendeu ao seu objetivo geral, que foi analisar as 

contribuições de uma intervenção formativa para professores dos anos iniciais da 

educação básica mediante a participação em encontros de formação continuada na 

área de Ciências Naturais.  

Esse intento se desdobra em determinadas ações específicas, as quais são: 

problematizar a prática de ensino de professores dos anos iniciais da educação básica 
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em Ciências Naturais; identificar as necessidades formativas de professores dos anos 

iniciais da educação básica em relação ao ensino de Ciências Naturais; e verificar as 

possibilidades e os limites de momentos de formação continuada em Ciências 

Naturais para professores dos anos iniciais da educação básica.  

Nesses termos, o desenvolvimento dessa pesquisa está estruturado em cinco 

partes: introdução e quatro capítulos, os quais estão definidos conforme exposição a 

seguir: 

A introdução constitui-se numa síntese da pesquisa, especifica a opção pelo 

objeto de estudo, faz uma breve discussão teórica de pontos relevantes a respeito da 

temática e apresenta a questão de pesquisa e os seus objetivos, geral e específicos.  

O capítulo 2 traz os fundamentos teóricos dessa dissertação e divide-se em dois 

tópicos. O primeiro aborda um recorte do contexto histórico sobre o ensino de 

Ciências Naturais no Brasil; discute a importância desse ensino para a sociedade e 

seu significado nos anos iniciais da educação básica; e discorre sobre a importância 

de conhecer as necessidades formativas de professores, como indicadores de 

momentos formativos em Ciências Naturais. Já o segundo debate a formação 

continuada de professores, apresentando seu conceito e embasamento legal; 

apresenta alguns aspectos da formação continuada para docente, na 

contemporaneidade; e discute modelos de formação para docente.  

O capítulo 3 trata do percurso metodológico adotado na pesquisa. Assim, 

inicialmente discorre sobre sua apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Em seguida, destaca a 

natureza do estudo pelas suas características, contextualizando o cenário 

educacional, campo da pesquisa, e descreve o perfil da amostra. Na sequência, 

explicita os instrumentos para a obtenção de dados. Por fim, delineia suscintamente 

um plano de intervenção de formação continuada para professores dos anos iniciais 

da educação básica, descrevendo cada um dos encontros.  

O capítulo 4, com base em quatro categorias de análise, discute os resultados 

evidenciados no processo de intervenção formativa continuada em Ciências Naturais 

para professores dos anos iniciais da educação básica.  

Já o capítulo 5 traz uma descrição sucinta da pesquisa. 
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2 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo refere-se à fundamentação teórica dessa pesquisa, tendo em vista 

o entendimento dos significados do seu objeto de estudo, formação continuada de 

professores com ênfase no ensino de Ciências Naturais.  Assim, sua estrutura 

contempla a discussão de dois tópicos. O primeiro trata sobre o ensino de Ciências 

Naturais no que diz respeito a um breve histórico no Brasil, seu significado nos anos 

iniciais da educação básica e das necessidades formativas de professores diretamente 

relacionados a esse campo de conhecimento. O segundo discorre acerca de aspectos 

legais da formação continuada do professor, apresenta uma reflexão sobre 

concepções de formação de professores e discute a respeito da formação continuada 

para docentes na perspectiva crítica.    

 

2.1 Ensino de Ciências Naturais 

2.1.1 Histórico do ensino de Ciências Naturais no Brasil 

Conhecer um pouco do contexto histórico do ensino de Ciências Naturais no 

Brasil permite uma melhor visão da sua trajetória, seus objetivos e suas propostas 

curriculares no decorrer dos anos, assim, contribuindo para compreender sua 

evolução, especificamente, na educação básica. Nesse sentido, realiza-se uma 

pequena descrição do seu percurso pela instituição escolar tomando por base o PCN 

de Ciências Naturais (1997) e, também, autores que tratam desse assunto, como 

Delizoicov; Angotti (2000), Krasilchik (1987) e Porto; Ramos e Goulart (2009).  

A partir do século XVIII, vários países como Inglaterra, França, Alemanha e 

Itália definiram diretrizes e estabeleceram políticas associando o ensino de Ciências 

Naturais, para todos os níveis educacionais, ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, seja na esfera regional ou mundial. Com esse intuito, as instituições 

formadoras, como universidades, foram as responsáveis pela formação básica das 

pessoas em ciências. Nessa época, o Brasil, ainda, não compartilhava de uma tradição 

no ensino de Ciências Naturais, pois sua educação priorizava apenas uma formação 

‗bacharelesca‘ (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000). 
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No Brasil, deu-se início ao ensino de Ciências Naturais somente a partir do 

século XX. Nesse momento, até o final da década de 50, suas mudanças sempre 

estiveram vinculadas às situações tanto de ordem interna, da economia e da política 

brasileira, quanto de ordem externa, da comunidade científica internacional e da 

formação de pesquisadores brasileiros.  No plano interno, em razão do processo de 

industrialização, é introduzido na escola elementar o ensino de Ciências Naturais, 

tendo em vista fornecer uma formação básica nessa área para a população. No plano 

externo, resultado da formação de pesquisadores no exterior e participação de 

brasileiros em eventos internacionais relacionados ao ensino de ciências, assiste-se o 

estabelecimento de grupos e linhas de pesquisa voltadas para esse campo 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000). 

Conforme Krasilchik (1987), o ensino de Ciências Naturais entre 1950 a 1960 

foi marcado pelas transformações ocorridas no mundo ocidental, após a segunda 

guerra mundial, com o processo de industrialização e o avanço tecnológico e 

científico. A realidade brasileira foi semelhante a que se passava em países 

periféricos em decorrência da guerra. Nesse período, o Brasil também estava num 

momento de industrialização, e uma das reinvindicações pretendidas pela educação 

brasileira era a mudança dos métodos tradicionais de ensino por outro mais ativo, 

que permitisse a participação ativa dos alunos na aprendizagem dos conhecimentos 

adquiridos, pois a educação baseava-se numa abordagem predominantemente 

tradicional em que o ensino era caracterizado pela exposição de conhecimentos 

historicamente acumulados. 

Quanto ao ensino de Ciências Naturais, fundamentava-se numa pedagogia de 

ensino tradicional, pelo qual predominava a verbalização, aulas teóricas expositivas e 

conteúdos extraídos de livros. Contudo, já se viam algumas reclamações que 

visavam a sua melhoria, tais como: fazer mudanças no currículo escolar acerca dos 

métodos expositivos em favor dos métodos ativos, realizando aulas práticas no 

laboratório como meio para motivar os alunos no entendimento dos conceitos; e 

inserir no currículo escolar as inovações provenientes da ciência com o objetivo de 

formar profissionais que contribuíssem para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e industrial (KRASILCHIK, 1987). 
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Assim, nessa época, o ensino de Ciências Naturais era ministrado 

especificamente nas duas séries finais do antigo curso ginasial, e, por sua vez, os 

conhecimentos científicos eram vistos como verdade científica, neutra e 

inquestionável. Nesse contexto, o papel do professor era o de transmissor do ensino 

dos conteúdos mediante aulas expositivas. O papel do aluno era o de mero receptor 

das informações dadas pelo docente (BRASIL, 1997). 

Entre 1960 e 1970, assiste-se no Brasil, após um período de intensos debates, a 

vigência da Lei nº 4.024/61.  A partir dessa norma legal, o currículo do ensino de 

Ciências Naturais é alterado, tornando a disciplina de Iniciação à Ciência obrigatória 

em todas as séries ginasiais e aumentando a carga horária das disciplinas de física, 

química e biologia.  Esse período foi marcado pela busca da democratização do 

conhecimento científico. Daí, o currículo do ensino de Ciências Naturais já não se 

preocupava apenas com a preparação de futuros cientistas, mas com a formação 

científica de todas as pessoas que conviviam com os produtos da ciência e da 

tecnologia (KRASILCHIK, 1987).  

Com efeito, surgem os projetos curriculares, e um dos seus objetivos era 

permitir que os alunos pudessem vivenciar o método científico. Proporcionavam, 

portanto, as condições para que esses participassem ativamente ―na elaboração de 

hipóteses, identificação de problemas, análise de variáveis, planificação de 

experimentos e aplicação dos resultados obtidos‖ (KRASILCHIK, 1987, p. 10). A 

partir disso, nascem os centros de ciências com a finalidade de organizarem e 

implementarem esses projetos no que se refere, por exemplo, aos objetivos de ensino 

a serem alcançados, a seleção dos conteúdos e o modo como deveriam ser 

apresentados. Com esse intuito, foi intensificada a produção de materiais 

instrucionais e a provisão de cursos de atualização e treinamento de professores 

(KRASILCHIK, 1987).  

Esses projetos de ensino e cursos de formação de professores valorizavam o 

papel da atividade experimental no ensino de Ciências Naturais, pois acreditava-se 

que essa nova postura de tentar ensinar os conteúdos seria a solução para o ensino de 

Ciências Naturais, o que facilitaria a aprendizagem do conhecimento científico. 

Diante disso, as discussões ocorridas nessa fase foram de extrema relevância em se 
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tratando da assimilação pelo professor de novos objetivos para o ensino de Ciências 

Naturais. Contudo, a aplicação desses projetos em sala de aula nem sempre ocorreu 

de forma efetiva, seja isso pelo fato de apenas estudar os textos em sala de aula e não 

executar as atividades experimentais ou, até mesmo, pela carência de espaço e 

equipamentos para a realização das atividades experimentais (BRASIL, 1997). 

Segundo Krasilchik (1987), no período de 1970 a 1980, o mundo continua 

vivenciando as mudanças sociais e econômicas, resultando, por exemplo, na crise 

energética. Por sua vez, o acelerado processo de industrialização instaurado no 

mundo trouxe problemas para o meio ambiente. Em função disso, a educação 

ambiental une-se ao ensino de Ciências Naturais com o objetivo ―de fazer com que os 

alunos discutissem também as implicações sociais do desenvolvimento científico‖ 

(p.17).  A partir disso, o currículo de Ciências Naturais passa a tratar dos problemas 

relacionados ao meio ambiente e à saúde, como um meio de conscientizar a 

sociedade sobre questões relativas à produção e aplicação dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos (BRASIL, 1997). 

No Brasil, assiste-se à promulgação da Lei nº 5.692/71, representando uma 

fase de mudanças no sistema educacional e, por conseguinte, para o ensino de 

Ciências Naturais. Esse ensino torna-se obrigatório em todas as séries do primeiro 

grau e, de uma formação centrada no cientista, passa-se para outra preocupada com 

o cidadão como trabalhador.  Diante disso, sua pretensão não era mais o 

conhecimento científico atualizado, mas uma formação profissional (KRASILCHIK, 

1987).  

Como consequência desse período, foram introduzidas disciplinas técnicas no 

currículo, sendo que as disciplinas científicas tiveram sua carga horária reduzida, 

como, também, foram consideradas livrescas, memorísticas e enciclopédicas. Logo, o 

resultado decorrente das reformas na educação brasileira, verificadas na vigência 

dessa norma legal, não foi significativo, pois o sistema de ensino não oferecia as 

condições necessárias que pudessem surtir efeitos positivos na formação do futuro 

profissional trabalhador (THEÓPHILO; MATA, 2001).  

Também, nessa época, presencia-se o surgimento de grupos de pesquisas 

interessados em refletir o trabalho realizado no ensino de Ciências Naturais e seus 
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possíveis aspectos considerados inadequados. Os estudos desses pesquisadores 

estavam atrelados à construção histórica do conhecimento científico, suas 

consequências no ensino e os impactos das suas aplicações tecnológicas, tanto para o 

ser humano quanto para o meio ambiente (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000).  

Nota-se claramente que esse cenário de crise econômica e social no mundo 

refletiu-se no campo educacional, sendo motivo de discussões com relação às 

implicações políticas e sociais no trato das questões relacionadas ao conhecimento 

científico, tecnológico e, também, pedagógico. No âmbito do ensino de Ciências 

Naturais, surge uma nova abordagem, a saber, Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS).  Já na pedagogia, foi notório o aparecimento de tendências progressistas, 

sendo que, no sistema educacional brasileiro, configuraram-se importantes correntes, 

tais como Educação Libertadora e Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos (BRASIL, 

1997).  

Essas abordagens pedagógicas davam especial atenção aos conteúdos 

socialmente relevantes e aos processos de discussão em grupo, influenciando o 

ensino de Ciências Naturais junto à tendência CTS. Assim, apesar de algumas 

mudanças ocorridas no ensino, a exemplo de novos critérios para a seleção de 

conteúdos, ainda continuava como método de ensino/aprendizagem o da 

redescoberta. Daí, as mudanças relacionadas ao ensino de Ciências Naturais terem 

sido alvo de críticas no que se refere à atualização de conteúdos, às estratégias 

inadequadas de transmissão de conhecimentos e à organização curricular dessa área 

de conhecimento (BRASIL, 1997). 

Na década de 80, ainda, as crises no campo social e econômico no Brasil 

continuam se refletindo no sistema educacional. A certificação no ensino superior já 

não era mais garantia suficiente de emprego. Também, a abertura de novas escolas 

para atender a demanda social repercute de maneira negativa na qualidade do 

ensino, pois, além de não oferecer condições para atender um número grande de 

alunos por turma, já não dispunha de professores capacitados.  Nesse momento, com 

o fim da ditadura militar, surge no cenário educacional a possibilidade dos 

professores de se organizarem como categoria, o que resulta em associações sindicais 

reivindicando melhorias salariais e condições adequadas de trabalho. Além disso, 
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diante das novas exigências para a indústria e a era da informatização que se inicia, a 

formação de professores qualificados e o ensino de Ciências Naturais começam a ser 

alvo de discussões (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009).  

Assim, para Krasilchik (1987), no ano de 1983, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), preocupada com a melhoria 

do ensino de Ciências Naturais, cria o Subprograma Educação para a Ciência (SPEC). 

Seu objetivo era:  

 

‗Melhorar o ensino de Ciências e Matemática, identificar, treinar, 
apoiar lideranças, aperfeiçoar a formação de professores e promover 
a busca de soluções locais para a melhoria do ensino e estimular a 
pesquisa e implementação de novas metodologias‘ (p. 25). 

 

Theóphilo e Mata (2001) apontam que as pesquisas recentes revelam que a 

prática pedagógica do ensino de Ciências Naturais sofreu poucas variações no 

decorrer dos anos, pois a metodologia ainda muito praticada é a de aula expositiva e 

sem nenhum vínculo com o contexto social do aluno. Assim, de modo geral, a prática 

de muitos professores não expressa uma concepção teórica construtivista do 

conhecimento, o que evidencia a necessidade dos docentes de uma melhor formação 

no que tange aos princípios teóricos que fundamentem a prática pedagógica de 

ensino.  

Ante as considerações sobre o ensino de Ciências Naturais, Theóphilo e Mata 

(2001) relatam que a escola, no decorrer de sua trajetória histórica, tem buscado 

formar o indivíduo conforme os ditames exigidos pelo contexto social.  Nesse 

sentido, para orientá-la, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) lançou, no ano de 

1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, voltados para todas as 

disciplinas de ensino. A partir disso, o PCN de Ciências Naturais aborda os objetivos 

gerais dessa área para o Ensino Fundamental, os quais foram pensados de modo que 

os alunos, face os conhecimentos científicos e tecnológicos adquiridos, desenvolvam 

capacidades que possibilitem não apenas a compreensão do mundo, mas a sua 

atuação como cidadãos desse universo (BRASIL, 1997). 

Diante desse quadro, na atualidade, é imprescindível que a instituição escolar, 

constantemente, se disponha à reflexão e, caso necessário, à revisão das diretrizes 
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educacionais que embasam o seu currículo de ensino de Ciências Naturais no 

contexto de sala de aula, haja vista a possibilidade de persistência de uma prática 

pedagógica de educação que pouco poderá contribuir na formação científica dos seus 

alunos. Assim sendo, convém à escola estimular os alunos pelo estudo da área de 

Ciências Naturais, oferecendo oportunidades metodológicas de ensino que superem 

uma prática pedagógica, ainda, muito presente no seu dia-a-dia, ou seja, passiva, 

descontextualizada, memorística e livresca.  

 

2.1.2 O ensino de Ciências Naturais e seu significado nos anos iniciais da educação 

básica 

 

Com relação ao ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação 

básica, convém estabelecer uma melhor compreensão da sua devida importância no 

contexto atual da sociedade, da responsabilidade da escola de ensino fundamental na 

difusão dos conhecimentos científicos e, especificamente, da relevância da atuação do 

professor nesse processo, em decorrência de seu constante aperfeiçoamento. Essas 

questões, portanto, serão discutidas com o apoio, além de documentos oficiais, de 

estudos de teóricos como: Delizoicov; Angotti (2000), Krasilchik (2004), Lorenzetti; 

Delizoicov (2001), Fumagalli (1998) e Carvalho; Gil-Pérez (2006). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 1996) define no 

artigo 26, parágrafo 1º, o ensino de Ciências Naturais como um direito das crianças a 

ser garantido na educação básica. Isso obriga as instituições escolares a inserirem no 

seu currículo o conhecimento do mundo físico e natural. De modo preciso, é 

imperativo que a instituição de ensino reconheça sua responsabilidade para com as 

pessoas no acesso aos conhecimentos científicos.   Daí cabe à escola de anos iniciais 

da educação básica, se organizar, materialmente e pedagogicamente, no intuito de 

oferecer condições adequadas para que as crianças ampliem sua cultura científica.    

Nessa ótica, Delizoicov e Angotti (2000), Krasilchik (2004) e Lorenzetti e 

Delizoicov (2001) enfatizam a relevância do ensino de Ciências Naturais em razão da 

forte presença do conhecimento científico e tecnológico na sociedade contemporânea. 

Segundo esses teóricos, constantemente, a vida das pessoas é alvo da influência, 



 
 

28 

positiva ou negativa, dos produtos e artefatos provenientes da ciência e da 

tecnologia, visto que a cada instante surgem novas descobertas nesse campo. Aliado 

a isso, os autores remetem à necessidade das pessoas adquirirem conhecimentos 

científicos necessários para lidarem, de forma consciente e segura, com aquilo que 

diz respeito à ciência e seu funcionamento na vida do ser humano e do mundo ao seu 

redor. 

Sendo mais específico quanto a isso, Lorenzetti e Delizoicov (2001) fazem a 

seguinte afirmação: 

 

Aumentar o nível de entendimento público da Ciência é hoje uma 
necessidade, não só como um prazer intelectual, mas também como 
uma necessidade de sobrevivência do homem. É uma necessidade 
cultural ampliar o universo de conhecimentos científicos, tendo em 
vista que hoje se convive mais intensamente com a Ciência, a 
Tecnologia e seus artefatos (p. 5). 

 

Nesse aspecto, percebe-se que, em função do desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia nos tempos atuais e sua influência na vida das pessoas, é preciso dar 

atenção especial à educação do homem, no sentido de proporcionar-lhe formação 

científica, que o capacite na observação e interpretação da natureza e seu 

funcionamento, como, também, na análise crítica e intervenção adequada sobre a 

aplicação prática dos conhecimentos científicos e tecnológicos no meio que o cerca.  

Na tentativa de atender ao referido pressuposto, Krasilchik (2004) fala da 

importância de alfabetizar cientificamente as pessoas, o que denomina de 

alfabetização científica. A autora afirma que essa expressão significa a possibilidade 

do ser humano, de modo individual ou coletivo, poder participar da cultura 

científica mediante capacidades de leitura, de compreensão e de expressão de 

opiniões sobre assuntos relacionados à ciência e à tecnologia.  

Também, com relação a esse aspecto, Cachapuz, et. al. (2005) apresenta uma 

discussão em torno da importância de uma educação científica para todos os 

cidadãos, como uma alternativa desses poderem tomar decisões fundamentadas a 

respeito de problemas sócio-científicos e sócio-tecnológicos.  

Nessa linha de raciocínio, Delizoicov e Angotti (2000) consideram que o 
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ensino/aprendizagem, em Ciências Naturais, em todos os níveis de ensino e, 

associado às demais áreas do conhecimento, ―deve nortear-se pela capacidade de 

instrumentar o aluno [...] para melhor compreender a realidade onde se insere, 

possibilitando-lhe uma atuação consciente sobre ela‖ (p. 46).  

O PCN de Ciências Naturais dos anos iniciais da educação básica destaca que 

não se pode pensar numa formação para o cidadão à margem do saber científico, 

visto que a sociedade convive diariamente com a supervalorização do conhecimento 

científico e tecnológico. Pensando nisso, teóricos, entre os quais Fumagalli (1998) e 

Lorenzetti e Delizoicov (2001), têm dado atenção à relevância do ensino de Ciências 

Naturais desde essa fase de escolaridade.   

Nesse contexto, Fumagalli (1998), levando em conta alguns fundamentos 

favoráveis, ou não, no que se refere ao ensino de Ciências Naturais nas primeiras 

idades, justifica a sua defesa em favor do ensino dessa área no âmbito dos anos 

iniciais. Como argumento favorável, a autora relata a contribuição dos métodos 

explicativos de teorias das psicologias, cognitiva e genética, que serviram a 

pedagogos interessados no ensino de Ciências Naturais como subsídio teórico para a 

elaboração de atividades compatíveis com as possibilidades das crianças construírem 

os seus conhecimentos.  

Assim, Fumagalli (1998), em breve exposição argumentativa, aponta três 

fatores os quais se devem privilegiar o ensino de Ciências Naturais nos primeiros 

anos de escola, sendo esses descritos da seguinte maneira: do direito das crianças, 

como sujeitos sociais, de se apropriarem de conhecimentos científicos constituintes 

do universo cultural no qual estão inseridos; do papel social da instituição escolar de 

proporcionar a todos os indivíduos os conhecimentos científicos, fruto da cultura 

elaborada pela sociedade e dos quais fazem parte os conteúdos das Ciências 

Naturais; e do valor social do conhecimento científico, no que se refere à interação 

das crianças com o mundo. 

A partir dessas considerações, Fumagalli (1998) expressa as razões do 

reconhecimento dos conteúdos científicos na vida das crianças, pois serão elas os 

futuros adultos que contribuirão e se responsabilizarão pela construção da sociedade. 

Isso é reiterado com a seguinte afirmativa: 
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A formação científica das crianças e dos jovens deve contribuir para a 
formação de futuros cidadãos que sejam responsáveis pelos seus atos, 
tanto individuais como coletivos, conscientes e conhecedores dos 
riscos, mas ativos e solidários para conquistar o bem-estar da 
sociedade e críticos e exigentes diante daqueles que tomam as 
decisões (WEISSMANN, apud FUMAGALLI, 1998, p. 18). 

 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) defendem que o ensino de Ciências Naturais 

deve ser abordado mesmo antes que as crianças decifrem o código escrito, o que 

pode ajudá-las nesse processo. Para isso, é de competência da escola, através de seus 

professores, planejar propostas de atividades que visem articular os conceitos 

científicos com a vivência dos alunos. Considerada essa dimensão de alfabetização 

científica, sua intenção é contribuir com a formação de indivíduos capazes de 

decodificar os fenômenos presentes no seu contexto, relacionados à ciência e à 

tecnologia e, se necessário for, de mudar as condições existentes no universo. 

Frente a essas discussões, evidencia-se a influência das Ciências Naturais no 

contexto social do ser humano desde os seus primeiros anos de vida, fazendo com 

que o ensino desse campo do conhecimento, através da instituição escolar, colabore 

na vida de todos os indivíduos, à medida que se comprometa em garantir a 

articulação e exploração dos conceitos científicos e tecnológicos culturalmente 

existentes no mundo. Nessa perspectiva, possibilita a formação de pessoas 

conscientes dos seus atos e, a depender das suas necessidades, as tornam capazes de 

ressignificar o universo, tendo em vista, poder desfrutar de uma vida digna.  

Notadamente, é papel da escola ―mostrar a Ciência como um conhecimento 

que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer 

o homem como parte do universo e como indivíduo‖ (BRASIL, 1997, p. 23). Esse 

princípio sugere à escola um papel dinâmico em prol da construção do conhecimento 

científico, de maneira que a apropriação dos conceitos e procedimentos das Ciências 

Naturais pela sociedade dar-lhe-ás as condições não apenas para que possam 

conhecer os fenômenos naturais, como também, de refletir e de tomar decisões 

corretas acerca de assuntos científicos e tecnológicos.  

Assim, Delizoicov e Angotti (2000) enfatizam que a escola, tendo em vista a 

formação cultural dos cidadãos, deve oferecer pelo menos um mínimo de 
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conhecimento em Ciências Naturais. Contudo, não podem ser ministrados como uma 

mera transmissão de conceitos e de fatos, o que compete aos docentes estarem 

atentos às suas práticas pedagógicas.  

Nesse caso, o conceito científico deve ser abordado de forma que: 

 

Ele deve ser garantido numa abordagem crítica, caracterizando o 
empreendimento científico como uma atividade humana, não-neutra, 
financiada e com vinculações econômica e políticas. Mais ainda, não 
se pode esquecer de que se trata de um processo, que tem uma 
história e uma evolução não-linear, produzida coletivamente, isto é, 
por equipes de especialistas em vários centros, com permanente 
intercâmbio de informações, e não simplesmente por alguns ‗gênios‘ 
como vulgarmente tem-se caricaturado os cientistas, atribuindo-lhes 
até comportamentos excêntricos, mistificando-os (DELIZOICOV; 
ANGOTTI, 2000, p. 46). 

 

Semelhantemente, os referidos pressupostos são também abordados por 

Carvalho e Gil-Pérez (2006), pois defendem um modo de ensino que tente aproximar 

a aprendizagem das Ciências Naturais às características de uma investigação 

científica dirigida.  Ante o exposto, cumpre à escola certificar-se da concepção de 

ciência que fundamenta o currículo de Ciências Naturais e, consequentemente, 

media a prática pedagógica do corpo docente, seja ela numa perspectiva crítica, 

reflexiva, contextualizada, problematizadora e histórica. 

Com relação a isso, Cachapuz, et. al. (2005) adverte para o fato de possíveis 

visões deformadas da natureza da ciência e sua atividade científica, possivelmente, 

incutida na prática de professores de Ciências Naturais, ou seja, ―visões 

empobrecidas e distorcidas que criam o desinteresse, quando não a rejeição, de 

muitos estudantes e se convertem num obstáculo para a aprendizagem‖ (p. 38). A 

escola tem apresentado os conteúdos em Ciências Naturais como conceitos prontos, o 

que impede os alunos de compreenderem como evolucionam os conhecimentos 

científicos e, a partir disso, construírem as suas ideias a respeito da ciência e seus 

métodos. 

Nesse contexto, convém destacar, segundo análise traçada por Cachapuz, et. 

al. (2005), as características dessas concepções de ciência muitas vezes evocadas por 

professores no ensino de Ciências Naturais de forma explícita ou implícita. Assim, 
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cada uma delas se resume da seguinte maneira: 

- Visão descontextualizada: concepção identificada como neutra pelo fato da 

atividade científica e tecnológica desconsiderar as relações entre Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA), e, por conseguinte, os efeitos dessas dimensões no seu 

conjunto para a sociedade; 

- Concepção individualista e elitista: apresentada como uma visão em que os 

conhecimentos científicos são produtos de um pequeno número de pessoas dotadas, 

as quais se opõem ao trabalho em equipe e, portanto, atuam de forma isolada; 

- Concepção empírico-indutivista e ateórica: uma concepção na qual o trabalho 

científico valoriza a experimentação e observação neutras e, por sua vez, 

desconsidera o papel das hipóteses; 

- Visão rígida, algorítmica: uma visão na qual o método científico segue uma 

sequência de etapas definidas; 

- Visão aproblemática e ahistórica: identificada por não levar em conta na 

construção dos conhecimentos científicos os problemas a serem solucionados, e 

assim, pela rejeição das dificuldades e dos obstáculos epistemológicos enfrentados; 

- Visão analítica: essa concepção surge quando, no tratamento da atividade 

científica, a ciência desconsidera a interação com outros campos do conhecimento; 

- Visão acumulativa: concebe o desenvolvimento científico de modo 

acumulativo, não levando em conta as crises e remodelações no decorrer do seu 

processo. 

Com efeito, Gil Pérez et. al. (2001), baseado na literatura e a partir de um 

trabalho com grupos de professores em formação inicial e em formação continuada, 

caracterizou essas mesmas visões deturpadas da natureza da ciência e sua atividade 

científica. Daí, a partir do consenso de epistemólogos contemporâneos, com relação a 

determinadas características do trabalho científico, aponta uma imagem mais 

adequada da ciência e da construção do conhecimento científico.  

Referente a isso, os elementos assinalados pelos autores são: a negação da 

ideia de ‗Método Científico‘ no processo de investigação científica em defesa da 

presença de métodos diversificados; a rejeição de um empirismo, sendo que os dados 

relativos à atividade científica devem ser analisados levando em conta todo um 
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sistema teórico; o destaque atribuído às hipóteses no processo de obtenção dos 

dados; a coerência global dos resultados obtidos e do processo seguido na 

investigação científica com o corpo de conhecimentos vigente; e a compreensão do 

caráter social do desenvolvimento científico (GIL PÉREZ et. al., 2001). 

Para Gil Pérez et. al. (2001), a clarificação e as implicações dessas visões 

deturpadas do trabalho científico, possivelmente evidenciadas no ensino de Ciências 

Naturais, com vistas à necessidade de recolocação de uma visão mais adequada de 

ciência, foram essenciais para que os professores obtivessem uma melhor 

compreensão da atividade científica, e talvez, modifiquem suas concepções 

epistemológicas com relação à natureza da ciência e à construção do conhecimento 

científico.  

De fato, ―(...) se quisermos trocar o que os professores e alunos fazem nas 

aulas científicas, é preciso previamente modificar a epistemologia dos professores‖ 

(BELL; PEARSON, apud CACHAPUZ, et. al., 2005, p. 39). Daí subtende-se pensar a 

formação do professor, em especial a continuada.  

No que refere às abordagens tratadas na literatura, quanto ao caráter da 

ciência e sua atividade científica e, assim, a relação dessas com o ensino de Ciências 

Naturais no universo da escola de educação básica, importa de antemão fazer uma 

ressalva sobre um fato que o PCN de Ciências Naturais aborda, pois, segundo consta 

nesse documento, a organização do ensino e aprendizagem de Ciências Naturais nos 

anos iniciais da educação básica não deve possuir o mesmo arranjo das teorias 

científicas em sua complexidade (BRASIL, 1997).  

De modo similar, Fumagalli (1998), quando debate em favor do ensino de 

Ciências Naturais para as crianças, também faz menção ao fato de que a ciência 

escolar nos anos iniciais da educação básica não pode ser totalmente idêntica à 

ciência dos cientistas. Logo, no seu processo, deve tomar apenas os princípios dessa 

como referência.   

Assim, as discussões em torno da importância do ensino de Ciências Naturais 

na contemporaneidade, a partir de uma alfabetização científica para todas as pessoas, 

independente de faixa etária dos indivíduos e de uma breve explanação sobre 

debates teóricos relativos a uma natureza mais correta da ciência e do seu trabalho 
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científico, consistem em aspectos fundamentais do que se pode denominar como 

objetivos do currículo de Ciências Naturais da escola de educação básica e, 

notadamente, princípios de uma prática pedagógica escolar. Em função disso, ―a 

escola possui papel fundamental para instrumentalizar os indivíduos sobre os 

conhecimentos científicos básicos‖ (KRASILCHIK, 2004, p. 27). 

Para melhor sintetizar essas questões no âmbito do ensino de Ciências 

Naturais relativo aos primeiros anos de escolaridade, são pertinentes determinados 

questionamentos no sentido de orientar e subsidiar a prática de ensino no interior da 

instituição escolar dos anos iniciais da educação básica. Desse modo: O que ensinar 

às crianças? Como trabalhar com as crianças os conteúdos científicos? Que atividades 

propiciar às crianças? Qual é o papel do professor no ensino de Ciências Naturais? 

(CARVALHO, 2006; FUMAGALLI, 1998; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; 

WEISSMANN, 1998). 

Para Fumagalli (1998), o ensino e a aprendizagem em Ciências Naturais pela 

escola de anos iniciais requerem, de forma integrada e complementar, três acepções 

que apresentam a ciência como corpo de conhecimentos constituído por conceitos, 

procedimentos e atitudes. Daí a ciência ―como sistema conceitual organizado de 

forma lógica, ciência como forma de produção de conhecimentos e ciência como 

modalidade de vínculo com o saber e sua produção‖ (p. 20).  

Assim, as orientações curriculares para a inclusão da criança de seis anos de 

idade no ensino fundamental especificam que o objetivo do ensino de Ciências 

Naturais pela unidade escolar deve ser: 

 

Ampliar a curiosidade das crianças, incentivá-las a levantar hipóteses 
e a construir conhecimentos sobre os fenômenos físicos e químicos, 
sobre os seres vivos e sobre a relação entre o homem e a natureza e 
entre o homem e as tecnologias (BRASIL, 2006, p. 60).  

 

Nessa perspectiva, a instituição escolar tem um papel decisivo na formação de 

pessoas que compreendam significativamente a relevância dos conhecimentos 

científicos nas suas vidas e no contexto social, e por sua vez, capacite-os para 

atuarem conforme valores éticos e morais que contribuam na construção de bases 

sólidas do desenvolvimento científico da sociedade.  Logo, ―em Ciências Naturais é 
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relevante o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às relações entre os 

seres humanos, o conhecimento e o ambiente‖ (BRASIL, 1997, p. 35).  

Quanto a isso, o PCN de Ciências Naturais para os anos iniciais da educação 

básica aborda que o desenvolvimento desses valores no ensino de Ciências Naturais 

estão diretamente relacionados com o planejamento e o trabalho de determinadas 

dimensões de conteúdos, objeto de ensino do professor em sala de aula. Esses 

conteúdos, com o fim de não serem vistos de modo isolado, devem se organizar em 

blocos temáticos que são: ―Ambiente; Ser humano e saúde; Recursos tecnológicos; e 

Terra e Universo‖ (p. 43). Isso permite às instituições escolares organizarem o seu 

currículo conforme as suas perspectivas locais e regionais, dando condições ao 

professor de elaborar e organizar o seu planejamento de acordo a sua realidade, visto 

que cada bloco temático pode-se desdobrar em conteúdos, que, por sua vez, podem 

se organizar em temas (BRASIL, 1997).  

Fundamentalmente, conforme Fumagalli (1998), o conjunto de conteúdos 

extraídos do corpo científico erudito a serem apropriados pelas crianças remete a 

outro questionamento: ―Como ensinar Ciências Naturais às crianças‖ (p. 22). Com 

relação a esse aspecto, a autora, mediante um trabalho de pesquisa na literatura sobre 

diferentes concepções teóricas, defende, então, com base na teoria construtivista, 

princípios que, na sua visão, serão relevantes na elaboração de estratégias didáticas 

para o ensino de Ciências Naturais, as quais são: os conhecimentos prévios dos 

alunos; os conflitos cognoscitivos da criança relativos à mudança conceitual entre os 

conhecimentos prévios e os conhecimentos científicos; a ação cognoscitiva da criança 

com vista à construção de novos significados; e a valorização da ‗transmissão‘ dos 

conteúdos conceituais como possibilidade de construção ativa pelas crianças de 

‗esquemas de conhecimentos‘ tão necessários para a aprendizagem de conteúdos 

procedimentais. 

A fim de auxiliar o trabalho pedagógico na escola, Lorenzetti e Delizoicov 

(2001) sugerem um conjunto de proposições de atividades que podem nortear a 

alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação 

básica, as quais são: o uso da literatura infantil, da música, do teatro e de vídeos 

educativos; exploração de artigos e seções de revistas que abordam conhecimentos 
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científicos; visitas a locais fora da escola (museus, zoológicos, indústrias, estações de 

tratamento de água, órgãos públicos); e pequenas excursões. Para os autores, essas 

atividades podem contribuir significativamente no processo de sistematização dos 

conteúdos de Ciências Naturais articulados pela instituição escolar e, assim, ampliar 

a compreensão dos alunos sobre os conteúdos científicos.    

Para complementar, o PCN de Ciências Naturais estabelece que o ensino desse 

campo deve ser organizado de maneira que, ao término do ensino fundamental, os 

alunos sejam capazes de:  

 

Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser 
humano parte integrante e agente de transformações do mundo em 
que vive; identificar relações entre conhecimento científico, produção 
de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua 
evolução histórica; formular questões, diagnosticar e propor soluções 
para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, 
colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes 
desenvolvidos no aprendizado escolar; saber utilizar conceitos 
científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, 
espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; saber combinar leituras, 
observações, experimentações, registros, etc., para coleta, 
organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 
valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 
cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; 
compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser 
promovido pela ação coletiva; compreender a tecnologia como meio 
para suprir necessidades humanas, distinguindo usos corretos e 
necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao 
homem (BRASIL, 1997, p. 39 e 40). 

 

A partir disso, subentende que, paralelo ao alcance dos objetivos no ensino de 

Ciências Naturais, encontra-se o cumprimento do papel daqueles que são 

responsáveis pela elaboração e articulação de situações didáticas instigadoras do 

desenvolvimento científico dos alunos. Nesse caso, ―a atuação docente, mais que 

solicitada, é necessária para o planejamento e condução do que se propõe‖ 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 9). Disso, infere-se que a organização das 

atividades de sala de aula pertence ao corpo docente, pois:  

 

É o professor que tem condições de orientar o caminhar do aluno, 
criando situações interessantes e significativas, fornecendo 
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informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos 
conhecimentos prévios, propondo articulações entre os conceitos 
construídos, para organizá-los em um corpo de conhecimentos 
sistematizados (BRASIL, 1997, p. 33). 
 

 Sem dúvida, a intervenção do professor é imprescindível na relação 

aluno/conhecimento, cabendo a ele, portanto, no exercício de sua tarefa educacional, 

―selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo a promover um avanço 

no desenvolvimento intelectual do aluno, na sua construção como ser social‖ 

(BRASIL, 1997, p. 33).  

Levando em conta as ideias supracitadas, faz-se necessária uma reflexão em 

torno do papel do professor de Ciências Naturais no contexto da formação científica 

dos anos iniciais da educação básica. Convém ressaltar, no que diz respeito ao perfil 

do professor nos primeiros anos da educação básica, o fato de ser ele o responsável 

senão de todas, mas de algumas disciplinas do currículo, o chamado professor 

polivalente (BIZZO, 2009).   

Notadamente, Carvalho (2006), fundamentado nos pressupostos teóricos da 

Didática das Ciências, trata de dar uma resposta sobre ‗qual o papel do professor de 

ciências?‘, de maneira que possibilite aos seus alunos mudanças conceituais, 

procedimentais e atitudinais diante da construção de conhecimentos científicos. Para 

a autora, o êxito do professor de Ciências Naturais no exercício de sua função está em 

conseguir estabelecer a relação entre saber e saber fazer. Portanto, o conhecimento, a 

prática e a criação de atividades suscetíveis da aprendizagem significativa dos alunos 

são ideias importantes discutidas na literatura quanto à atuação do professor nessa 

área do conhecimento. 

Para tanto, Weissmann (1998) chama a atenção quanto a um fato preocupante 

existente na prática do professor de Ciências Naturais, e que no seu entender não tem 

representado garantia da apropriação dos conteúdos científicos pelos alunos. Assim, 

―[...] percebe-se, cada vez mais, que um dos principais obstáculos no momento de 

querer ensinar é a falta de domínio e de atualização dos professores no que se refere 

aos conteúdos escolares‖ (p. 32).  

Nesse contexto, comumente falta ao professor de Ciências Naturais o saber 

necessário para proporcionar atividades que auxiliem os alunos na apropriação de 
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uma cultura científica.  Na prática, supõe-se que o docente não dá conta do corpo de 

conhecimentos – conceitual, procedimental e atitudinal – que abrangem os conteúdos 

das disciplinas, o que ainda é mais grave no ensino de Ciências Naturais. Ante essa 

carência de conhecimentos de professores para lidar com os conteúdos de Ciências 

Naturais, observa-se a presença de determinadas situações na sala de aula, tanto no 

que se trata do que esses docentes ensinam quanto da sua execução. Assim, não há 

clareza entre aquilo que os docentes dizem que ensinam e aquilo que se vê na prática 

(WEISSMANN, 1998). 

Com efeito, tem sido uma prática na qual professores de Ciências Naturais, de 

forma ambígua ou contraditória, não compreendem muito bem o seu papel, visto 

que implementam o plano de aula baseado no livro-texto e, portanto, desprezam sua 

responsabilidade na seleção e organização dos conteúdos; buscam desenvolver um 

trabalho baseado no interesse dos alunos, mas espera que esses digam qual assunto 

pretendem conhecer, e assim, desconsidera a abordagem de outros conteúdos; atribui 

maior importância à aprendizagem de procedimentos em lugar dos conteúdos 

conceituais, o que aparece somente nos discursos dos docentes; e desvalorizam a aula 

expositiva por enquadrarem como característica de um ensino tradicional e em nome 

de uma forma ‗ativa e participativa‘ de explanar o conteúdo (WEISSMANN, 1998). 

Esses pontos ―explicam parte do fenômeno de ‗esvaziamento de conteúdos‘ da 

escola de ensino fundamental‖ (WEISSMANN, 1998, p. 53). Para a autora, cabe uma 

reflexão em torno dessa problemática, ―sobre qual é a natureza e a congruência entre 

o que alguns professores dizem ensinar, dizem querer ensinar e finalmente ensinam‖ 

(WEISSMANN, 1998, p. 32).  

Acredita-se que essa situação seja fruto da inexistência de uma cultura 

reflexiva entre os professores quanto a sua prática, como também ser consequência 

da formação inicial dos professores e de programas de capacitação que focam apenas 

em estratégias de ensino e esquecem o tratamento teórico, didático e pedagógico 

(WEISSMANN, 1998). 

Dentro desse contexto, Weissmann (1998, p. 54) indica algumas estratégias que 

poderão propiciar mudanças importantes para os professores de Ciências Naturais: 
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 Promover na instituição escolar uma ‗cultura reflexiva‘ que favoreça a 
análise crítica e teórica da prática docente. 

 Insistir na necessidade de uma reforma substantiva da formação 
inicial, garantindo uma melhoria da qualidade e quantidade de 
conhecimentos científicos e didáticos e integrando a formação teórica 
com a prática. 

 Desenvolver uma ampla variedade de ações de capacitação em 
serviço. 

 Oferecer aos docentes o fácil acesso a um repertório qualificado de 
recursos: bibliografia, materiais de apoio, material audiovisual, 
publicações de divulgação científica de qualidade dirigida a alunos 
e/ou docentes, equipamento, etc. 

 Fomentar a organização e o financiamento de projetos inovadores. 

 
 

No tocante a um melhor desenvolvimento do ensino de Ciências Naturais nos 

anos iniciais da educação básica, convém assinalar a importância de conjugar os 

referidos princípios na formação continuada de professores que atuam nesse nível de 

escolaridade, pois esses profissionais são constantemente confrontados frente os 

desafios vivenciados na sua tarefa de ensino. Além disso, para Moreira (2003), é 

preciso ―cada vez mais a adequação dos atuais modelos de formação continuada do 

professor, uma vez que a formação inicial do professor não é somente insuficiente, 

mas também, não atende [...] a todas as necessidades profissionais‖ (p. 126). 

 

2.1.3 Necessidades formativas de professores de Ciências Naturais 

 

Em se tratando do ensino de Ciências Naturais na educação básica, a falta de 

conhecimentos teóricos, didáticos e pedagógicos por parte de docentes pode 

dificultar o desenvolvimento dos conteúdos científicos trabalhados na sala de aula.  

Nessa perspectiva, para Carvalho e Gil-Pérez (2006), o professor de Ciências Naturais 

nos anos iniciais da educação básica deve se conscientizar de que ensinar essa 

disciplina não é uma tarefa simples, supondo que, para dar conta dos objetivos dessa 

disciplina, fosse suficiente apenas ―um bom conhecimento da matéria, algo de prática 

e alguns complementos psicopedagógicos‖ (p.14).  Nesse caso, o ensino dessa área 

exige dos professores uma série de competências, o que implica uma formação 

permanente fundamentada em suas próprias necessidades formativas. 

A expressão necessidades é descrita por Rodrigues e Esteves (1993) como 
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―uma palavra polissêmica, marcada pela ambiguidade‖ (p. 12), um conceito que 

pode estar ligado a diversos fenômenos, a variados contextos e dependente dos 

indivíduos. Disso, ―não parece, pois, que se possa falar de necessidades absolutas. 

Elas são sempre relativas aos indivíduos e aos contextos e decorrem de valores, 

pressupostos e crenças‖ (p. 13). 

Rodrigues e Esteves (1993) consideram que buscar conhecer as necessidades 

dos professores no âmbito da formação docente exige uma análise dessas como 

práticas inerentes ao processo formativo dos formandos. Nessa ótica, as autoras 

falam em análise de necessidades, mas interpretando-a mais pelo seu lado 

pedagógico que técnico. Daí, entendem-na como ―uma estratégia de planificação, 

capaz de produzir objetivos válidos e fornecer informação útil para decidir sobre os 

conteúdos e as atividades de formação‖ (p. 20). 

Assim, para Rodrigues e Esteves (1993), a análise de necessidades no campo 

da formação de professores tem sido um procedimento legítimo para o alcance 

satisfatório de ações formativas.   Baseadas nisso, a análise de necessidades na 

formação de professores permite conhecer as necessidades dos formandos, de 

maneira que o objetivo seja:  

 

1- ajustá-los à organização/sistema, dando-lhes a ilusão de participar 
responsavelmente nas decisões e diminuindo, por isso, a resistência à 
formação (e à mudança); e/ou 2- satisfazer as suas lacunas, tornando 
o formando e os seus problemas e dificuldades no verdadeiro centro 
do processo formativo (p. 23). 

 
Conforme Rodrigues e Esteves (1993), essas situações diferem uma da outra da 

seguinte forma:  

No primeiro caso, um procedimento utilizado pelo formador para conhecer os 

desejos dos formandos e, assim, definir objetivos mais pertinentes que se ajustem aos 

interesses socialmente apontados por uma política de formação. Assim, busca ouvir 

as aspirações dos formandos apenas no início da formação, sendo um meio para que 

o formador construa um planejamento mais adequado à instituição formadora 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 

Quanto ao segundo caso, a análise de necessidades dos formandos perpassa 
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todo o processo formativo, sendo que, os formandos são ouvidos pelo formador 

quanto às suas necessidades no decorrer de toda a formação. Daí, o objetivo não é 

apenas colher informações que sirvam à elaboração de um plano de formação 

docente, mas tornar os formandos mais conscientes de suas percepções, aspirações, 

dificuldades e dos seus limites contextuais. Portanto, esta é uma maneira de proceder 

a intervenções mais adequadas, consoante às necessidades expressas pelos 

professores (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 

Considera-se que a análise de necessidades formativas no transcorrer de 

processos formativos de formação continuada é uma abordagem que permite o 

conhecimento das necessidades de professores de Ciências Naturais com relação ao 

ensino dessa disciplina. Sendo assim, as necessidades formativas de professores de 

ciências têm sido um assunto discutido por Carvalho e Gil-Pérez (2006) e Villani e 

Pacca (1997). 

Nessa direção, Carvalho e Gil-Pérez (2006), fundamentados nos resultados das 

pesquisas sobre a aprendizagem em Ciências Naturais, refletem sobre os 

conhecimentos que professores desse campo do conhecimento precisam para abordar 

os problemas impostos na atividade docente. Quanto a isso, trata-se de questionar ―o 

que deverão ‗saber‘ e ‗saber fazer‘ os professores de ciências‖ (p. 19).  

Então, influenciados pelas pesquisas de orientação construtivista, os autores 

acima estabelecem as bases de uma proposta de formação de professores apoiadas 

―de um lado, na ideia de aprendizagem como construção de conhecimentos com as 

características de uma pesquisa científica e, de outro, na necessidade de transformar 

o pensamento espontâneo do professor‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 19). 

A partir disso, reconhecem a necessidade dos professores, no decorrer de sua 

profissão, alimentarem-se de um profundo conhecimento da matéria e dos demais 

aspectos inerentes à realização do processo de ensino/aprendizagem, o que tende a 

romper com uma visão simplista de ensino em Ciências Naturais, a qual tem 

impedido a inovação e a criatividade do professor em sala de aula.  Nessa 

perspectiva, trata-se de pensar a formação dos professores de Ciências Naturais 

como um processo permanente que se configura no reconhecimento de suas 

principais necessidades formativas, tendo em vista modificar o modo de pensar e 
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agir dos docentes com relação a uma imagem espontânea do ensino de Ciências 

Naturais (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006). 

Desse modo, Carvalho e Gil-Pérez (2006), tomando por base o corpo de 

conhecimentos que a pesquisa didática das Ciências tem construído e, consoante às 

exigências advogadas por uma orientação construtivista da aprendizagem, elencam 

um conjunto de necessidades formativas como alternativa plausível na orientação do 

processo de formação do professor de Ciências Naturais e, por sua vez, de superação 

das concepções distorcidas que esses profissionais possuem acerca do ensino de 

Ciências Naturais. Assim, as necessidades formativas de professores de Ciências 

Naturais, agrupadas por esses autores, estão resumidas a seguir: 

- Conhecimento da matéria: ―uma falta de conhecimentos científicos constitui 

a principal dificuldade para que os professores afetados se envolvam em atividades 

inovadoras‖ (TOBIN; ESPINET, apud CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 21), 

tornando, assim, o professor num mero transmissor de conteúdos do livro didático. 

Daí, conhecer a disciplina requer adquirir uma série de conhecimentos, como 

problemas e obstáculos que deram origem às ciências, percursos metodológicos 

empregados pelos cientistas na construção dos conhecimentos e interações entre CTS 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006); 

- Questionamento das ideias docentes do senso comum: implica uma reflexão 

por parte dos professores acerca de ideias e posturas praticadas no ensino/ 

aprendizagem em Ciências Naturais, resultado de uma formação adquirida no 

tempo de alunos. Questionar essas ideias consiste na indagação de algumas 

situações, dentre as quais: a visão simplista do que é ciência e seu trabalho científico; 

a ideia de que ensinar ciências é algo fácil; o currículo de ciências que reduz o 

aprendizado a certos conhecimentos e algumas destrezas e desconsidera os aspectos 

históricos e sociais envolvidos (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006); 

- Aquisição de conhecimentos teóricos relativos à aprendizagem das ciências: 

a transformação pelos professores do pensamento espontâneo requer adquirir um 

corpo coerente de conhecimentos teóricos, tais como da pedagogia e da psicologia. 

Isso significa que os docentes devem buscar conhecer, por exemplo, que os 

conhecimentos científicos são respostas a questões problemas, e, portanto, que a 
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aprendizagem dos alunos acontece de forma interativa com vista à (re)construção 

significativa dos seus conceitos e em decorrência da proposição de situações 

problemáticas de interesse dos discentes (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006); 

- Análise crítica do ensino tradicional: essa análise não é algo fácil de 

acontecer, como uma simples tomada de consciência dos professores de ciências com 

relação aos seus comportamentos e ideias adquiridos no período de alunos sob o 

paradigma do denominado ensino tradicional. Nesse caso, com base nos resultados 

das pesquisas, algo que tem surtido efeito ―consiste em solicitar dos professores a 

análise crítica de materiais didáticos concretos, extraídos de livros de texto‖ 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 39).  Daí, analisar a presença de uma abordagem 

tradicional no ensino de ciências implica conhecer fatores limitantes de uma prática 

pedagógica inovadora, tais como: a existência de currículos enciclopédicos que 

ignoram aspectos históricos e sociais do conhecimento; o modo de introduzir os 

conceitos que não leva em conta os conhecimentos que os alunos já possuem; a 

realização de atividades mecânicas e repetitivas no contexto de sala de aula; os 

modos de avaliar como produto final e limitados a aspectos conceituais; e as formas 

de organização escolar que impedem um trabalho coletivo (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 2006); 

- Capacidade de planejar atividades de ensino: essa necessidade significa que 

os professores devem propor um programa de atividades de maneira coerente com o 

que se presume ser ―a construção de conhecimentos científicos, orientando-a ao 

tratamento de situações problemáticas mediante um trabalho de pesquisa‖ (GIL-

PÉREZ, apud CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 43). Nessa direção, cabe aos 

docentes proporcionar atividades para os seus alunos de modo que seja: um 

tratamento de situações problemáticas que levem em conta as suas ideias, valores e 

atitudes; um estudo qualitativo das situações propostas; um trabalho científico de 

problemas que considere a emissão de hipóteses pelos alunos, a construção de 

estratégias de resolução e a resolução e análise dos resultados; a partir de uma 

variedade de situações, um meio de manipulação reiterada dos novos conhecimentos 

como uma forma de aprofundá-los, em especial, nas relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006); 
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- Capacidade de direcionar o trabalho com os alunos: conduzir a atividade 

docente fundamentada nos princípios de uma pesquisa dirigida exige uma mudança 

no papel de professor, de simples transmissor de conhecimentos para orientadores 

de grupos de pesquisa, pois a construção de programas de atividades para discentes 

―exige um trabalho coletivo de inovação e pesquisa, sem comparação com o que 

habitualmente se entende por preparar uma aula‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, 

p. 50). Nessas circunstâncias, é necessário que o professor saiba dirigir o seu trabalho 

segundo determinadas características, as quais são: apresentação adequada das 

atividades para os seus alunos, de maneira que esses entendam e, ao mesmo tempo, 

se interessem pelas mesmas; criação de um clima escolar marcado pela cordialidade 

de uns para com os outros; ordenação e direção das atividades de maneira que 

promovam um trabalho coletivo e interativo entre pequenos grupos de alunos; 

promoção de atividades interativas entre a escola e o ambiente externo; transmissão 

de seu interesse pela própria atividade e pelo desempenho dos seus alunos; e 

capacidade de realização de síntese e reformulação a partir das contribuições dos 

seus alunos (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006); 

- Saber avaliar: essa necessidade impõe aos professores de Ciências Naturais 

uma reflexão quanto as suas formas habituais de avaliação dos seus alunos, frutos de 

suas concepções espontâneas que, por vezes, desvirtuam a intencionalidade da 

avaliação. Assim, o professor deve fazer uso da avaliação de modo que: forneça um 

feedback com vista à promoção dos seus alunos,  seja um instrumento para avaliar o 

conjunto de conteúdos – conceituais, procedimentais e atitudinais – e, além da 

aprendizagem dos alunos, sirva para avaliar todos os aspectos envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem (o trabalho do professor, o ambiente de sala de 

aula,  o trabalho de alunos em grupo, etc.) (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006); 

- Aquisição de uma formação onde ensino esteja vinculado à pesquisa 

didática: a concepção da aprendizagem dos alunos como uma pesquisa significa 

compreender que o professor de Ciências Naturais também deve ser um 

pesquisador, o que ―implica conceber seu trabalho como uma tarefa aberta e criativa, 

ou seja, como uma pesquisa a ser realizada por equipes de docentes‖ (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2006, p. 62-63).  
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Carvalho e Gil-Pérez (2006) defendem, portanto, um plano de formação de 

professores de Ciências Naturais com base no questionamento das suas necessidades 

formativas.  Supõe-se que essas necessidades docentes no seu conjunto possibilitam 

um arcabouço teórico capaz de orientar a implementação de processos formativos em 

Ciências Naturais e, assim, fomentar práticas pedagógicas de ensino em sala de aula 

que legitimem princípios científicos teoricamente defendidos como os mais 

adequados para a formação científica do indivíduo. 

Também, Villani e Pacca (1997), fundamentados numa visão construtivista do 

conhecimento, ressaltam a importância de dois elementos mutuamente necessários 

ao professor no planejamento didático do ensino de Ciências Naturais, os quais são: 

conhecimento científico e habilidade didática. Dentro desse contexto, os autores 

argumentam pontos característicos que fundamentam essas duas abordagens, os 

quais são indispensáveis para que o docente exerça com competência a sua função. A 

partir disso, recolocam-nas, então, no plano da formação do professor, inicial e em 

serviço.  

O domínio do conhecimento científico pelo professor pode ser observado em 

razão de aspectos, como: reconhecimento das variáveis e das relações existentes 

quando da análise de um fenômeno ou na solução de um problema; entendimento da 

distinção entre a estrutura lógica do conhecimento científico e a organização histórica 

de sua produção; diferenciação do saber científico do senso comum; produção ou 

seleção de situações problemas e materiais pedagógicos que desenvolvam nos alunos 

o conflito cognoscitivo entre o conhecimento científico e o espontâneo; planejamento 

de atividades (analogias, exemplos e imagens) que permitam aos alunos avançar de 

um nível de conhecimento alternativo para o conhecimento científico (VILLANI; 

PACCA, 1997). 

Quanto à habilidade didática pelo professor no ensino de Ciências Naturais, 

consiste para esse profissional em saber: estipular as metas que deverão ser 

alcançadas no seu plano de aula, objetivando o desenvolvimento intelectual e 

emocional dos alunos; estruturar quais os conhecimentos prévios e científicos os 

alunos dominam; estabelecer com antecedência, baseado nas metas e capacidades 

dos alunos, um planejamento para o desenvolvimento de suas aulas, podendo essas, 
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a depender do interesse e respostas dos alunos, serem revisadas no seu percurso; e 

buscar entender o significado que os alunos dão às atividades didáticas, tendo em 

vista, oferecer propostas significativas para os mesmos (VILLANI; PACCA, 1997).   

No que se referem a essas duas competências no âmbito da formação em 

serviço do professor, Villani e Pacca (1997) sugerem algumas consequências práticas. 

Daí, o aprofundamento da competência científica por parte dos professores pode ser 

alcançado mediante ações em que esses discutam o conteúdo científico implícito nos 

recursos de trabalho didático (texto histórico, experimento de laboratório, filme 

didático, etc.); produza coletivamente material didático como um texto, experimentos 

e brinquedos; e valorizem o diálogo com os alunos em sala de aula, como momento 

rico para analisar as considerações feitas pelos discentes e, ao mesmo tempo, ampliar 

o leque de seus conceitos. Quanto à habilidade didática por parte do professor, pode 

ser enfrentada em função de situações como da análise e da reflexão sistemática do 

seu planejamento didático, do contato com as inovações didáticas e metodológicas e 

do uso dos seus relatos de experiências didáticas realizadas com o fim de localizar 

problemas teóricos nessas.  

Certamente, do ponto de vista de um processo de formação continuada do 

professor de Ciências Naturais, o referido esboço teórico constitui-se como parâmetro 

para balizar os entendimentos observáveis quanto a pretensas necessidades 

elencadas pelos docentes em formação e, consequentemente, os resultados dessas no 

percurso da formação.  

Considerando o enfoque desse estudo, todas as questões apresentadas pela 

literatura sobre o ensino de Ciências Naturais contribuem no sentido de 

proporcionar subsídios teóricos para se pensar a formação continuada do professor 

dos anos iniciais da educação básica. Nessa perspectiva, com a intenção de responder 

satisfatoriamente aos objetivos desse trabalho de pesquisa, o tópico seguinte aborda 

uma discussão teórica da literatura contemporânea sobre a formação continuada do 

professor e suas possibilidades de percurso.  

 

 

2.2 Formação continuada de docentes 
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2.2.1 Alguns aspectos da sua prática 

No tocante ao conceito de formação continuada para professores, isso 

significa: 

 
[...] uma atividade sistemática e organizada para que os mesmos 
possam se envolver individual e coletivamente em um processo 
formativo que, de forma crítica e reflexiva, propicie a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e disposições que contribuam para o 
desenvolvimento de sua competência profissional (MOREIRA, 2003, 
p. 126). 
 

Moreira (2003) concebe esse modo de pensar a formação continuada docente 

como possibilidade para romper com um paradigma de formação, da racionalidade 

técnica, ainda, tão em voga na prática e nos discursos de gestores de políticas 

educacionais, de escolas e de muitos educadores que privilegiam os denominados 

cursos, tais como de atualização, de treinamento ou de reciclagem. Sob esse ponto de 

vista, o autor defende uma formação continuada protagonizada pelos próprios 

professores por meio do diálogo uns com os outros e com especialistas, e, também, 

pela reflexão e consequente interpretação acerca das situações existentes no processo 

ensino/aprendizagem da escola.  

Por outro lado, documentos oficiais dão o seguinte tratamento quanto à 

formação continuada de professores: 

A Resolução CNE/CP nº2/2015 no artigo 16 estabelece que: 

 

A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações 
para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a 
prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, 
pedagógico, ético e político do profissional docente (p. 13).  
 
 

Essa Resolução do CNE aponta que a formação continuada deriva da ideia de 

desenvolvimento profissional do professor, a qual considera os elementos em 

seguida: 
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I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das 
instituições de educação básica, bem como os problemas e os desafios 
da escola e do contexto onde ela está inserida;  
II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento 
associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;  
III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo 
que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;  
IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, 
capazes de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade 
ao complexo trabalho de gestão da sala de aula e da instituição 
educativa (BRASIL, 2015, p. 14).  
 

Ainda, conforme consta nessa Resolução do CNE, a formação continuada 

abrange a oferta de ―atividades formativas e cursos de atualização, extensão, 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado‖ (p. 14). Cada uma dessas 

ações com suas especificidades, ou seja, as atividades formativas são aquelas 

organizadas pelos sistemas de ensino e instituições de educação básica com o fim, 

por exemplo, de desenvolver projetos e inovações pedagógicas.  

Soma-se a isso a compreensão de formação continuada apresentada dentre os 

princípios instituídos pela Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, através do decreto nº 6.755/2009, que entende essa 

formação ―como componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-

se ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a experiência docente‖ 

(BRASIL, 2009, p.1). 

Além disso, dentre as ações previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), 

criado pela Lei nº 13.005/2014, estão aquelas que tratam da valorização dos 

profissionais da educação. Uma dessas diz respeito à garantia de formação 

continuada para professores da educação básica por meio da consecução de diversas 

estratégias, tais como: a consolidação de uma política nacional de formação para 

docentes, estabelecendo diretrizes, áreas do conhecimento e instituições formadoras; 

e a disponibilidade de acervo literário e de materiais didáticos e pedagógicos, com o 

objetivo de auxiliar os professores tanto na sua formação quanto na sua prática de 

ensino (BRASIL, 2014). 

Os estudos teóricos e as prescrições legais têm, certamente, sido diretrizes 

favoráveis à sistematização e à implantação de possíveis propostas de formação 

continuada de professores da educação básica, tendo em vista proporcionar a 
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melhoria da prática desses profissionais e, de modo geral, do sistema educacional. 

Apesar disso, recentemente, no ano de 2014, foi publicado um estudo, pelo Instituto 

Ayrton Senna (IAS), o qual aponta o ―baixo impacto‖ (p. 35) dos programas de 

formação continuada de professores para a educação básica na atualidade, 

ocasionados por fatores como:  

- Carência de incentivos formais: a pesquisa relata que nos documentos 

oficiais, a exemplo, do PNE, não existem regras definidas quanto ao percentual que 

deve ser investido pelos entes federados no campo da formação continuada (IAS, 

2014); 

- Escassez de tempo por parte dos professores: o estudo relata que no Brasil, 

segundo dados do Censo Escolar 2011, mais de um quinto dos professores da 

educação básica trabalha em duas ou mais escolas (IAS, 2014); 

- Lacunas e baixa aplicabilidade do conteúdo das ações oferecidas: quanto a 

isso, a pesquisa aborda que a formação continuada docente acontece mediante ações 

pontuais, geralmente dirigidas por um palestrante; os professores não são ouvidos e 

o tempo dado às atividades em si é insuficiente para assimilar o conteúdo (IAS, 

2014); 

- Preferência por ações de curto prazo e de alta visibilidade: a pesquisa aborda 

que algumas redes de ensino preferem realizar ações de formação continuada que 

apresentam um impacto imediatista e de grande visibilidade, sem se preocupar com 

a eficácia dos seus resultados (IAS, 2014); 

- Falta de alinhamento das ações de formação continuada com os planos de 

carreira e o desenvolvimento profissional dos professores: o estudo aborda a 

inexistência de plano de carreira por muitas redes de ensino que vincule a ascensão 

profissional ao desenvolvimento dos educadores. Daí, os docentes não acreditam que 

as ações de formação continuada proporcionarão o seu desenvolvimento e, portanto, 

não se sentem estimulados a participarem das atividades (IAS, 2014); 

- Alta rotatividade do corpo docente: o estudo, fazendo referência aos dados 

da Prova Brasil no ano de 2011, aponta a constante mudança de professores de uma 

escola para outra, o que vale dizer que, de dois por cento de professores que ainda 

não completaram um ano de profissão, dezoito por cento desses não ficaram um ano 
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de trabalho nas suas escolas (IAS, 2014).  

Face ao exposto, observa-se que as dificuldades apresentadas no âmbito da 

formação continuada de professores da educação básica foram originadas pelo modo 

como essa foi pensada e, mesmo, executada, no decorrer do seu processo. Em razão 

disso, esse mesmo estudo pontua a necessidade de uma revisão das políticas e dos 

modelos desse campo de formação docente no Brasil. Daí, conclui-se que é preciso 

que os processos formativos se adequem às reais necessidades dos professores, 

considerando ―a experiência ou a fase de carreira do professor, o conteúdo ou o 

atributo a ser desenvolvido e a forma ou a abordagem da capacitação em si‖ (IAS, 

2014, p. 36). 

Conforme Gatti e Barreto (2009), a formação continuada de professores no 

Brasil passou a ser vista com maior atenção nas últimas décadas, ampliando as 

discussões pelos educadores, pesquisadores e políticos a respeito de suas 

contribuições para o aprimoramento profissional dos docentes e, consequentemente, 

melhoria dos índices educacionais. Razão disso têm sido o aumento considerável de 

estudos teóricos, programas governamentais e eventos educacionais, como também 

da presença de grande número de educadores em cursos ou atividades que 

enfatizam essa temática.  Nesse momento, o objetivo da formação continuada era 

proporcionar aos professores a atualização em determinados conhecimentos ou 

compensar as falhas de uma formação inicial. 

Assim, segundo Gatti e Barreto (2009), apenas recentemente assiste-se a uma 

mudança na concepção de formação continuada de professores. As pesquisas 

apontam-na não mais como capacitação para atualização ou complementação de 

conhecimentos, mas de desenvolvimento profissional permanente em que o docente 

é visto como protagonista. Desse modo, é imprescindível o reconhecimento de que 

―as representações, atitudes, motivação dos professores passam a ser vistas como 

fatores de capital importância a se considerar na implementação de mudanças e na 

produção de inovações na prática educativa‖ (p. 202).   

No ano de 1997, o MEC, através da Secretaria de Educação Fundamental, 

publicou o documento ―Referenciais para a Formação de Professores‖. Essa diretriz 

foi criada com o propósito de colaborar com a sistematização a respeito da discussão 
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nacional em relação à formação de professores, entre as quais, a continuada, e 

também com a implementação de políticas públicas voltadas para essa questão.  

Frente aos desafios postos à educação na última década do século XX acerca da busca 

de sua qualidade e das condições necessárias para que todos tenham assegurado o 

direito às aprendizagens imprescindíveis no desenvolvimento de suas capacidades, a 

formação do professor se configura, portanto, dentre as políticas públicas 

educacionais de extrema importância (BRASIL, 1997). 

Atualmente, sob a coordenação do MEC, o governo brasileiro, visando 

assegurar uma educação de qualidade para todos, vem implementando uma política 

nacional de formação de professores para a educação básica. Para isso, em 2005, 

criou-se a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação 

Básica. Assim, no campo da formação continuada, setores do governo e equipe de 

professores universitários especialistas vêm desenvolvendo uma série de programas 

no âmbito das áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Diversas 

iniciativas de formação continuada de professores têm sido realizadas por parte das 

redes municipal e estadual de ensino, e, na maioria das vezes, induzidas e com o 

apoio financeiro do MEC. Ademais, as ações de formação continuada do docente têm 

se expandido, em especial, após a criação pelo governo federal do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), pois uma de suas dimensões é a formação de professores (GATTI; 

BARRETO, 2009). 

No decorrer dos anos, essas ações têm sido nomeadas de diversas maneiras, a 

saber, treinamento, reciclagem, aperfeiçoamento profissional ou capacitação. 

Também, se diferenciam em relação aos objetivos, conteúdos, tempos de duração e 

modalidades. Para tanto, a formação continuada é entendida como um processo 

permanente de desenvolvimento do profissional, que acontece no exercício da 

atividade docente, podendo ser realizada em nível de especialização em programas 

de Pós-Graduação ou com base em propostas de cursos oferecidos por instituições 

educativas, como uma forma de aperfeiçoamento da prática docente (BRASIL, 1997). 

Em virtude disso, os Referencias para Formação de Professores (1997) 

ressaltam que a formação continuada para professores deve ser:  
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[...] necessidade intrínseca para os profissionais da educação escolar e 
faz parte de um processo permanente de desenvolvimento 
profissional que deve ser assegurado a todos. A formação continuada 
deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas 
educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de auto-avaliação que oriente a 
construção contínua de competências profissionais (BRASIL, p. 70). 

 

Essa perspectiva de formação continuada para professores consiste, portanto, 

numa proposta de formação alicerçada em pressupostos que estejam vinculados aos 

projetos da própria escola e, desse modo, na reflexão compartilhada da equipe 

escolar, na tomada conjunta de decisões, no estudo em grupo, na assessoria 

pedagógica, etc., (BRASIL, 1997).  

Contudo, Aguerrondo (2004), apud Gatti e Barreto (2009), relata que as 

práticas de formação continuada desenvolvidas em vários países, desde os anos de 

1980, na sua maioria, não produziram os resultados almejados. Isso por motivos 

como cursos de curta duração, recursos financeiros insuficientes para aquisição de 

instrumentos e apoio necessários, e, principalmente, pela pouca ou nenhuma 

participação dos professores na construção de políticas de formação docente, e 

mesmo, de projetos da escola.  

Com relação à não participação dos docentes no planejamento de políticas de 

sua própria formação, Gatti e Barreto (2009) fazem a seguinte afirmativa sobre isso: 

―eles não se envolvem, não se apropriam dos princípios, não se sentem estimulados a 

alterar sua prática, mediante a construção de alternativas de ação, ao mesmo tempo 

em que se recusam a agir como meros executores de propostas externas‖ (p. 202). 

Apesar disso, Imbernón (2010) afirma que houve progressos no tocante à 

formação continuada do professor nas últimas décadas do século XX, tanto no campo 

teórico como na prática formativa docente, o que é notável:  

 

A crítica rigorosa à racionalidade técnico-formadora; uma análise dos 
modelos de formação; a crítica à organização dos responsáveis pela 
formação; a potencialização da formação de assessores do processo; a 
análise das modalidades que implicam uma maior ou menor 
mudança; a formação próxima às instituições educacionais; os 
processos de pesquisa-ação como procedimento de desafio e crítica e 
de ação-reflexiva para a mudança educacional e social, com um 
professor pesquisador teórico; um maior conhecimento da prática 
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reflexiva, dos planos de formação institucionais, além de uma maior 
teorização sobre a questão (p. 08).  

 

Porém, há que se destacar que a formação continuada nos anos iniciais do 

século XXI retrocedeu, pois muito desses conceitos apregoados no final do século 

anterior não passaram de uma teoria impressa e pouco pôde ser visto como prática 

vivenciada na formação do professor.  Então, torna-se necessário, no momento atual, 

modificar as políticas e as práticas de formação continuada para docentes, ou seja, 

pensar no desenvolvimento de novas alternativas para esse campo. Entretanto, isso 

não pode ser feito sem primeiramente conhecer a herança histórica da formação 

continuada de professores, seus problemas e seus acertos, cuja análise auxilie no 

entendimento do seu processo atual, como também, na sua construção futura 

(IMBERNÓN, 2010).    

Para Imbernón (2010), trata-se de fazer uma descrição daquilo que é relevante 

do ponto de vista da formação continuada do professor nos anos em que se 

sucederam e, a partir disso, questionar ―para onde nos levam os tempos passados?‖ 

(p. 15).  Diante disso, o autor apresenta uma abordagem do percurso histórico desse 

campo de formação, a qual é sintetizada nos itens a seguir:  

- Antes dos anos 1970: nesse momento, a formação continuada era 

caracterizada como uma necessidade individual por parte de cada professor diante 

daquilo que julgava ser necessário para fornecer algum conhecimento, o que se 

traduz na expressão ‗forme-se onde puder e como puder‘ (IMBERNÓN, 2010, p. 16); 

- Anos de 1980: trata-se de uma época que, frente a fatores sociológicos 

verificados na sociedade, como o desenvolvimento industrial e emigração, a escola 

sente a necessidade de mudar e, por conseguinte, o papel do professor assume um 

novo significado, o qual implica outra forma de trabalho, que exige um planejamento 

detalhado de sua tarefa. Ante a isso, surgem as universidades com os seus programas 

de formação continuada que visam treinar os professores para adequá-los às 

demandas do momento. Assim, nessa época, a formação continuada assume um 

caráter predominantemente técnico (IMBERNÓN, 2010); 

- Anos de 1990: nesse período, inicia-se um processo de mudança em que a 

institucionalização da formação continuada com seu modelo de treinamento já não 
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surtia os efeitos esperados em sala de aula, o que demandava outra alternativa de 

formação, onde os professores estivessem mais envolvidos no seu processo, tal como 

uma prática formativa por meio de projetos de pesquisa-ação (IMBERNÓN, 2010); 

- Anos 2000 até o momento presente: essa época retrata os conflitos 

evidenciados quanto à identidade da escola e, consequentemente, do professor, visto 

que, face às mudanças ocorridas na sociedade em todos os campos, economia, 

tecnologia, etc, sentem-se inseguros, o que faz surgir uma crise no processo de 

formação. Evidentemente, o atual momento na formação continuada do professor se 

traduz pela ―necessidade de estabelecer novos modelos relacionais e participativos 

na prática da formação‖ (IMBERNÓN, 2010, p. 23). 

Para Imbernón (2010), características desses períodos no cerne da formação 

continuada ainda sobrevivem nos dias atuais e, assim, ele adverte para a necessidade 

de ―olhar para trás sem revolta, para ver o que nos serve, descartar aquilo que não 

funcionou, [...] e construir novas alternativas que beneficiem a formação dos 

professores e, portanto, a educação promovida por eles‖ (p. 25). A partir dessas 

considerações, o desafio agora, portanto, é compreender qual paradigma deve 

nortear a prática da formação continuada. Que práticas formativas assumir?  

Para sistematizar esses questionamentos, é conveniente que se estabeleça uma 

noção mais apropriada e diretiva com relação aos aspectos que configuram as 

concepções de formação de professor evidenciadas na literatura. Disso, extrair uma 

definição mais adequada do que seja a prática de formação continuada docente.   

 

2.2.2 Concepções de formação de professores 
 

Carr e Kemmis (1988) e Contreras (2002) assinalam três abordagens nas quais 

a formação docente tem se baseado, que são: a técnica, a prática e a crítica. Disso, 

compreendem que a prática do professor não é neutra, certamente fundamenta-se em 

alguma teoria.  Assim, essas concepções são caracterizadas do seguinte modo: 

A concepção técnica ainda está muito presente no sistema educacional e 

compreende a educação como ciência aplicada do conhecimento proveniente das 

teorias educacionais.  Nessa visão, os problemas educacionais subjacentes à prática 
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podem ser resolvidos através de métodos técnicos aplicáveis pelos professores. Aqui, 

as finalidades da educação não são de responsabilidade dos docentes, pois já estão 

previamente estabelecidas por especialistas acadêmicos que têm a incumbência de 

pensar teoricamente a educação e elaborar estratégias técnicas de aplicação prática. 

Portanto, a imagem da educação supõe a institucionalização do ensino, a 

sistematização do currículo e a burocratização dos seus profissionais (CARR; 

KEMMIS, 1988). 

Assim, conforme Contreras (2002), a atuação do professor ―consiste na solução 

instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e 

técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa científica‖ (p. 90). Nesse 

caso, o papel do professor é meramente técnico, e os seus conhecimentos 

pedagógicos adquiridos na formação inicial (e também permanente) se reduzem ao 

domínio de metodologias de ensino, de materiais curriculares, de técnicas de 

avaliação de aprendizagem e de condução de sala de aula.  

A perspectiva prática entende que a educação ―constitui essencialmente um 

processo ou uma atividade‖ (CARR; KEMMIS, 1988, p. 53), que possibilita aos seus 

participantes, mediante uma interpretação perceptiva adquirida na experiência e 

independente de um controle externo que dita os meios e os fins, tomar decisões 

deliberadas sobre os fenômenos escolares. A competência do professor consiste em 

direcionar e redirecionar de modo espontâneo e flexível o processo de 

ensino/aprendizagem. Por sua vez, esse processo é mediado pela reflexão e resulta 

na conscientização de crenças e de atitudes impregnadas na sua prática educativa 

(CARR; KEMMIS, 1988). 

Para Contreras (2002), nessa concepção, não é dever das instâncias externas o 

desenvolvimento da educação, mas é responsabilidade dos próprios professores 

assentarem sua prática educativa conforme os seus valores e suas perspectivas, 

deliberando sobre o seu currículo e decidindo a forma do seu planejamento de aula, 

pois ―somente é possível desenvolver práticas que tenham as qualidades do 

educativo a partir da decisão e do julgamento autônomo dos que se responsabilizam 

realmente por elas [...]‖ (p. 128 -130). 
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Do ponto de vista da abordagem crítica, ―a educação constitui uma atividade 

social cujas consequências são sociais‖ (CARR; KEMMIS, 1988, p. 56). Portanto, a 

educação é considerada um processo social participativo colaborativo, e todos os 

elementos que dizem respeito a sua ação devem ser considerados problemáticos. 

Nessa perspectiva, os marcos referenciais que fundamentam suas ações têm que estar 

constantemente sendo submetidos à discussão e à avaliação, com vistas à 

compreensão do seu contexto e à possibilidade do seu redimensionamento. 

Consoante essa perspectiva, o professor reflete criticamente a sua prática, planeja 

cuidadosamente, opera deliberadamente e privilegia o trabalho coletivo (CARR; 

KEMMIS, 1988). 

Contreras (2002) afirma que, diferente da concepção prática, na perspectiva 

crítica, a reflexão por parte dos professores ultrapassa os limites do âmbito interno da 

instituição escolar. Entende-se que a reflexão das estruturas é muito mais que a 

definição de objetivos educacionais deliberados prudentemente para a sua prática, 

assim ―incluindo os efeitos que essas exercem sobre a forma pela qual os professores 

analisam e pensam a própria prática, bem como o sentido social e político aos quais 

obedecem‖ (p. 162-163). 

Depreende-se a partir dessas considerações que, alicerçar processos 

formativos para docentes compatíveis com as suas necessidades formativas, tendo 

em vista seu desenvolvimento pessoal e da escola, é mais adequado através de uma 

concepção de formação fundamentada em princípios da prática reflexiva docente.  

Nesse sentido, à luz de autores que tratam da formação continuada de professores 

baseada nos pressupostos e nos princípios da reflexividade, o tópico seguinte esboça 

uma abordagem teórica que possa contribuir significativamente para materializar 

demandas de processos formativos de educação continuada de professor. Consoante 

a isso, serve-se dos estudos de autores, entre os quais Alarcão (1996), Imbernón 

(2010) e Zeichner (1993). 

 

2.2.3 Formação continuada para professores de Ciências Naturais numa perspectiva 

reflexiva 
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 Para Imbernón (2010), as constantes transformações verificadas na 

contemporaneidade relacionadas à ciência, à tecnologia, às novas formas de 

comunicação, à diversidade cultural, etc., instituem novas exigências à formação 

docente, que, nas palavras do autor, ―demandam desenvolver e reivindicar dos 

professores e com eles novas competências profissionais, na base de um 

conhecimento pedagógico, científico e cultural revisado [...]‖ (p. 30). Desse modo, 

requerem mudanças na maneira de pensar e praticar a formação, e isso implica na 

necessidade de um debate sobre os fundamentos de processos formativos para 

professores dos anos iniciais da educação básica referente ao ensino de Ciências 

Naturais, a saber, princípios que caracterizem a sua formação continuada. 

Daí, diante dos novos desafios, é imperativo construir melhores alternativas 

de formação continuada de professores, seja para responder pelo aprendizado do 

professor diante da complexidade da prática, ―complexa por ser um fenômeno social, 

pois em uma instituição de ensino e em uma sala de aula, é preciso tomar decisões 

rápidas, para responder às partes e ao todo‖ (IMBERNÓN, 2010, p. 100); ou, no que 

atenda às especificidades do ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da 

educação básica, visto que a compreensão e a sistematização dos seus conhecimentos 

pelos alunos requerem procedimentos fundamentais, como a problematização, a 

investigação, a interação e a discussão (BRASIL, 1997). 

Antes de uma abordagem mais aprofundada de argumentos que enviesam a 

formação continuada na perspectiva reflexiva, faz-se necessária uma definição mais 

exata do termo reflexão. Dewey (1933), apud Alarcão (1996), a denomina como 

 

[...] uma forma especializada de pensar. Implica uma perscrutação 
ativa, voluntária, persistente e rigorosa daquilo em que se julga 
acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidenciam os 
motivos que justificam as [...] ações ou convicções e ilumina as 
consequências a que elas conduzem (p. 175). 

 

Além disso, Zeichner (1993), também reportando aos estudos de Dewey, traça 

a ação reflexiva como uma atitude que serve para enfrentar as situações problemas e 

encontrar os meios suscetíveis de solucioná-los. No mais, a ação reflexiva ―implica 

intuição, emoção e paixão‖ (p. 18), do qual não se imaginam procedimentos técnicos 

que possam ser aplicáveis na prática.  
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Nesse sentido, Zeichner (1993), transferindo a prática da reflexão para o 

ensino, entende que a produção dos conhecimentos educativos já não é mais 

responsabilidade apenas de especialistas acadêmicos, mas também, dos professores, 

pois considera que esses são detentores de um potencial teórico muito rico 

proveniente de suas experiências, o qual pode contribuir significativamente para a 

construção dos fundamentos educacionais. Daí adverte para o fato de que o ensino 

deve-se render à ação de professores reflexivos, e não mais ser exclusivo do resultado 

de teorias formuladas e estabelecidas por outros. 

Para Zeichner (1993), o professor no dia-a-dia constantemente se acha 

refletindo as situações pedagógicas que enfrenta, e, por isso, estão sempre teorizando 

a sua prática e, consequentemente, construindo conhecimentos. Então, mediante a 

prática da reflexão, esse teórico reconhece que os docentes têm condições de 

compreenderem e melhorarem o ensino, definindo os seus objetivos e metas a serem 

alcançadas.  Disso, acrescenta que 

 

Uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como a vinda 
à superfície das teorias práticas do professor, para análise crítica e 
discussão. Expondo e examinando as suas teorias práticas, para si 
próprio e para os seus colegas, o professor tem mais hipóteses de se 
aperceber de suas falhas. Discutindo publicamente no seio de grupos 
de professores, estes têm mais hipóteses de aprender uns com os 
outros e de terem mais uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento 
da sua profissão (p. 21 e 22). 

 

Percebe-se que o pressuposto da prática da reflexão conduz os professores, 

individualmente ou em grupo, a problematizarem as situações de ensino 

vivenciadas. Desta forma, à medida que esses compartilham e discutem as suas 

experiências, vão se apropriando de elementos que permitem a compreensão de sua 

tarefa docente, os quais certamente repercutirão na melhoria de sua prática e na 

promoção do seu próprio desenvolvimento.  

Para Alarcão (1996), ser professor reflexivo significa uma disposição 

voluntária para pensar, questionando os saberes de que se dispõe e o contexto em 

que está inserido, e, dessa forma, descobrir a si mesmo, conscientizar-se do seu lugar 

na sociedade e tomar decisões precisas. Nesse caso, pode-se afirmar que ―a reflexão 
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serve o objetivo de atribuição de sentido com vista a um melhor conhecimento e a 

uma melhor atuação‖ (p. 180). 

Contreras (2002), servindo-se dos estudos de Schön e Stenhouse, sintetiza a 

prática da reflexão pelos professores com base em alguns pontos, entre os quais cabe 

destacar que esse processo inclui:  

 

a) a deliberação sobre o sentido e valor educativo das situações; b) a 
meditação sobre as finalidades; c) a realização de ações práticas 
consistentes com as finalidades e valores educativos; e d) a 
valorização argumentada de processos e consequências (p. 137).  

 

Além disso, Contreras (2002) salienta que a reflexão pelo professor proporciona-

lhe o desenvolvimento de qualidades relativas à construção de conhecimentos 

específicos e à capacidade de se aperfeiçoarem frente a situações de conflito e 

incertezas que enfrentam na sua prática.  

Entretanto, quanto ao conceito de professor reflexivo, Alarcão (1996) chama a 

atenção para o perigo de seu possível esvaziamento, talvez originado por uma falta 

de clareza no plano teórico ou operacional. Daí, a autora lembra que todo conceito 

encerra ―uma dimensão teórica, patente na sua definição e uma dimensão funcional 

que se atualiza na ação‖ (p. 178). Nesse caso, o ato da reflexão procede de referenciais 

significativos da ação e para a ação, dos saberes da experiência ou de outros 

provenientes da necessidade de novas aquisições para serem postos na prática.      

Ademais, Zeichner (2008) faz menção da existência de ―uma grande confusão‖ 

(p. 539) quanto ao significado de professor como prático reflexivo que se 

desenvolveu no ensino e na formação docente.  Desse modo, enfatiza quatro pontos 

sob os quais o conceito de reflexão na formação de professores tem sido deturpado 

por muitos daqueles que aderem.  Assim, o uso do termo reflexão adquiriu algumas 

versões, as quais se resumem:  

 

1) O foco sobre a ajuda aos professores para melhor reproduzirem 
práticas sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas e 
uma negação da preparação dos docentes para exercitarem seus 
julgamentos em relação ao uso dessas práticas; 2) um pensamento ‗de 
meio e fim‘, o qual limita a essência das reflexões dos professores 
para questões técnicas de métodos de ensino e ignora análises dos 
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propósitos para os quais eles são direcionados; 3) uma ênfase sobre as 
reflexões dos professores sobre o seu próprio ensino, 
desconsiderando o contexto social e institucional no qual essa 
atividade acontece; e 4) uma ênfase sobre como ajudar os professores 
a refletirem individualmente (p. 544). 

 

Consoante esses entendimentos, Zeichner (2008) afirma que a prática da 

reflexão reforça uma postura de subserviência dos professores e gera a ilusão de um 

desenvolvimento desses profissionais, o que inviabiliza o seu verdadeiro significado, 

de emancipação dos sujeitos.  

Opondo-se a isso, Zeichner (1993), baseado nos estudos de Dewey, apresenta 

três atitudes que são básicas à ação reflexiva por parte de um profissional, sendo elas: 

abertura de espírito, responsabilidade e sinceridade. Em se tratando dos profissionais 

docentes, tem-se que: a primeira relaciona-se com a necessidade do professor estar 

continuamente analisando as bases que fundamentam a sua ação, ouvindo as 

opiniões, dando crédito às diversas alternativas, e admitindo a possibilidade de 

erros; já a segunda trata do exame criterioso pelo professor quanto às consequências 

de uma devida ação de ensino, das quais resultam em três: pessoais, que está 

relacionada com os resultados do ensino nos autos-conceitos dos alunos; acadêmicas, 

que diz respeito aos resultados do ensino no desenvolvimento intelectual dos alunos; 

e sociais e políticas, que se relacionam com os resultados do ensino na vida dos 

alunos. Por fim, a terceira enfatiza o fato do professor ter uma atitude de sinceridade 

com relação aos elementos anteriormente mencionados, de modo que o leve a ser 

responsável pela sua própria aprendizagem.  

Enfim, Zeichner (1993) acredita que as circunstâncias adversas enfrentadas 

pelos professores no cotidiano da sua tarefa não são um empecilho à prática da 

reflexão. Diante disso, sua preocupação é conhecer até que ponto os docentes têm 

exercido sua atividade conscientemente, e não têm deixado se levar por decisões 

tomadas por outros ou até mesmo por questões de modismo.  

Reportando essa discussão para o âmbito da formação do professor, Alarcão 

(1996) expõe que, em decorrência das vertentes de formação que impedem o 

professor de exercer sua capacidade de pensar, a exemplo do paradigma tecnicista, 

impõe-se a necessidade de dar um novo sentido à formação docente, valorizando a 



 
 

61 

pessoa do professor, como ser pensante por sua própria natureza; ou seja, uma 

formação pautada no direito dos professores de produzirem seus próprios 

conhecimentos. No que se refere à formação continuada, convém 

 

[...] abandonar o conceito tradicional de que a formação continuada 
de professores é a atualização científica, didática e psicopedagógica, 
que pode ser recebida mediante certificados de estudo ou de 
participação em cursos de instituições superiores, de sujeitos 
ignorantes, em benefício da forte crença de que esta formação 
continuada deva gerar modalidades que ajudem os professores a 
descobrir sua teoria, a organizá-la, a fundamentá-la, a revisá-la e a 
destruí-la ou construí-la de novo (IMBERNÓN, 2010, p.47). 

 

Fica evidenciada a necessidade de uma mudança na concepção de formação 

continuada docente, de um paradigma técnico para assunção de outro modelo. 

Notadamente, essa nova maneira de pensar a formação continuada assume outras 

características que se manifestam no compromisso dos professores, como sujeitos 

capazes de processar informação, analisar e refletir criticamente, bem como tomar 

decisões adequadas. Para Alarcão (1996), importa que o professor, no percurso da 

sua formação continuada, ―reflita sobre a sua experiência profissional, a sua atuação 

educativa, os seus mecanismos de ação [...]‖ (p. 179). 

Semelhantemente, Imbernón (2010) destaca que convém potencializar outra 

cultura de formação continuada, a qual esteja fundamentada numa perspectiva 

crítica, gestada em novos procedimentos metodológicos, tanto na teoria quanto na 

prática, e que se baseie em características como trabalho em grupo, diálogo de uns 

com outros, emoções e atitudes e relações construídas entre os docentes.   

Sob esse ponto de vista, apenas uma postura investigativa de descobrimento e 

de envolvimento dos indivíduos em todo tipo de estratégia formativa surtirá efeitos 

positivos, pois, para Alarcão (1996), ―os processos de formação implicam o sujeito 

num processo pessoal, de questiomento do saber e da experiência numa atitude de 

compreensão de si mesmo e do real que o circunda‖ (p. 181).  

No que concerne à formação continuada de professores, Moreira (2003) 

destaca a importância por parte dos docentes de uma postura contínua de 

investigação. Assim, tem-se uma formação representada por determinados objetivos, 

os quais são: 
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a) promover uma continuidade institucional entre a formação inicial e 
a continuada de maneira que as instituições de ensino (instituições de 
ensino superior e escola) participem de um projeto educativo 
coerente no sentido de promover a pesquisa sobre a realidade 
educacional; b) melhorar a competência profissional do professor 
para além do ensino formativo; c) ampliar a experiência do professor 
no marco de um desenvolvimento de novas perspectivas 
profissionais; e d) incentivar e desenvolver o trabalho colaborativo 
com o objetivo de se contrapor à tendência natural da falta de 
envolvimento e de cooperação dos professores (p. 127). 

 

Assegurar tais dimensões na formação continuada do professor implica, 

sobretudo, a reflexão do docente com relação a sua prática, como uma medida para 

superação de obstáculos enfrentados no ensino (MOREIRA, 2003). Do mesmo modo, 

Imbernón (2009) também defende a formação permanente do educador 

fundamentada na reflexão da sua prática, num processo constante de auto-avaliação 

das capacidades, habilidades e atitudes. Desta maneira, podem-se questionar valores 

e concepções relativos a cada sujeito envolvido no processo educativo, o que permite 

a cada sujeito descobrir, organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria.  

A partir dessas considerações, entende-se que, novos elementos adquirem 

significado no âmbito da formação continuada de professores, tais como, os modos 

de comunicação entre os docentes, a possibilidade de mais autonomia dos processos 

formativos, a maneira de atuação dos docentes, a consideração dos projetos da 

escola, a relevância das necessidades estabelecidas pelo grupo, etc. 

Em face disso, a formação continuada de professores na concepção de 

Imbernón (2010) deve ter como ideia primordial 

 

[...] potencializar uma formação que seja capaz de estabelecer espaços 
de reflexão e participação, para que os professores aprendam com a 
reflexão e a análise das situações problemáticas dos cursos de 
formação de professores e para que partam das necessidades 
democráticas do coletivo, a fim de estabelecer um novo processo 
formador que possibilite o estudo da vida na sala de aula e nas 
instituições educacionais, os projetos de mudança e o trabalho 
colaborativo (p. 42). 
 

Trata-se, portanto, de pensar a implementação de processos formativos 

baseados, especificamente, na reflexão, na participação ativa e na contextualização. 
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Isso, por sua vez, é interpretado com base em cinco ideias de atuação que são: 

reflexão prático-teórica do professor; troca de experiências no grupo; construção 

coletiva de projetos de trabalho; formação crítica sobre as práticas laborais; e o 

desenvolvimento profissional da unidade de ensino (IMBERNÓN, 2010). 

Baseado nesse entendimento, a formação continuada docente deve se conjugar 

a partir de uma nova metodologia formativa que esteja alicerçada em determinados 

princípios, os quais se traduzem: na colegialidade participativa; no estabelecimento 

de uma correta sequência formadora que parta dos interesses e das necessidades dos 

participantes da formação; na prática vivida pelos professores; na criação de um 

clima de escuta ativa e de comunicação; na elaboração conjunta de projetos de 

trabalho; na superação das resistências ao trabalho colaborativo; e no conhecimento 

das diversas culturas presentes na instituição de ensino (IMBERNÓN, 2010). 

A respeito desses princípios, em seguida tecem-se algumas considerações. 

Segundo Imbernón (2010), no tratamento da formação continuada do professor, já 

não cabe mais falar em problemas genéricos, mas em situações problemáticas 

complexas de um determinado local, o que significa situar as práticas educativas dos 

professores no contexto educacional e social em que estão inseridas, a instituição 

escolar e a comunidade que a cerca. Necessariamente, pensar a formação continuada 

de professores em função da análise de situações problemáticas do contexto escolar 

―requer dar a palavra aos protagonistas da ação, responsabilizá-los por sua própria 

formação e desenvolvimento dentro da instituição educacional na realização de 

projetos de mudança‖ (p. 55).   Isso supõe que os professores em grupo, tendo em 

vista a melhoria da prática educacional, devem buscar conhecer e analisar 

criticamente sua realidade, seus valores, suas crenças, seus problemas e seus anseios.  

 Sendo assim, a formação docente que considera a diversidade de 

características e de interesses presentes no contexto da escola responde com maior 

eficiência pelas demandas levantadas no ensino/aprendizagem da instituição 

escolar. Isso faz com que a escola, consoante seus desejos de mudança e de 

melhorias, torne um ambiente prioritário para o desenvolvimento de ações de 

formação de professores e, consequentemente, de inovação pedagógica.  

Mas, para que essa formação aconteça, ―é preciso promover a autonomia das 
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instituições escolares e as condições necessárias para que esta se produza: capacidade 

de mudança e de automudança‖ (IMBERNÓN, 2010, p. 56). Então, cumpre à escola, 

como espaço de possibilidades, valorizar a participação ativa dos indivíduos 

mediante socialização dos seus saberes e oferecer as condições para a instituição de 

espaços de reflexão.  

Segundo Imbernón (2010), trata-se, portanto, no âmbito da formação 

continuada de professores, de criar uma nova cultura organizacional de comunicação 

entre as pessoas, como uma maneira de envolvê-las e responsabilizá-las pela 

proposição dos objetivos, formulação e reformulação de estratégias e avaliação de 

sua própria formação. Isso implica romper com características que geralmente têm 

marcado a formação docente, como o personalismo e o individualismo entre os 

professores e, por sua vez, propiciar o desenvolvimento de um trabalho colaborativo 

uns com os outros. Nesse sentido, somente estratégias de formação estabelecidas a 

partir de um trabalho em grupo podem alcançar soluções referentes a situações 

problemáticas, pois ―a colaboração é um processo que pode ajudar a entender a 

complexidade do trabalho educativo e a dar respostas melhores às situações 

problemáticas em prática‖ (p. 64). 

No entender de Imbernón (2010), a inovação na instituição escolar, assegurada 

no âmbito da formação continuada mediante uma atitude colaborativa entre os 

participantes, apesar de suas dificuldades, é uma maneira desses poderem, por 

exemplo, compartilharem as metas educacionais, exporem seus problemas, trocarem 

ideias e resolverem seus conflitos. Enfim, um espaço para os professores melhor 

discutirem e compreenderem os assuntos que dizem respeito à educação e, também 

desenvolverem sua competência profissional diante da (re)construção dos seus 

conceitos educativos. Assim, na formação continuada institucional, devem ser 

evitadas posturas que favorecem o isolamento e a falta de solidariedade entre os 

professores.  

 Diante dessas considerações, segundo Imbernón (2010), o desenvolvimento de 

uma cultura colaborativa na formação continuada docente implica reforçar 

determinados fatores, os quais são: 
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O desenvolvimento coletivo de processos autônomos no trabalho 
docente; o compartilhamento de processos metodológicos e de 
gestão; a aceitação da indeterminação técnica; uma maior importância 
ao desenvolvimento pessoal; a potencialização da autoestima 
coletiva; e a criação e o desenvolvimento de novas estruturas (p. 69). 

  

Ademais, Imbernón (2010) aborda que isso pode ser alcançado por meio das 

seguintes estratégias: 

 

1) Modificar os elementos estruturais e didáticos por meio do 
compromisso de tomar decisões em grupo e de resolver 
conjuntamente as situações problemáticas; 
2) Mudar as relações de acordo com processos em que não há 
perdedores, mas, sim, oportunidades de se conhecer de maneira 
formal e informal; 
3) Aumentar a participação da comunidade para unir as várias 
consciências que compartilham preocupações (p. 70). 

 

Diante das discussões, observa-se que a formação continuada docente, sob os 

fundamentos da reflexão crítica do contexto escolar e do exercício de um trabalho 

colaborativo, possibilita aos professores uma melhor compreensão das realidades, 

objetivas e subjetivas, que o cercam, e, por fim, oferece as condições para que os 

educadores possam ir construindo sua identidade profissional. Isso demonstra que a 

formação continuada docente, baseada na reflexão, permite aos professores 

conhecerem e analisarem os seus limites e suas potencialidades.   

Ainda, segundo Imbernón (2010), a formação continuada deve levar em conta 

a importância da comunidade que integra a instituição de ensino. Assim, no âmbito 

da educação e da formação docente, encontram-se alguns entendimentos a respeito 

do conceito de comunidade, como o de prática, formadora e de aprendizagem. A 

comunidade de prática é representada somente por um agrupamento de professores 

a fim de compartilhar experiências vivenciadas e, por meio da reflexão, desenvolver 

um conhecimento especializado. Quanto à comunidade formadora, representa os 

contextos educacionais nos quais os seus membros atuam conforme suas concepções, 

criam suas próprias práticas, (re)elaboram seus valores e normas, e sua pretensão é a 

construção de um projeto comunitário. Já a comunidade de aprendizagem é 

constituída, também, pelos membros de diversos contextos educacionais e se 

diferencia da anterior em razão do desejo comum de fazer da escola um agente da 
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transformação social. 

Quanto a isso, Imbernón (2010) aborda que, na formação continuada do 

professor, é melhor apegar-se a uma compreensão de comunidade como formadora e 

de aprendizagem, tendo em vista as finalidades por parte dos seus agentes de 

desenvolvimento de um projeto educacional comunitário e, de aprendizagem 

coletiva na intenção de intervir na mudança da educação. Daí, sob esse ponto de 

vista da formação em comunidade, o resultado é a inovação educativa da instituição 

de ensino. Por sua vez, essa formação baseia-se em determinados pressupostos, entre 

os quais: se os membros da comunidade que se interagem com a instituição escolar 

possuem algum conhecimento; se todos os membros compartilham o conhecimento 

de que dispõem; e se a troca dos conhecimentos entre os membros amplia a 

competência profissional.  

Também, Imbernón (2010) destaca outros dois pontos importantes que devem 

ser revistos na formação continuada de professores: o papel dos formadores e a 

estrutura organizativa da formação. Numa concepção de formação numa perspectiva 

reflexiva, o papel do formador não deve ser o de um transmissor de conhecimentos 

alheios, mas de colaborador dos professores, ajudando esses nas suas análises e na 

busca de soluções das situações problemáticas. No que se refere à estrutura 

organizativa da formação, de cursos de formação nos centros de professores ou 

instituições de apoio para mais perto das instituições de ensino, em que os 

professores possam eles mesmos decidirem sua formação no que diz respeito ao 

planejamento, à execução e à avaliação.  

Contudo, uma mudança de postura que se pretende dos professores ante a 

uma nova maneira de se pensar a sua formação continuada não é algo tão simples, 

mas um procedimento complexo, pois requer uma transformação nos elementos que 

estão enraizados: ―o conhecimento da matéria, da didática, dos estudantes, dos 

contextos, dos valores, etc., [...] que atua como filtro para interpretar a realidade‖ 

(IMBERNÓN, 2010, p. 99). Para esse autor, a formação docente, pela natureza do 

contexto que a influencia, é complexa, porque tem sobre si buscar dar conta de uma 

realidade educacional e social cada vez mais incerta, resultado dos avanços na 

ciência, das mudanças nas estruturas sociais, dos novos meios de comunicação na 
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vida das pessoas, da introdução de novos valores na sociedade, etc.  

 Notadamente, uma formação que se dá numa complexidade deve reconhecer 

a complexidade do pensamento e da prática do professor, pois a mudança no modo 

de pensar e de agir dos professores, decorrente da abordagem tradicional de 

educação a que estão habituados, não acontece de imediato. Assim, exige que a 

formação propicie tempo, uma base sólida, uma adequação ao perfil dos docentes, 

um período de experimentação na prática pedagógica e interiorização nas vivências 

profissionais (IMBERNÓN, 2010). 

Além do mais, decorrente de um cenário de mudanças em que a escola está 

constantemente submetida, gerando a passividade, a descrença, o desinteresse, a 

baixa autoestima e a desmotivação dos professores quanto a sua profissão, torna-se 

necessária uma formação continuada que se preocupe, também, com as atitudes e as 

emoções dos professores. Uma formação que valorize mais que aspectos pedagógicos 

e didáticos, e, portanto, que auxilie os professores a se relacionarem uns com os 

outros, a escutarem os colegas, a valorizarem um trabalho em grupo, a terem um 

compromisso perante o outro (IMBERNÓN, 2010).  

Em suma, se mudar a educação é mudar o modo de pensar e de agir do 

professor, então, a formação é um dos meios, mas será preciso que essa vá se 

estabelecendo em harmonia com as mudanças do contexto, as quais são: 

 
A descentralização, as mudanças organizativas nas escolas, um clima 
de trabalho, os processos de tomada de decisão, as relações de poder 
nas instituições de ensino, uma ênfase nas necessidades reais dos 
professores, partindo-se delas, os projetos de formação coletiva nas 
escolas, etc., (IMBERNÓN, 2010, p. 96). 

 
 

Portanto, trata-se de efetivar uma formação continuada na perspectiva da 

reflexividade, oportunizando os professores a refletirem e, deste modo, poderem 

analisar as suas capacidades, habilidades e atitudes por meio de debate coletivo e 

autoanálise de situações problemáticas. Tudo isso a fim de concretizarem 

experiências educativas inovadoras que contribuam para uma educação mais justa, 

solidária e comprometida com o contexto educacional e social vivido (IMBERNÓN, 

2010). 
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Obviamente, o desenvolvimento dessa pesquisa parte de um conceito de 

formação continuada para docentes diretamente relacionados com as disposições 

legais e os referenciais teóricos anteriormente expressos. A propósito, significa 

construir processos de formação continuada pautados na apreensão cuidadosa por 

parte dos seus envolvidos, a fim de obter informações acerca da prática de ensino e 

do contexto em que essa se insere, de maneira que sejam fontes úteis para a 

formulação e operacionalização de ações de formação continuada para professores 

da educação básica.  

Acredita-se que tecer a formação continuada para professores sob essa 

perspectiva repercutirá tanto no aprimoramento da prática docente quanto na 

melhoria do ensino/aprendizagem do sistema escolar como um todo. E isso, desde 

que no decorrer do processo de formação continuada sejam valorizados e 

assegurados aspectos como o contexto do espaço escolar, a construção coletiva de 

projetos, o diálogo entre os membros da equipe, a prática da reflexão, as demandas 

da comunidade escolar e as necessidades do corpo docente.  
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Esse estudo investigativo compartilha do entendimento de pesquisa como um 

―procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos‖ (GIL, 2002, p. 17). Sob essa ótica, o assunto deste 

capítulo é o delineamento do percurso metodológico da presente pesquisa, no que se 

refere a aspectos relevantes para a compreensão do tratamento dispensado ao 

problema que lhe deu origem. Nesse caso, caracteriza a sua abordagem, 

especificando o seu tipo; descreve o ambiente da pesquisa; apresenta o perfil dos 

seus participantes; relata os instrumentos para a obtenção dos dados; informa sobre o 

período de desenvolvimento de uma proposta de intervenção formativa; e descreve 

suscintamente uma proposta de intervenção formativa. 

Nesses termos, essa pesquisa, primeiramente, através do seu cadastro na 

Plataforma Brasil, recorreu a sua apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), sendo proferida a sua 

aprovação mediante parecer favorável 1.043.284. A partir desse amparo, o seu 

desenvolvimento se comprometeu com os trâmites éticos e científicos previstos na 

Resolução 466/2012, quanto ao respeito à dignidade, à liberdade e à autonomia dos 

participantes envolvidos, à adequação aos princípios científicos e fundamentação em 

fatos científicos. A natureza dessa pesquisa foi anunciada aos participantes 

envolvidos por meio da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), sendo obtido o consentimento dos mesmos através da assinatura desse 

documento. 

 
3.1 Abordagem da pesquisa  

 

A abordagem teórico-metodológica dessa investigação está pautada nos 

princípios da pesquisa qualitativa. Para Minayo (2013), a mesma se interessa pelo 

―estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e 

das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como 

vivem, constroem seus artefatos e a si mesmo, sentem e pensam‖ (p. 57). Ademais, 

esse método, ―além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 
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referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão 

e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação‖ (p. 57).  

Já Bogdan e Biklen (2010) definem pesquisa qualitativa baseados em um 

conjunto de características, que são: a fonte de recolha dos dados é o ambiente 

natural e decorre do contato direto e prolongado do pesquisador; os dados 

recolhidos são de natureza descritiva; o pesquisador preocupa-se mais com o 

processo do que com o produto; os dados tendem a ser analisados de forma indutiva; 

o pesquisador interessa-se pela perspectiva dos participantes, no que tange as coisas 

e sua própria vida. 

Esse paradigma de pesquisa permitiu à pesquisadora a operacionalização de 

uma intervenção de formação continuada para professores dos anos iniciais da 

educação básica com ênfase na área de Ciências Naturais. Desta forma, considera o 

contexto escolar em que as situações de ensino assumem os seus significados; 

concede importância às percepções dos atores participantes no decurso de sua 

formação; apropria-se das informações e conhecimentos necessários para elucidação 

da questão norteadora que deu origem a essa investigação; e faculta aos participantes 

da pesquisa a revisão e a construção de novos conceitos.        

Procedente dessa vertente metodológica, a pesquisa no âmbito da formação 

continuada para professores dos anos iniciais da educação básica foi desenvolvida 

sob o fundamento norteador de uma pesquisa de intervenção, considerada como 

―uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e 

explicar os seus efeitos‖ (CHIZZOTTI, 2006, p. 80).  

Para Chizzotti (2006), a pesquisa de intervenção insere-se no grupo das 

pesquisas ativas. A finalidade dessas é ajudar em mudanças desejáveis, pressupondo 

―[...] uma tomada de consciência, tanto dos investigados como dos investigadores 

dos problemas próprios e dos fatos que os determinam para estabelecer os objetivos e 

as condições da pesquisa, formulando os meios de superá-los‖ (p. 77).  

Além disso, essa pesquisa, do ponto de vista da análise dos seus dados e da 

compreensão do fenômeno estudado, classifica-se como descritiva, pois seu interesse 

é a descrição das características do seu objeto (GIL, 2002).  

Conforme Ludke e André (1986), o primeiro procedimento para se analisar os 
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dados de uma pesquisa é a construção de categorias descritivas. Para tanto, na 

formulação dessas categorias ―é preciso ler e reler o material até chegar a uma 

espécie de ‗impregnação‘ do seu conteúdo‖ (MICHELAT, 1980 APUD LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 48).  

Sendo assim, a construção das categorias pertinentes nessa pesquisa partiu dos 

significados embutidos nos depoimentos dos participantes, como recurso para 

compreender, contextualizar e traduzir as singularidades e a totalidade subjacente ao 

objeto em estudo. Baseados nessa premissa, as categorias definidas nesse estudo 

investigativo evidenciam as percepções dos participantes sobre o ensino de Ciências 

Naturais e a sua prática, as necessidades formativas dos pesquisados e as 

possibilidades e as limitações de uma intervenção de formação continuada. 

 
3.2 Campo da pesquisa 
 

O cenário que serviu de base para a obtenção de dados nessa pesquisa foi uma 

escola pública pertencente à rede pública municipal de ensino do município de 

Jequié-BA. A opção pela referida escola deu-se conforme levantamento, na Secretaria 

Municipal de Educação (SME), das escolas que oferecem anos iniciais do ensino 

fundamental e, em seguida, pela disponibilidade e aceitação da diretora e do grupo 

de professores de participação da pesquisa.   

Essa instituição escolar está localizada no bairro Cidade Nova, funciona 

apenas no diurno, nos horários de 08h às 12h e das 13h às 17h e oferece atendimento 

educacional nos níveis da Educação Infantil e Anos Iniciais da educação básica  do 1º 

ao 5º ano.   

Devido à sua estrutura física e ao número de alunos que normalmente atende, 

é considerada uma escola de pequeno porte. Consta no Plano de Desenvolvimento 

da Escola (PDE) que a sua estrutura física é composta por 06 salas de aula, sala de 

diretoria, sala de professores, sala de leitura, cozinha, despensa, banheiro para 

funcionários, banheiros para alunos e áreas externas.  Especificamente, no ano de 

2015, está atendendo a um total de 371 alunos, sendo que 51 frequentam a Educação 

Infantil, faixa etária de 03 a 05 anos de idade, e 320 alunos cursam os anos iniciais da 

educação básica do 1º ao 5º ano. 
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Com relação ao seu quadro de servidores públicos, essa escola conta com uma 

diretora, um vice-diretor, uma secretária escolar, quatro professores efetivos e 

pessoal de apoio (merendeira, zeladora e porteiro).  

Cabe destacar que essa escola, no ano de 2015, necessitava da atuação de nove 

professores.  Nesse caso, para suprir a necessidade do seu quadro docente, a 

instituição se encontrava esperando a contratação de cinco professores, sob o Regime 

Especial de Direito Administrativo (REDA), por parte da Secretaria Municipal de 

Educação do município de Jequié.  

Quanto aos equipamentos para apoio do ensino, a escola dispõe de televisão, 

videocassete, DVD, antena parabólica, impressora, aparelho de som e projetor 

multimídia. 

 

3.3 Perfil dos participantes 
 

Os participantes dessa investigação foram quatro professores efetivos que 

lecionam nos anos iniciais da educação básica, todos com carga horária de quarenta 

horas semanais, na mesma escola. Esses professores são considerados como 

polivalentes, visto que são responsáveis pelo ensino de todas as disciplinas 

estabelecidas na matriz curricular dos anos iniciais do ensino fundamental (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia).  

Consoante às normas impostas pelo CEP, Resolução 466/2012, fica claro o 

comprometimento desse estudo investigativo com a confidencialidade referente à 

identidade dos professores participantes, que assim passaram a ser identificados 

pelos respectivos codinomes: PROFESSOR 1, PROFESSOR 2, PROFESSOR 3 e 

PROFESSOR 4.   

Assim, o perfil dos participantes dessa pesquisa é descrito de maneira 

resumida no quadro 1. 
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Quadro 1- Descrição do perfil dos participantes da pesquisa. 

 
Professores 

 
Sexo 

 
Idade 

Formação inicial  
Especialização 

Tempo de 
docência 

 
PROFESSOR 1 

 
M 

 
35 

 
Letras 

-  
18 anos 

 
PROFESSOR 2 

 
F 

 
36 

 
Pedagogia 

Na área de 
Educação Infantil 

 
15 anos 

 
PROFESSOR 3 

 
F 

 
39 

 
Letras 

Psicologia 
Educacional 

 
20 anos 

 
PROFESSOR 4 

 
F 

 
42 

 
Matemática 

Em Matemática  
21 anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
3.4 Instrumentos para obtenção de dados 

 

A obtenção dos dados nessa pesquisa deu-se pelos seguintes procedimentos 

metodológicos: observação participante e entrevista coletiva semiestruturada.  Para 

melhor captar as informações procedentes desses instrumentos, foi autorizada, pelos 

participantes, a sua gravação em áudio.    

 

3.4.1 Observação participante  
 

Para Ludke e André (1986), a observação participante é um procedimento de 

pesquisa que pressupõe o envolvimento do pesquisador na observação direta do 

fenômeno em estudo, bem como o uso de um conjunto de metodologias, como 

anotações escritas, transcrição de gravações e registros através de filmes. Também, 

nesse tipo de estratégia, é conveniente que o pesquisador tome algumas decisões, tal 

como situar em que medida deixará claro para os participantes o seu papel e as 

finalidades do objeto de estudo.    

Segundo classificação estabelecida por Ludke e André (1986), o papel da 

pesquisadora assumido nessa pesquisa é de ‗observador como participante‘ (p. 29), 

devido a sua identidade e seus objetivos de estudo terem sido revelados ao grupo de 

participantes desde o início. Nessas circunstâncias, considerando o caráter da própria 

pesquisa, de uma intervenção formativa continuada para professores, a observação 

direta pela pesquisadora e a transcrição das gravações dos encontros formativos para 

professores constituíram, essencialmente, fontes relevantes para a obtenção de 
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informações úteis e válidas no sentido de satisfazer aos objetivos que 

fundamentaram a investigação, pois possibilitaram uma maior aproximação da 

pesquisadora com os participantes e com o contexto da pesquisa.  

 

3.4.2 Entrevista semiestruturada  
 

Para Minayo (2013), a entrevista é uma das técnicas de obtenção de dados 

mais utilizadas no campo da pesquisa, compreendida como ―[...] uma conversa a 

dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, 

destinada a construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa‖ (p. 261), 

e, conforme o seu modo de organização, assume classificação diversa, entre as quais, 

a entrevista semiestruturada. O instrumento se constitui de perguntas fechadas e 

abertas, o que permite ao entrevistado maior liberdade para discursar o 

questionamento realizado.    

Ludke e André (1986) relatam que essa técnica de entrevista ―[...] se desenrola 

a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações‖ (p. 34). Em se tratando de pesquisa em 

ambiente educacional, com vista a informações desejadas e o contato com os sujeitos 

participantes, como professores, esses esquemas de entrevista menos estruturados 

dão maior flexibilidade e são, portanto, os mais adequados.   

  Nessa pesquisa, fez-se a opção pela entrevista semiestruturada, com base em 

um roteiro previamente estabelecido, que possibilitou um diálogo aberto com os 

participantes e também maior liberdade no tratamento das questões formuladas.  

Essa aconteceu de forma coletiva, sendo parte da própria intervenção formativa. 

Com o propósito de obter a opinião dos sujeitos, abordou uma avaliação dos 

encontros formativos; retomou questionamentos sobre o ensino de Ciências Naturais 

e suas necessidades pedagógicas no cotidiano escolar; tratou da formação continuada 

dos professores no transcurso de sua carreira docente e de temas relacionados com o 

campo da formação. Pelo modo como foi conduzida, é fato que os depoimentos dos 

sujeitos participantes não se limitaram a esses assuntos, mas aludiram a uma série de 

outras abordagens.    
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3.5 Período de uma intervenção formativa docente e definição do seu cronograma 

 

Visando atender ao objetivo dessa pesquisa e analisar as contribuições de uma 

intervenção formativa para professores dos anos iniciais da educação básica 

mediante participação em encontros de formação continuada na área de Ciências 

Naturais, procedeu-se, no período de março a junho do ano de 2015, o 

desenvolvimento de uma proposta de intervenção formativa para os professores, 

com ênfase no ensino de Ciências Naturais.  

Nesse espaço de tempo, de início, aconteceram algumas visitas à escola, tendo 

em vista a proposição pela pesquisadora e a aceitação da diretora e dos professores 

quanto à realização de uma pesquisa científica como pré-requisito do programa de 

Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores da UESB, e 

consequente definição de um cronograma para os encontros formativos posteriores. 

Além disso, aconteceram cinco encontros de formação.  

Quanto aos dias, horários, objetivos, temáticas e ações abordados nos 

encontros de formação, foram pensados, discutidos e decididos pelo grupo de 

professores, ficando sob a responsabilidade da pesquisadora apenas a sistematização 

de cada momento.   

No que tange aos dias e horários, foi estabelecido pelos professores que a 

formação só poderia acontecer no dia e horário da Atividade Complementar (AC) 1, 

pois era o único tempo que eles tinham disponível para participar da formação, e, 

mesmo assim, por conta das atividades que eram realizadas nesse momento, não 

poderiam dispensar todo o período para a intervenção, mas apenas metade. Assim, 

como a AC era realizada pela escola duas vezes no mês, a cada quinze dias, na 

segunda-feira, após o término do dia letivo, das 17h às 20h, foi decidido que a 

formação seria realizada no intervalo das 17h às 18h30min. Contudo, nesse horário, 

inicialmente estipulado, só foi possível acontecer apenas dois encontros, o primeiro e 

                                                           
1

―A Atividade Complementar (AC) se constitui como um espaço/tempo inerente ao trabalho 
pedagógico do(a) professor/a destinado ao planejamento e organização de suas atividades,  a ser 
realizada de forma  individual ou coletiva. É um direito conquistado ao longo das lutas do movimento 
docente em prol da profissionalização do Magistério, instituído como um dispositivo pedagógico de 
reflexão e formação continuada do/a professor/a com perspectiva de reorientação da prática docente‖ 
(BAHIA, 2015,  p. 01).  
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o segundo, pois os professores alegaram estar prejudicando o seu planejamento. Ou 

seja, decidiram por mudar o dia e horário dos encontros. Desse modo, os outros três 

encontros aconteceram aos sábados, das 08h às 12h.  

Com relação às temáticas abordadas na formação, essas foram decididas pelos 

professores conforme levantamento de suas necessidades formativas do ensino de 

Ciências Naturais, as quais estavam relacionadas com suas experiências didáticas e 

orientações pedagógicas para o ensino de Ciências Naturais. Por sua vez, os docentes 

decidiram por trabalhar essas temáticas com base em algumas obras disponíveis no 

acervo da escola, que são provenientes do programa de formação de professores do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), estabelecido no PDE da unidade escolar, 

ou seja, nos estudos de Bizzo (2009) e Porto; Ramos; Goulart (2009), também, no PCN 

de Ciências Naturais para os anos iniciais da educação básica.  

Assim, os encontros versaram sobre as experiências didáticas em sala de aula, 

estudo e discussão de textos e abordagens do ensino de Ciências Naturais do 

interesse dos professores.  A partir disso, a pesquisadora fazia emergir as discussões 

no grupo; já os professores ativamente compartilhavam e refletiam sobre as suas 

vivências no ensino de Ciências Naturais e, também, estudavam e discutiam 

situações didáticas que viessem a melhorar sua atividade docente em sala de aula.   

Partindo dessas questões, sistematizou-se o desenvolvimento da intervenção 

formativa conforme distribuição e detalhamento dos encontros no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Descrição das ações de formação. 

DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO FORMATIVA 

Encontros Objetivos Temáticas Ações 

 

 

1º encontro 

09/04/2015 
17h às 

18h30min 

- Compartilhar os 
objetivos da pesquisa no 
ensino de Ciências 
Naturais; 

- Conhecer o perfil do 
grupo de participantes. 

 

- A pesquisa; 

 

- Perfil dos 
participantes. 

 

- Apresentação do TCLE e da 
pesquisa através de slides em 
Power Point; 

- Preenchimento de formulário 
impresso. 
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2º encontro 

20/04/2015 

17 às 
18h30min 

- Refletir acerca do que é 
Ciências Naturais; 

 - Compartilhar sobre 
como tem sido realizado 
o ensino de Ciências 
Naturais na escola; 

- Discutir as 
dificuldades e 
necessidades docentes 
no ensino de Ciências 
Naturais. 

 

- Ciências e o ensino 
de Ciências Naturais 
nos anos iniciais. 

- Realização de uma dinâmica 
por meio de questionamentos, 
como prática mobilizadora dos 
conhecimentos em Ciências 
Naturais e experiências didáticas 
dos professores; 

- Definição coletiva de uma 
proposta de intervenção 
formativa, destacando a 
necessidade de discussão e 
estudo de alguns temas e 
estratégias didáticas no ensino 
de Ciências Naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

3º encontro 

09/05/2015 

08h às 12h 

- Compartilhar o 
conceito de ciência; 

- Perceber os conceitos 
científicos como parte 
integrante do universo; 

 

- Discutir diferentes 
estratégias 
metodológicas 
empregadas no ensino 
de Ciências Naturais; 

- Compartilhar 
experiências didáticas 
no ensino de Ciências 
Naturais. 

 

- O que é ciência?; 

 

- Caracterizando 
diversos tipos de 
ambientes e seres;  

 

- Modos de ensinar 
Ciências Naturais 
nos anos iniciais; 

 

 

- Experiências 
didáticas no ensino 
de Ciências Naturais. 

- Exposição de vídeo – o que é 
ciência?; 

- Realização de atividade de 
produção de texto, para 
descrever tipos de ambientes 
naturais e seres presentes nesses; 

- Leitura e discussão coletiva de 
texto – estratégias didáticas 
(PORTO; RAMOS; GOULART, 
2009); 

- Exposição por meio de slides, 
em Power Point, de 
modalidades diversas de 
estratégias didáticas no ensino 
de Ciências Naturais (PORTO; 
RAMOS; GOULART, 2009);  

- Socialização de experiências 
didáticas e exposição de um 
vídeo – construção de um 
terrário. 

 

4º encontro 

16/05/2015 

08h às 12h 

 

 

 

- Perceber a importância 
dos diversos elementos 
que compõem o 
universo e fazem parte 
do dia-a-dia das 
pessoas; 

- Refletir sobre o modo 
como determinados 
conteúdos têm sido 
trabalhados em sala de 
aula; 

- Aprofundar a 
compreensão a respeito 
do conteúdo órgãos dos 
sentidos, no ensino de 

- Os objetos, suas 
características e 
utilidades no meio e 
na vida das pessoas;  

 

- Órgãos dos 
sentidos. 

 

 

- Realização de uma dinâmica 
em grupo – conhecendo e 
sentido os objetos; 

 

- Exposição de vídeo – os cinco 
sentidos; 

 

 

- Leitura e discussão coletiva de 
texto sobre como trabalhar os 
órgãos dos sentidos em sala de 
aula (BIZZO, 2009). 
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Ciências Naturais. 

 

 

5º encontro 

23/05/2015 

08h às 12h 

- Suscitar uma discussão 
a respeito da percepção 
de si mesmo, tanto de 
ser humano como de 
corpo físico; 

- Ampliar a 
compreensão do 
conteúdo ―ser humano e 
saúde‖;  

- Refletir a possibilidade 
de outras formas de 
trabalho em sala de 
aula; 

- Refletir sobre as 
contribuições e os 
limites da formação.  

- Corpo humano; 

 

- Ser humano e 
saúde; 

 

- A teoria na prática 
– experimentos; 

 

- Avaliando a 
formação. 

- Realização de dinâmica: como 
eu sou?; 

- Leitura e discussão de texto – 
Ser humano e saúde (BRASIL, 
1997); 

 

- Demonstração de um 
experimento e socialização de 
outros; 

 

- Realização de avaliação da 
formação – entrevista 
semiestruturada coletiva. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.6 Descrição dos encontros formativos 
 

A opção por uma breve descrição dos encontros formativos é para uma 

melhor compreensão do desenvolvimento das ações ocorridas no percurso de uma 

intervenção formativa, direcionada a professores dos anos iniciais da educação 

básica, com enfoque no ensino de Ciências Naturais.   

 

3.6.1 Encontro de formação 1: apresentação da pesquisa   
 

Nesse encontro, inicialmente, foi apresentado aos professores o TCLE 

referente à pesquisa, sendo o mesmo lido e assinado por todos. Também, foi 

abordada a necessidade do uso de gravador no decorrer da formação. Pediu-se a 

permissão dos professores para tal procedimento, o que foi deliberadamente aceito. 

Em seguida, através de projeção multimídia, fez-se uma breve apresentação da 

pesquisa para os professores. Para isso, foram destacados o tema, o problema, os 

objetivos, a fundamentação teórica e os procedimentos metodológicos adotados. A 

partir disso, enfatizou-se a importância da formação continuada para docentes, 
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especificando a relevância dessa pesquisa para o ensino de Ciências Naturais para 

professores dos anos iniciais da educação básica. Fundamentando-se em Imbernón 

(2010), foram explorados os princípios norteadores que embasam a formação 

continuada em Ciências Naturais: do diálogo e da reflexão do contexto, da 

participação coletiva, da proposição conjunta de atividades e da aprendizagem 

colaborativa.  

Diante dessa abordagem, os professores questionaram sobre qual seria a 

contribuição dessa pesquisa para eles. Discorreu-se acerca da importância desta ação 

pelo fato de contribuir para a discussão e a reflexão dos professores sobre suas 

práticas pedagógicas, o que ajuda na promoção do desenvolvimento pessoal e 

profissional desses educadores, e, por conseguinte, na melhoria do ensino de 

Ciências Naturais ofertado pela instituição escolar.  Diante disso, as manifestações 

dos professores foram favoráveis quanto a sua participação no decorrer de toda a 

pesquisa. 

Por último, solicitou-se dos professores o preenchimento de um formulário, 

com o objetivo de conhecer o perfil desses profissionais diante de questões como: 

formação inicial e continuada; tempo de serviço na docência; e modo como 

administram as aulas de Ciências Naturais, no tocante às metodologias e os recursos 

utilizados.  

 

3.6.2 Encontro de formação 2: levantamento de necessidades formativas dos 

professores e construção de uma proposta de intervenção 

 

O objetivo desse encontro foi coletar dados iniciais que pudessem servir de 

parâmetro à operacionalização de uma proposta de intervenção de formação 

continuada para docentes em Ciências Naturais. 

Para isso, fez-se o levantamento de algumas informações referentes ao ensino 

de Ciências Naturais na escola e a prática dos professores. O objetivo dessa estratégia 

foi o de conhecer as principais necessidades formativas dos professores participantes 

dessa pesquisa, o que é relevante para o planejamento de ações de formação 
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continuada que visem ao aperfeiçoamento dos docentes e, consequentemente, à 

melhoria do ensino de Ciências Naturais no dia-a-dia da escola.  

A partir disso, três questionamentos foram propostos aos professores, a fim de 

que os mesmos refletissem e discutissem, conjuntamente e, em seguida, expusessem 

as suas considerações. Assim, as questões foram as seguintes:  

 O que é Ciências Naturais?   

 De que modo são realizadas as aulas do ensino de Ciências 

Naturais na escola? 

 Que necessidades formativas vocês consideram que devem 

buscar para melhorar o ensino de Ciências Naturais na escola? 

 

Após as discussões e reflexões do contexto do ensino de Ciências Naturais na 

escola e da prática em sala de aula, os professores inferiram que as suas principais 

necessidades formativas nesse campo estavam relacionadas com o aprofundamento 

de conteúdos e conhecimento de estratégias didáticas.  Diante disso, os professores 

decidiram pelo estudo desses dois tópicos nos momentos de formação, sendo que os 

mesmos deveriam fundamentar-se em material do acervo da escola, especificamente, 

dos livros disponibilizados através de política pública do MEC para a formação do 

professor e que versam sobre o ensino de Ciências Naturais para os anos iniciais da 

educação básica. 

Assim, os professores optaram por um plano com ênfase nas temáticas 

―Ambiente e seres vivos e não-vivos‖, ―Ser humano e saúde‖, ―Órgãos dos sentidos e 

objetos e suas características‖. Associado a essas temáticas, enfatizaram o uso de 

estratégias didáticas para o ensino de Ciências Naturais. Os professores admitiram 

que essas necessidades são essenciais para exercerem com qualidade a sua prática no 

ensino de Ciências Naturais. 

Finalizando o encontro, a diretora da escola discutiu com os professores a 

dificuldade de fazer a formação no horário da AC, pois estava comprometendo o 

planejamento pedagógico que acontece nesse momento. Além disso, nesse horário, 

após o dia letivo, os professores já estariam cansados. Sendo assim, a diretora 
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apontou a possibilidade de fazer a formação nos dias de sábado pela manhã, o que 

foi aceito pelo grupo.  

 

3.6.3 Encontro de formação 3: conteúdos e estratégias no ensino de Ciências 

Naturais 

 

Em função da necessidade de ampliar os conhecimentos dos professores, a 

agenda desse momento de formação trabalhou sobre modos de ensinar Ciências 

Naturais para os anos iniciais da educação básica. Esse encontro de formação 

continuada fundamentou-se na socialização, discussão e reflexão de conteúdo de 

Ciências Naturais e suas experiências didáticas em sala de aula realizadas, ou não, 

pelos professores.  

Assim, inicialmente, foi compartilhado no grupo um pequeno vídeo sob o 

título ―O que é ciência‖. A intenção foi problematizar e mobilizar os saberes dos 

professores acerca da presença e da importância do conhecimento científico no dia-a-

dia das pessoas e, a partir disso, refletir sobre a necessidade de estudar Ciências 

Naturais e a contribuição do seu ensino para a vida das pessoas. Deste modo, 

pretendendo melhor fundamentar essa discussão, realizou-se uma atividade baseada 

na construção de um texto pelos participantes, tendo em vista ampliar a visão dos 

professores sobre a contextualização do ensino de Ciências Naturais, e, ao mesmo 

tempo, uma proposta de estratégia didática possível de ser utilizada em sala de aula.   

Essa atividade, sob o título de ―Conhecendo ambientes e seres‖, foi articulada 

pela pesquisadora mediante a introdução de questões problematizadoras no decorrer 

da mesma. Essas questões se relacionavam com os seguintes assuntos: os diversos 

tipos de ambientes – campo, rio, cidade – e seres ali presentes. Essa estratégia 

possibilitou aos professores refletirem a respeito da relevância e da necessidade de 

contextualização do conteúdo de Ciências Naturais estabelecido no currículo escolar.  

A fim de ampliar a discussão e a reflexão quanto à possibilidade do uso de 

uma diversidade de estratégias didáticas em sala de aula pelos professores, foi 

realizada a leitura e a discussão pelos professores de um texto abordando a respeito 

desse assunto. O texto ―Orientações didáticas para o ensino de ciências: estratégias 
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utilizadas no ensino de ciências‖ faz parte da obra de Porto, Ramos e Goulart (2009). 

Em seguida, a pesquisadora, através de slides em Power Point, fez uma 

exposição sucinta sobre diversos exemplos de estratégias didáticas. Dentre as 

estratégias didáticas socializadas, destacam-se: observação, trabalho de campo, 

experimentação, atividades de pesquisa, entrevistas, filmes, construção de maquetes, 

jogos, brincadeiras e dramatizações. Os professores expressaram a relevância da 

utilização das mesmas no ensino de Ciências Naturais em sala de aula, como 

procedimentos facilitadores e imprescindíveis para melhor compreensão dos 

aprendizes acerca dos conhecimentos científicos que cercam a humanidade. 

Após a discussão dessas estratégias didáticas, os professores socializaram 

experiências didáticas que são realizadas na escola com os alunos, entre as quais a 

experiência de construção de um terrário e de um aquário, como reprodução de um 

ecossistema. Para eles, essas atividades possibilitaram trabalhar uma série de 

conteúdos de Ciências Naturais, tais como: características físicas de um ambiente, a 

sobrevivência de seres vivos ali presentes, a relação de trocas entre os seres e o 

ambiente em um sistema fechado, elementos necessários para a sobrevivência nesse 

ambiente. Assim, para os professores, essa atividade prática, além de permitir o 

alcance de objetivos específicos, apresenta o conhecimento científico sempre como 

uma questão problema a ser resolvida, o que é uma descoberta a cada dia por parte 

dos aprendizes mediante o uso de procedimentos como a observação. 

Além disso, com o objetivo de motivar os professores à realização de um 

ecossistema em miniatura em sala de aula, foi compartilhado um vídeo que 

explanava a construção de um terrário, sendo que o mesmo mostrava a facilidade 

dos procedimentos executados na realização dessa atividade e a possibilidade do uso 

de materiais simples que são de fácil acesso e manipulação por parte dos professores.  

Para complementar os conhecimentos dos professores quanto ao assunto, 

ecossistema em miniatura, compartilhou-se a leitura de um texto sob o título 

―Ambientes propícios para atividades práticas‖. Esse texto explicita o conceito de 

ecossistema (em miniatura), procedimentos para construção de um ecossistema, 

materiais necessários para construção de um ecossistema, os cuidados que se deve 

ter com os seres existentes em diferentes ambientes (aquário, terrário e minhocário), a 
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participação ativa dos alunos quando da construção desses ambientes e conteúdos a 

serem trabalhados a partir dessa estratégia didática.  

 

3.6.4 Encontro de formação 4: conteúdos e estratégias no ensino de Ciências 

Naturais 

 

Nesse encontro, deu-se a continuidade do estudo sobre o trabalho com os 

conteúdos de Ciências Naturais e diversidade de estratégias didáticas em sala de 

aula. Daí enfatizou-se o conteúdo referente a órgãos dos sentidos através de três 

atividades: a realização de uma dinâmica, a exposição de um pequeno vídeo e a 

leitura e discussão coletiva de um texto.    

A dinâmica, uma atividade experimental, deu-se mediante a observação e a 

manipulação detalhada pelos professores de alguns produtos e materiais existentes 

no universo. A partir disso, eles descreveram suas percepções sobre as características 

e funções que esses materiais exercem no meio ambiente e no dia-a-dia dos seres 

vivos. O objetivo dessa atividade foi proporcionar aos participantes uma reflexão 

acerca da interação dos seres vivos com o mundo através dos cinco sentidos, o que 

permite a integração e sobrevivência dos mesmos. Percebeu-se, nas discussões dos 

professores, que a atividade possibilitou uma reflexão sobre a importância e o papel 

que os órgãos dos sentidos exercem, atuando em conjunto na interpretação e na 

percepção das circunstâncias presentes no universo.   

Na sequência, para melhor sistematizar as percepções dos participantes 

quanto ao assunto em questão, foi compartilhado um pequeno vídeo (disponível no 

sítio, http://www.smartkids.com.br/desenhos-animados/cinco-sentidos.html), o 

qual faz uma pequena abordagem sobre as ações que operam os cinco sentidos. Sua 

finalidade foi a exploração pelos professores sobre dúvidas e questionamentos com 

relação à função exercida pelos cinco órgãos dos sentidos (visão, audição, olfato, tato 

e paladar), no que se refere à responsabilidade de verdadeiros informantes de 

situações existentes no meio em que os seres vivos se encontram.   

Para complementar essa temática, a terceira atividade desse encontro girou em 

torno da leitura e discussão coletiva do texto ―A teoria na prática – órgãos dos 

http://www.smartkids.com.br/desenhos-animados/cinco-sentidos.html),%20o%20qual
http://www.smartkids.com.br/desenhos-animados/cinco-sentidos.html),%20o%20qual
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sentidos‖, pertencente à obra de Bizzo (2009). Quanto a esse tema, o autor aponta 

como o mesmo tem sido trabalhado pela escola, refletindo acerca de uma nova 

proposta de trabalho com esse tema e sugerindo algumas atividades.  Assim, os 

professores, após a leitura compartilhada do texto, fizeram algumas considerações, 

relacionando com as suas atividades em sala de aula e, até mesmo, com a sua 

formação. Essas enfatizaram questões sobre: Como eles, professores, na época de 

alunos, aprenderam esse assunto? Como tem sido abordado esse assunto em sala de 

aula? Como as pessoas percebem os fenômenos naturais no dia-a-dia? Como os 

estudantes percebem a questão dos estímulos no meio ambiente? Como estudar os 

órgãos dos sentidos associados aos seus respectivos estímulos no meio ambiente?  

 

3.6.5 Encontro de formação 5: conteúdos e estratégias no ensino de Ciências 

Naturais 

 

O assunto e as estratégias abordadas nesse encontro enfatizaram o estudo do 

eixo temático de Ciências Naturais para os anos iniciais da educação básica ―Ser 

humano e saúde‖.  

A primeira atividade realizada pelos professores foi uma dinâmica sob o 

título: ―Como eu sou?‖. Essa proposta tinha como finalidade problematizar o assunto 

em questão, a partir de uma reflexão pelos próprios professores com relação a sua 

identidade, como ser humano. Assim, os professores, através de desenhos, 

representaram suas percepções quanto as suas características de corpo físico e de ser 

humano. O resultado dessa atividade foi compartilhado pelo grupo, o que gerou 

questões como aspectos físicos, funcionalidade do corpo, atitudes, sentimentos, 

comportamentos, etc, e, portanto, um pouco de autoconhecimento de si mesmo. 

A segunda atividade realizada pelos professores foi a leitura e a discussão de 

um texto, ―Ser humano e saúde‖, extraído do PCN de Ciências Naturais dos anos 

iniciais da educação básica. Seu objetivo foi aprofundar as discussões e as reflexões 

dos professores com relação a esse eixo temático, no que se refere à variedade de 

temas trabalhados e de estratégias possíveis de serem trabalhadas em sala de aula.  

As discussões pelos professores versaram sobre a importância do trabalho com esse 
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conteúdo nos anos iniciais da educação básica, os modos sobre como têm trabalhado 

esse conteúdo em sala de aula e as possíveis mudanças que devem ocorrer no seu 

planejamento.  

Em seguida, como experiência prática, os professores realizaram a 

demonstração de uma atividade experimental, ―Onde começa a digestão dos 

alimentos‖. Esse experimento faz parte da obra de Porto, Ramos e Goulart (2009) e 

seu objetivo foi identificar a presença do carboidrato (amido) em determinados 

alimentos. Assim, sua pretensão foi estimular os professores na realização desse 

procedimento em sala de aula, como uma estratégia de simples execução, 

independente de laboratórios, e que desperta o interesse dos alunos à investigação de 

fenômenos da natureza e, consequentemente, leva a uma atividade prática que 

facilita a aprendizagem dos conhecimentos científicos pelos mesmos.   Portanto, os 

argumentos dos professores, ante a demonstração e a observação desse experimento, 

trataram-se da relevância dessa atividade na escola e da reflexão em torno de 

atividades já realizadas no ambiente da escola. 

Nesse encontro, também aconteceu a avaliação da formação em forma de 

entrevista semiestruturada coletiva. Essa ação se refere a um instrumento para 

obtenção de dados referente à pesquisa. Os questionamentos enfatizaram questões 

sobre: o ensino de Ciências Naturais na escola; a prática dos professores no ensino de 

Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica; o processo de formação 

continuada dos professores; e as dificuldades que os professores encontram na 

efetivação de sua própria formação continuada. 

Enfim, acredita-se que os estudos, as discussões e as reflexões críticas acerca 

das temáticas abordadas nessa experiência de formação continuada foram valiosos 

para o aprimoramento pessoal e profissional de todos os envolvidos, tanto da 

possiblidade de expressar as angústias, as necessidades, os anseios, etc., quanto de 

compartilhar as experiências educativas e colaborar com sugestões para melhoria do 

fazer pedagógico no espaço escolar.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
  

Esse capítulo, de análise dos dados, descreve e interpreta as contribuições 

provenientes de uma intervenção de formação continuada para professores dos anos 

iniciais da educação básica, com ênfase no ensino de Ciências Naturais. Refletir sobre 

essa ação formativa contribuiu para a sistematização de conhecimentos, os quais são 

manifestados nas seguintes categorias: percepções sobre o ensino de Ciências 

Naturais e sua prática; necessidades formativas de professores dos anos iniciais da 

educação básica em Ciências Naturais; possibilidades e limites de formação 

continuada para professores. 

 

4.1 Percepções dos professores sobre o ensino de Ciências Naturais e sua prática  

 

Nessa categoria, a reflexão por parte dos professores manteve o seu foco sobre 

o entendimento do ensino de Ciências Naturais na escola e sua prática, aspectos 

imprescindíveis a uma tomada de consciência com relação às experiências 

vivenciadas no ensino desse campo de conhecimento. Consequentemente, os 

docentes buscaram identificar as suas necessidades pedagógicas mais imediatas, a 

partir das dificuldades que ocorrem na atividade de ensino. Com base nisso, a 

referida categoria foi distribuída em subcategorias: o ensino de Ciências Naturais e 

sua importância; prática no ensino de Ciências Naturais; e dificuldades da prática no 

ensino de Ciências Naturais.  

 

4.1.1 O ensino de Ciências Naturais e sua importância 
 

Em se tratando do ensino de Ciências Naturais no contexto dos anos iniciais 

da educação básica, as percepções que emergiram nas discussões dos docentes 

revelaram, primeiramente, alguns entendimentos sobre o que é Ciências Naturais.  

Com relação a isso, os depoimentos de três participantes descreveram esse campo do 

conhecimento como disciplina curricular que se destina ao estudo do meio natural e 

dos seres ali presentes, bem como da interação entre eles.  
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Ciências como disciplina que aborda temas referentes ao mundo natural e dos seres humanos, 
bem como, a relação entre eles, entre os seres humanos e o mundo natural (PROFESSOR 1). 
 
Ciências é a disciplina curricular voltada ao estudo do ser humano e o ambiente que o cerca. A 
Ciências Naturais, ela é ciências, porque ela nos dá a possibilidade de você está pesquisando, 
investigando, refletindo sobre o que você está ali buscando (PROFESSOR 3). 
 
Ciências é o estudo da relação dos seres com o seu meio e de uns com os outros (PROFESSOR 
4). 

Nesses discursos, percebe-se que as concepções dos professores sobre Ciências 

Naturais, além de refletirem apenas o ensino da disciplina de Ciências Naturais no 

cerne da escola, também retrataram uma compreensão superficial dos docentes 

referente à totalidade de temáticas vinculadas ao ensino dessa disciplina nos anos 

iniciais da educação básica. Em função disso, o PCN de Ciências Naturais afirma que 

o papel dessa área do conhecimento ―é o de colaborar para a compreensão do mundo 

e suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte 

integrante do Universo‖ (BRASIL, 1997, p. 15). 

A sistematização dos conhecimentos científicos no ensino de Ciências Naturais 

nos anos iniciais da educação básica, em sala de aula, implica, por exemplo, a 

proposição de conteúdos a fim de ―favorecer a construção de uma visão de mundo, 

que se apresenta como um todo formado por elementos inter-relacionados, entre os 

quais o homem, agente de transformação‖ (BRASIL, 1997, p. 42).  

No mais, o PROFESSOR 3 especificou que a Ciências Naturais é ciências pelo 

fato da mesma possibilitar uma atitude investigativa no seu decurso. Presume-se que 

nesse pensamento está embutida uma concepção de ensino de ciências 

fundamentado nos princípios da investigação científica, a saber, da observação de 

fenômenos, formulação de hipóteses, obtenção de dados e proposição de soluções. 

Com relação a isso, Bizzo (2009) discute que o ensino de ciências não pode se 

restringir apenas a informações relativas aos resultados da ciência, sendo essa ―muito 

mais uma postura, uma forma de planejar e coordenar pensamento e ação diante do 

desconhecido‖ (p. 14). 

Nessa linha, Carvalho e Gil-Pérez (2006) defendem que a aprendizagem das 

ciências no contexto escolar deve se aproximar das características do trabalho 

científico, pois os conhecimentos derivam sempre de respostas a determinadas 
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questões, ―o que implica propor a aprendizagem a partir de situações problemáticas 

de interesse para os alunos‖ (p. 33).  

Continuando com as discussões a respeito do ensino de Ciências Naturais nos 

anos iniciais da educação básica, observa-se que os depoimentos de dois professores 

destacaram a importância do estudo dessa área do conhecimento pela escola, pois 

representa uma oportunidade para que o ser humano amplie seus saberes a respeito 

do funcionamento do meio natural e, também, sobre como interagir com esse 

ambiente, de maneira que aprenda a lidar, de modo consciente e responsável, com o 

mundo que o cerca. 

    

Eu vejo a importância do ensino de Ciências Naturais, você compreender como o mundo 
natural funciona, como nós, como indivíduos, nos relacionamos com esse mundo, como a 
gente vai perceber esse mundo e vai interagir com ele. Então, o estudo de Ciências Naturais 
vai permitir você ter uma consciência melhor de sua ação no mundo em que vive 
(PROFESSOR 1). 

É necessário o estudo de Ciências Naturais, é importante porque vai nos capacitar pra 
entendermos o funcionamento do mundo natural e também, quais as nossas contribuições pra 
a gente poder manter o funcionamento de uma maneira adequada (PROFESSOR 3). 

 

Para Porto, Ramos e Goulart (2009), quando se propõe repensar o ensino de 

Ciências Naturais nos anos iniciais, emerge ―a importância que os conhecimentos 

científicos têm para a vida das crianças, principalmente quanto às demandas sociais, 

em decorrência do desenvolvimento tecnológico e científico‖ (p. 22).  Assim, 

Delizoicov e Angotti (2000) afirmam que, devido à forte presença da ciência e da 

tecnologia na vida das pessoas, é indispensável que a escola ofereça uma formação 

científica básica para os indivíduos.  

Nesse contexto, a difusão dos conhecimentos de Ciências Naturais é um dever 

social, da escola de educação básica, para com as crianças, de maneira que essas vão 

se apropriando de conhecimentos científicos imprescindíveis que permitirão no 

futuro interagirem no meio natural e social com qualidade, responsabilidade e 

criticidade (FUMAGALLI, 1998).  

Consoante esse entendimento, Lorenzetti e Delizoicov (2001) enfatizam que os 

educadores, no ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica, 
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devem ensinar as crianças que a ciência faz parte do seu mundo, se encontra no seu 

meio, proporcionando a elas estratégias de ensino que as levem a compreender a 

funcionalidade social dos conceitos científicos no seu cotidiano. Assim, a escola tem o 

dever de assegurar a alfabetização científica dos seus alunos como um processo em 

que ―a linguagem das ciências naturais adquire significados, constituindo-se um 

meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como 

cidadão inserido na sociedade‖ (p. 09). 

De fato, é fundamental a instituição escolar valorizar o ensino de Ciências 

Naturais no seu currículo, pois os conhecimentos dessa área tendem a contribuir para 

a formação de cidadãos com capacidade de compreensão da natureza e seus recursos 

naturais e de atuação crítica e responsável no seu meio frente os desafios impostos à 

sociedade nos dias atuais pela ciência e tecnologia.  

 

4.1.2 Prática no ensino de Ciências Naturais  
 

No que concerne ao modo como o ensino de Ciências Naturais é trabalhado na 

escola, o depoimento de um professor especificou que a sua prática de ensino segue 

as orientações do currículo, tendo o livro didático e outras referências (paradidáticos, 

revistas, textos informativos, etc.) como apoio para as atividades realizadas em sala 

de aula, e, às vezes, baseada no desenvolvimento de determinados projetos 

temáticos.   

Aqui a gente, geralmente, trabalha seguindo o que é estabelecido no plano de curso de cada 
série e também, dos projetos desenvolvidos pela escola. A gente utiliza o livro didático e outras 
fontes e recursos como fonte de aprofundamento daquilo que a gente está trabalhando [...] 
(PROFESSOR 1). 
 

Além disso, pressupõe-se, nos discursos dos professores, que a prática no 

ensino de Ciências Naturais está fundamentada nos princípios da contextualização, 

da interdisciplinaridade e dos conhecimentos prévios dos alunos. Os itens seguintes 

caracterizam melhor os referidos depoimentos.  
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            A) Prática de ensino contextualizada 

Sob esse fundamento, observou-se, no depoimento de um professor, a 

valorização do trabalho de Ciências Naturais no contato direto com o contexto em 

que se insere, denotando uma preocupação na conscientização dos alunos quanto às 

suas relações estabelecidas com o seu meio.   

O ensino como uma forma da pessoa perceber que ela está inserida no todo, e que ela estabelece 
vários tipos de relações, e as atitudes que você tem nessas relações vão fazer com que você 
tenha um convívio bom, ou um convívio que vai lhe trazer alguns prejuízos, de acordo com a 
forma que se interage com esse meio, não apenas o meio natural como a gente costuma pensar 
da, ao redor da área urbana, mas também da própria área urbana, as pessoas veem a natureza 
voltada apenas para a parte da natureza, mas também no ambiente urbano que faz parte 
também do ambiente [...] (PROFESSOR 1). 

 

Essa prática remete à ideia de ensino que leva em conta o princípio da 

contextualização. Quanto a isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos, no parágrafo terceiro do seu artigo 11, especificam que 

os conteúdos de ensino deverão assegurar ―a contextualização dos conhecimentos 

escolares em face das diferentes realidades‖ (BRASIL, 2010, p. 04). 

Seu objetivo é a busca da articulação do trabalho dos conteúdos disciplinares à 

realidade vivenciada pelos alunos, o que contribui para dar sentido e funcionalidade 

aos conhecimentos escolares no dia-a-dia dos educandos. Dessa maneira, garantem-

se as condições para o desenvolvimento de valores e de competências indispensáveis 

na tomada de decisões conscientes e adequadas a fim de uma convivência 

harmoniosa e de preservação do seu meio.  

Disso, a orientação do PCN de Ciências Naturais ao professor é de instigar a 

criança, levando-a a refletir acerca de situações do seu dia-a-dia, e dessa forma 

posicionando-se ―como parte da natureza e membro de uma espécie [...], 

estabelecendo as mais diversas relações e percebendo o significado dos saberes dessa 

área com suas ações do cotidiano‖ (BRASIL, 1997, p. 60). Baseado nesse pressuposto, 

compete ao professor a elaboração de estratégias de ensino que contribuam no 

entendimento dos alunos quanto ao significado real dos conceitos científicos nas 

situações do seu dia-a-dia (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).    

Nesse aspecto, entende-se que a contextualização do ensino de Ciências 
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Naturais pelos professores torna os conteúdos dessa disciplina mais interessantes 

para os alunos, à medida que contribui para que estes estabeleçam relações entre os 

conhecimentos científicos e o contexto sociocultural vivenciados e, assim, se 

apropriem de conceitos que tenham sentido para as suas vidas.  

 

B) Prática de ensino interdisciplinar 

A percepção de uma prática de ensino interdisciplinar foi apontada nos 

discursos de dois professores, reconhecendo-a como método que facilita o trabalho 

com as disciplinas da matriz curricular, à medida que estabelecem uma ligação entre 

os seus conteúdos por meio das atividades realizadas em sala de aula com os alunos.  

 

Na maioria das vezes a gente trabalha de forma a fazer uma ponte, no caso, entre as Ciências 
Naturais e as demais disciplinas (PROFESSOR 4). 

E uma das maneiras também que aqui a gente utiliza é quando o colega fala aí da questão que 
a gente segue currículo e tal, mas a gente também trabalha de maneira interdisciplinar, a 
gente não para um dia só, só para falar de Ciências.  Mas, através de um texto a gente vai 
trabalhar Língua Portuguesa, mas se o texto está abordando um determinado tema de 
Ciências, então você pode está trazendo a interdisciplinaridade pra sala de aula. E eu acho bem 
mais fácil trabalhar dessa forma (PROFESSOR 3). 

Agora, mesmo, o meu texto da atividade avaliativa em Português é um texto mais voltado pra 
Ciências, porque foi o conteúdo que a gente trabalhou, que foi saneamento básico e poluição. E 
aí, assim, a gente trabalhou textos em Ciências, mas, não está desvinculado de Português, 
leitura e interpretação. Vai ser esse conteúdo que vai está na atividade de Língua Portuguesa. 
Então, você vê que não tem como desvincular, não tem como (PROFESSOR 4). 

 

Percebe-se, nos depoimentos dos professores, uma tentativa de aproximação 

de sua prática de ensino ao princípio da interdisciplinaridade, o que demonstra um 

conhecimento superficial a respeito desse assunto.  Há de se destacar que trabalhar 

na perspectiva da interdisciplinaridade não se resume à simples integração dos 

diferentes componentes curriculares do ensino, mediante atividades de sala de aula 

com os alunos.  Nessas circunstâncias, supõe-se a necessidade dos professores de 

uma maior compreensão a respeito do significado e dos meios de efetivação da 

perspectiva interdisciplinar na prática de ensino. 

Inicialmente, convém-se deter sobre o que Paviani (2008) argumenta acerca da 



 
 

92 

não-existência de uma definição exata do termo interdisciplinaridade. Assim, a partir 

do seu uso em diversos lugares, tais como na escola, na universidade, etc., é possível 

sintetizar que: 

[...] a interdisciplinaridade pode ser vista como uma teoria 
epistemológica ou como uma proposta metodológica. Também como 
uma modalidade de aplicação de conhecimentos de uma disciplina 
em outra. Igualmente, como uma modalidade de colaboração entre 
professores e pesquisadores ou simplesmente como um sintoma de 
crise das disciplinas, do excesso e da fragmentação de conhecimentos, 
da especialização que perde a visão do todo (p. 14).   
  

 

Diante da abrangência do significado do termo, constata-se o perigo da escola 

pensar e agir de maneira inconsistente no que diz respeito à perspectiva de um 

trabalho pedagógico interdisciplinar, ou seja, restringindo apenas aos discursos ou a 

determinados arranjos pedagógicos da prática no ensino. Assim, Paviani (2008) diz 

que a interdisciplinaridade ―pressupõe integração de conhecimentos e de pessoas, de 

unidades e de sínteses de conhecimento ou de ‗conteúdos‘ do uso ou da aplicação de 

teorias e métodos e da colaboração [...] entre professores ou pesquisadores‖ (p. 16). 

Em se tratando da abordagem do princípio da interdisciplinaridade em 

documentos oficiais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de nove anos, no artigo 16, retratam-o da seguinte maneira: ―os componentes 

curriculares e as áreas de conhecimento devem articular os seus conteúdos, a partir 

das possibilidades abertas pelos seus referenciais [...]‖ (BRASIL, 2010, p. 05).  

Evidentemente, conceber uma prática de ensino interdisciplinar, levando em 

consideração uma relação de trocas recíprocas entre, por exemplo, conceitos, 

métodos e teorias, etc., constitui um grande desafio para o professor, pois requer 

desse profissional uma atitude aberta de comunicação constante com os seus pares, a 

fim de repensar e ampliar os diversos conhecimentos que embasam o trabalho 

pedagógico na escola.     

 

C) Prática de ensino que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos 

Outro elemento que caracteriza a prática dos professores no ensino de 

Ciências Naturais refere-se à valorização dos conhecimentos prévios dos alunos no 
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seu processo de ensino/aprendizagem. Segundo um dos professores, o ensino 

acontece mediante trocas sucessivas entre o novo conhecimento ensinado e o 

conhecimento que o aluno possui. 

 

Eu faço, assim, né? Através das trocas de informações. Por exemplo, do livro que o aluno não 
está lendo, a questão... Tem a informação, mas a questão de minimizar àquilo da melhor 
forma, de acordo com o conhecimento deles (alunos). Aí, eu vou fazendo trocas,... então, vou 
trabalhando. Então, é dessa forma. De textos que facilita o trabalho do dia-a-dia. É mais uma 
troca de informações mesmo, né? O que eles já sabem? O que eu posso de dar informações a 
mais? (PROFESSOR 2). 

 

A esse respeito, Fumagalli (1998) aponta que as pesquisas sobre a 

aprendizagem de conceitos científicos têm mostrado que as crianças, ao ingressarem 

na escola, já trazem consigo uma base de conhecimentos prévios. Baseado nesse 

argumento, ressalta-se a necessidade contínua dos professores na organização e na 

articulação do seu planejamento de ensino, concederem a devida importância aos 

conhecimentos prévios dos alunos, de maneira que os discentes alcancem uma 

aprendizagem satisfatória.  

Nessa linha de pensamento, o PCN de Ciências Naturais afirma que o ensino 

dessa área pela escola deve levar em conta as estruturas de conhecimento relativas ao 

processo de ensino/aprendizagem, entre as quais a dos alunos, pois os mesmos 

―possuem um repertório de representações, conhecimentos intuitivos, adquiridos 

pela vivência, pela cultura e senso comum, acerca dos conceitos que serão ensinados 

na escola‖ (BRASIL, 1997, p. 31).    

 

4.1.3 Dificuldades da prática no ensino de Ciências Naturais 

 

Nesse tópico, os professores sinalizaram algumas dificuldades vivenciadas na 

prática do ensino de Ciências Naturais na escola, as quais se relacionam com: a 

descontextualização do livro didático de Ciências Naturais; a falta de materiais; a 

falta de laboratório de ciências; a inserção de políticas públicas que desvalorizam o 

ensino de Ciências Naturais; e a ausência de estudos voltados para esse campo.  
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A) Inadequação do livro didático de Ciências Naturais 

Uma dificuldade abordada no discurso de dois professores diz respeito ao 

livro didático de Ciências Naturais, pois, a serviço dos alunos, é um recurso didático 

pouco atrativo, apresenta textos complexos para o seu nível cognitivo, e os conteúdos 

são distantes da sua realidade em que estão inseridos. Essa situação foi expressa 

pelos docentes do modo que se segue.  

 

De forma lúdica, um livro, mais, sabe? Que trabalhe, com a realidade mesmo do aluno. Os 
livros também não estão mais atrativos (PROFESSOR 2).  

São livros que são bastante descontextualizados pra realidade de muitos alunos que ainda não 
leem (PROFESSOR 3).   

 

Conforme Krasilchik (1987), um dos fatores que tem influenciado 

negativamente o ensino de Ciências Naturais é a má qualidade dos livros didáticos, 

relativa, por exemplo, a valores controversos sobre a relação entre a ciência e a 

sociedade, abordagem de temas preconceituosos, atividades cansativas para ocupar o 

tempo dos alunos, etc. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), essas 

deficiências e limitações encontradas no livro didático têm sido tema de pesquisas 

desde a década de 70, o que resultou, a partir do ano de 1994, no movimento de 

avaliação institucional dos livros didáticos distribuídos às escolas públicas através do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

Daí, Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987), tratando desse assunto, lembra o 

seguinte: ―Afinal, não é o próprio professor quem escolhe o livro didático que irá 

usar com seus alunos? Se há tantos títulos de livros, o professor não pode escolher o 

livro didático que lhe pareça mais adequado aos seus propósitos no ensino?‖ (p. 25). 

 Sabe-se que o livro didático que chega às redes de ensino público é 

proveniente da adesão das Secretarias de Educação ao PNLD e, por sua vez, deve ser 

conforme escolha pelas unidades escolares das obras incluídas no guia de livro 

didático disponibilizado às escolas participantes desse programa (BRASIL, 2012).  

Contudo, se o livro didático que chega à escola não tem sido um instrumento 

adequado para o trabalho com o aluno, a escola precisa reconsiderar sua decisão 

consoante critérios que auxiliem no entendimento de sua escolha.  
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Para isso, convém à escola, quando da escolha do livro didático, após uma 

análise minuciosa do mesmo, segundo Bizzo (2009), responder a quatro perguntas 

básicas, do tipo:   

1. O livro é correto do ponto de vista conceitual? 
2. A metodologia de ensino proposta no livro é estimulante, evitando 
longas listas de nomes a serem memorizados e exercícios de 
transcrição de texto? 
3. Existe evidente preocupação com a integridade física do aluno, 
com recomendações expressas de segurança e primeiros socorros, em 
especial nas atividades práticas? 
4. Existe evidente preocupação em evitar o estabelecimento de 
preconceitos e estereótipos, retratando a diversidade étnica brasileira, 
evitando associar classe social, etnia, gênero (masculino/feminino) e 
minorias a figuras mais ou menos prestigiadas socialmente? (p. 84-
85). 

 

Sendo assim, cabe aos professores, no momento de escolha do livro didático 

de Ciências Naturais, resolver ou atenuar a situação crítica apresentada nos 

depoimentos quanto à adesão desse recurso pela escola. Desse modo, é preciso 

selecionar obras cujas características impressas sejam as mais adequadas e coerentes 

com os objetivos do currículo de ensino de Ciências Naturais, previstos pela 

instituição escolar, ou seja, livros em que, por exemplo, os conteúdos tenham 

significado no cotidiano dos discentes e, também, que proponham atividades de 

ensino que estimulem o desenvolvimento da capacidade do aluno de questionar, de 

investigar, de levantar hipótese e de propor soluções diante das situações problemas 

abordadas.     

 

B) Ausência de materiais para execução de atividades experimentais 

Quanto a recursos para executar atividades experimentais, os depoimentos de 

dois professores indicaram que realizam esse tipo de atividade em sala de aula, 

usando materiais improvisados, pois não existem recursos e equipamentos mais 

adequados, o que tem sido um fator prejudicial a uma ação docente estimuladora do 

interesse dos alunos pelo ensino de Ciências Naturais.  

 

Eu acho que a principal dificuldade é mais a questão de materiais que possa estimular as 
crianças pra ter mais interesse no estudo de Ciências Naturais, porque quanto mais 
experiência você faz, mais atenção você chama (PROFESSOR 1). 
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É fácil a gente chegar, pegar o copinho, colocar o algodãozinho e a sementinha de feijão pra 
trabalhar germinação. Mas, para os anos finais, o segundo ciclo, tem outras coisas que 
deveriam ser mais abordadas aí, precisaria desses materiais mais sofisticados (PROFESSOR 
3). 

É, às vezes, a gente improvisa, mas tem coisas que, infelizmente, não tem como improvisar. 
Vou dar um exemplo, se você tem, por exemplo, quer trabalhar a questão celular, se você tem 
um microscópio, assim, é diferente de você trabalhar só com desenhos (PROFESSOR 1). 

 

Para Delizoicov e Angotti (2000), no ensino de Ciências Naturais, ―as 

atividades experimentais devem ser garantidas de maneira a evitar que a relação 

teoria-prática seja transformada numa dicotomia‖ (p. 22). Mas, apesar da prática da 

experimentação possibilitar aos alunos compreender que teoria e prática estão 

interligadas no processo de construção dos conhecimentos, sua utilização tem sido 

limitada no ambiente escolar devido à inexistência de materiais propícios a sua 

execução, o que interfere negativamente no ensino de Ciências Naturais 

(KRASILCHIK, 1987).  

 

C) Ausência de laboratórios no ensino de Ciências Naturais 

A inexistência de laboratórios que auxiliem na prática dos docentes no ensino 

Ciências Naturais é mais um empecilho apontado no depoimento de um dos 

professores, sendo que possibilitaria ao professor, junto aos alunos, um trabalho mais 

enriquecedor dos conteúdos escolares em Ciências Naturais.  

[...] ausência de laboratórios, que é uma realidade na maioria das escolas, a falta de laboratório 
onde você possa aprofundar com as crianças aquilo que você está trabalhando na área de 
Ciências Naturais (PROFESSOR 1). 
 
 

Para Cruz (2009), o uso do laboratório de ensino na escola possibilita trabalhar 

a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 2  entre as diversas áreas do 

conhecimento, testando e comprovando os seus diversos conceitos. Isso contribui 

para que os alunos desenvolvam atitudes científicas na resolução de 

                                                           
2
 Cruz (2009) apresenta a seguinte abordagem quanto aos termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade “estabelece relação entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento” (p.22). 
Já a transdisciplinaridade “visa articular uma nova compreensão da realidade entre e para além das disciplinas 
especializadas” (p.22).    
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questões/problemas de interesse e, desse modo, construam conhecimentos diversos. 

Assim, o trabalho didático em Ciências Naturais, no laboratório, permite aos 

professores juntamente com os alunos realizarem uma série de ações e 

procedimentos como: observar um fenômeno, testar hipóteses, coletar dados, 

trabalhar experiências com conteúdos diversos, etc. 

É fundamental destacar que a presença de laboratórios nas escolas é um 

recurso indispensável para impulsionar o uso de atividades experimentais, 

especificamente, em se tratando do ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da 

educação básica. Por tudo isso, o laboratório é um instrumento pedagógico valioso 

que a escola deve ter a seu dispor na mediação do ensino desse campo de 

conhecimento, pois, além de facilitar a promoção desse tipo de atividade pelos 

professores, tende a tornar as aulas mais prazerosas para os alunos e, certamente, 

possibilita a eles maior entendimento dos assuntos estudados.  

 

D) Políticas públicas que desvalorizam o ensino de Ciências Naturais 

Ainda, consoante aos fatores que têm contribuído para a fragilidade do ensino 

de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica, encontra-se a questão de 

políticas públicas nesse nível de escolaridade, fundamentalmente, voltadas para o 

ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a exemplo do Programa Pacto pela 

Alfabetização. Nesse sentido, o discurso de um professor abordou que esse programa 

tem dificultado o trabalho do ensino de Ciências Naturais na escola, pois, em 

decorrência dos seus planos de ensino já virem prontos para serem executados num 

determinado espaço de tempo, tornam-se difíceis o planejamento e a execução de 

atividades em Ciências Naturais no espaço de sala de aula.  

 

Outra coisa, quando eu falo, assim, da consciência da importância do ensino da Ciência... eu 
vou para o ano I, que trabalha o Pacto pela Alfabetização, uma política de formação com 
planos prontos, principalmente, quando o aluno está ali naquela iniciação, vem só um livro. 
Aí, tu (professor) tens que está engessado naquilo ali, porque tu tens que dar àquele conteúdo 
para o aluno. Aí, um dia eu fiz certa crítica, vinha um livro de linguagem com textos lá: os 
textos são muito grandes e fica a semana toda repetindo àquele texto. Eu falei, assim: onde 
entra as outras disciplinas? Quando ele (o aluno) vai aprender Ciências, [...]? Por que quando 
tu vai seguir o plano que eles (coordenadores do Pacto pela Alfabetização) estão mandando, 
não sobra tempo pra fazer nem outra atividade, que tem que cumprir àquilo ali, porque tem 
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um tempo pra se cumprir, é a primeira unidade, não sei o quê... Então, eu acho que àquilo 
engessa demais. Eu falei - quando o menino vai aprender Ciências? Não vai aprender nunca. 
Até o planejamento já vem pronto. Você tem que seguir àquele cronograma. Então, fica 
sempre o estudo de Ciências [...] (PROFESSOR 3). 

 

O Pacto pela Alfabetização é uma política pública do Estado da Bahia, 

instituída através do decreto nº 12.792 de 28 de abril de 2011, em regime de 

colaboração entre o governo do Estado da Bahia e seus Municípios. Esse programa 

tem como objetivo elevar a qualidade da Educação Básica nos entes federados, 

melhorando os resultados educacionais, à medida que todas as crianças do Sistema 

Estadual e Municipal de Ensino Fundamental público, até a idade de 08 anos, estejam 

alfabetizadas, com o domínio das habilidades da leitura, da escrita e do cálculo. Sua 

implementação nas classes dos anos iniciais da educação básica implica, inicialmente, 

propor uma formação aos professores em Língua Portuguesa e Matemática, tendo 

em vista a aplicação de uma proposta didática, com plano de curso fundamentado no 

princípio da Alfabetização e do Letramento.  

O termo alfabetização é entendido como ―processo específico e indispensável 

de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e 

ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia‖ (p. 12). Já o termo 

letramento é compreendido ―como o processo de inserção e participação na cultura 

escrita‖ (p.12). Convém destacar que, apesar desses termos serem distintos, cada um 

com as suas singularidades, quando do processo de alfabetização da criança, o 

tratamento didático quanto aos mesmos deve acontecer de modo complementar e 

inseparável (BRASIL, 2007). 

Gatti, Barreto e André (2011), no estudo de políticas educacionais em diversos 

estados e municípios e suas implicações no trabalho docente, discorrem que as 

mesmas têm restringido a autonomia de professores no tratamento dos conteúdos 

escolares, pois vêm sendo executadas de modo intensamente diretivo sobre o que, 

como e quando ensinar, e também como avaliar. A autora, baseada em estudos de 

Hargreaves (2003), define isso como um modo de regulação das políticas 

educacionais, denominado econômico-burocrático, em que, por exemplo, os 

conteúdos curriculares estabelecidos estão atrelados aos resultados educacionais 
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pretendidos, e as propostas educativas não consideram as dificuldades e as revisões 

no seu percurso didático com os alunos.  

Nessa lógica, presume-se que as políticas públicas de ensino nos anos iniciais 

da educação básica que favorecem apenas as áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática tenderão a repercutir negativamente no trabalho didático do ensino de 

Ciências Naturais realizado pela escola, pois, se esse campo do conhecimento, em 

relação às disciplinas referidas, já conta com uma carga horária menor, estabelecida 

na matriz curricular, será ainda mais penalizado pelo modo de atuação dos 

professores diante da aplicação de planos de ensino prontos.  

 

E) Ausência de estudos sobre o ensino de Ciências Naturais 

Apesar dos depoimentos de dois professores terem apontado a relevância do 

ensino de Ciências Naturais na escola de anos iniciais da educação básica, três 

professores declararam que a ausência de estudos de temáticas em Ciências Naturais 

nesse nível de escolaridade é mais um ponto que dificulta o ensino dessa disciplina, 

pois novamente as disciplinas privilegiadas são: Língua Portuguesa e Matemática. 

    

Eu acho que, ainda, não tem essa conscientização que o estudo de Ciências é super importante. 
É uma pauta que tem que ir para o nosso PPP, porque a gente fala do estudo de Ciências, 
História e Geografia, mas, eu acho que, ainda, nenhuma escola dentro do município voltou 
essa atenção pra essas disciplinas, porque elas são vistas sempre como secundárias. O 
importante hoje é só Linguagem e Matemática. Só que, nossos estudos, a gente percebe aqui, 
que está todo mundo interagindo, todas as disciplinas, elas estão inter-relacionadas, e a gente 
vê isso, a Matemática na Ciências, a Ciências na História [...] (PROFESSOR 3).   

Porque a preocupação recai, principalmente nos anos iniciais, é como a gente falou né? Na 
questão de Língua Portuguesa e Matemática (PROFESSOR 4). 

[...] logo quando eu entrei na prefeitura, trabalhando no ginásio, a gente recebeu na escola um 
livro, Ciências fácil ou difícil, de Bizzo. E esse livro é um livro que todas as escolas receberam 
e era um curso mesmo, de como trabalhar Ciências na sala de aula. Mas, que eu nunca vi uma 
escola desenvolvendo um trabalho em cima desse livro (PROFESSOR 1).   
 

 [...] assim, Matemática está em tudo na nossa vida, né? Mas, Ciências também está. E se a 
gente for olhar de um modo geral, todas as disciplinas estão inseridas no nosso cotidiano, né? 
Então, é imprescindível, mesmo, que a gente tenha esse olhar pra disciplina de Ciências 
(PROFESSOR 4). 
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Esse fato dá a entender que, se por um lado a escola reconhece a importância 

do ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica, por outro, não 

tem uma cultura de estudos nessa área. Percebe-se nessa postura, como afirmam 

Carvalho e Gil-Pérez (2006), que os professores consideram que ensinar ciências é 

algo simples, requerendo dos mesmos apenas ―um bom conhecimento da matéria, 

algo de prática e alguns complementos psicopedagógicos‖ (p. 14).   

Assim, convém assinalar que, de maneira semelhante às demais disciplinas do 

currículo escolar, também o trabalho com os conteúdos da área de Ciências Naturais 

exige do professor, dos anos iniciais da educação básica, uma formação continuada. 

Segundo Bizzo (2009), o professor, especificamente dessa etapa de ensino, de quem 

requer conhecimento diversos em face de sua responsabilidade por todas as 

disciplinas do currículo escolar, ―tem sempre muito o que aprender a respeito do 

conhecimento que ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo‖ (p. 65).  Desse 

modo, cabe ao professor entrar em contato com outros estudos e pesquisas sobre o 

ensino de Ciências Naturais, a fim de aprofundar seus conhecimentos a serem 

desenvolvidos em sala de aula. 

Concordando com Carvalho e Gil-Pérez (2006), importa clarificar o que os 

professores de ciências deverão ‗saber‘ ou ‗saber fazer‘ para desempenharem a sua 

tarefa satisfatoriamente. Nessa perspectiva, que necessidades formativas os 

professores participantes dessa pesquisa almejaram?  Há de se destacar que as 

discussões e as reflexões efetuadas por esse grupo de docentes a respeito do ensino 

de Ciências Naturais e de aspectos inerentes à prática educativa dessa área 

cooperaram no desvelamento de algumas de suas necessidades formativas e, 

consequentemente, na delimitação de estudos e de procedimentos relativos às 

mesmas.   

 

4.2 Necessidades formativas de professores em Ciências Naturais 

 

Nessa pesquisa, as reflexões efetuadas pelos professores a respeito do ensino e 

prática da disciplina de Ciências Naturais no contexto cotidiano do processo de 

ensino/aprendizagem contribuíram para fundamentar momentos de formação 
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continuada para os mesmos, pois as análises resultaram no conhecimento de suas 

principais necessidades formativas em Ciências Naturais. Daí, entende-se, nos 

discursos docentes, algumas necessidades formativas relacionadas ao estudo do 

conteúdo, ao conhecimento de estratégias diversificadas, à formação sobre o uso de 

recursos (tecnológicos) e à pesquisa sobre o ensino.    

 

[...] a formação da utilização de recursos. Se sua escola tem um recurso que você pode 
utilizar... Às vezes, tem escolas que tem laboratórios, mas tá lá no canto, tá lá encaixotado e 
que ninguém usa, ninguém sabe usar. Então, aquele professor não está instrumentalizado pra 
usar aquilo ali (PROFESSOR 1). 
 

Eu considero a questão da pesquisa, porque o professor também é um pesquisador, né? Buscar 
algo novo pra o professor fazer um trabalho diferenciado (PROFESSOR 2). 

 
Eu vejo a questão do reconhecimento da importância do estudo de Ciências, porque de uns anos 
pra cá, o importante na escola é Língua Portuguesa e Matemática.  História, Geografia, 
Ciências e Arte, nada disso tem importância (PROFESSOR 3). 
   

Eu vejo assim, eu tenho necessidade de dar uma aula de Ciências dinâmica, aí eu não tenho 
ideia, mas eu tenho vontade de diferenciar com os meus alunos pra ver se eles gostam. 
Metodologias para dar uma aula dinâmica (PROFESSOR 4). 

 

Frente a essas necessidades destacadas, os depoimentos da maioria dos 

educadores apontaram que, dentre as mesmas, as mais imediatas e, por sua vez, 

diretamente vinculadas ao trabalho pedagógico em sala de aula, referem-se a uma 

maior apropriação de conteúdos curriculares e de ampliação de estratégias didáticas 

voltados para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica.   

Acho que a principal é o conhecimento de metodologias, né? A parte de metodologias que 
viabilizem a aprendizagem e os conteúdos que vão ser abordados na área de Ciências Naturais. 
Porque não adianta eu saber o que eu tenho que trabalhar, mas acho que é importante eu saber 
como trabalhar diante de algumas dificuldades que a gente encontra. Então, como aquela 
questão do laboratório, se eu não tenho laboratório de Ciências como é que eu vou ensinar? 
Quais são as metodologias que eu posso está aprendendo pra ajudar o meu aluno a aprender 
também? (PROFESSOR 1). 
 

Metodologias para o ensino de Ciências (PROFESSOR 2). 
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Eu acho que cursos de aprofundamento na disciplina, bem como, ideias de como trabalhar o 
conteúdo de forma a instigar o aluno a buscar mais conhecimento da disciplina, a ter mais 
interesse (PROFESSOR 4). 
 

Eu acho que a metodologia é a questão maior, né? Quando você está num curso de formação, 
você pensa logo - o que eu vou aprender pra eu levar pra sala? (PROFESSOR 1). 
 

Sem dúvida, a falta de domínio dos conteúdos escolares, conceituais, 

procedimentais e atitudinais, tornam-se um empecilho à articulação de conceitos no 

processo ensino/aprendizagem de qualquer área do conhecimento. Nesse sentido, 

constitui-se como ―um primeiro e grave impedimento para uma atividade docente 

inovadora e criativa‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, p. 26).   

Assim, a consolidação de estudos na área de Ciências Naturais pautou-se na 

socialização e na reflexão de experiências didáticas de sala de aula vivenciadas pelos 

professores e associadas à leitura e à discussão de textos. Para tanto, esse trabalho, 

conforme opção dos professores, revelada nos seus discursos, fundamentou-se nas 

obras sobre o ensino de Ciências Naturais disponíveis na escola, cenário dessa 

pesquisa, através de política pública do MEC. Essa literatura refere-se à Bizzo (2009), 

Porto; Ramos; Goulart (2009) e PCN de Ciências Naturais dos anos iniciais da 

educação básica.  

 

Eu acho uma sugestão também que é válida, é a questão da bibliografia nessa área do ensino de 
Ciências. Tem muito material, inclusive, que veio pra escola para os professores, que de certa 
forma tenta lhe instrumentalizar sobre como trabalhar Ciências (PROFESSOR 1). 
 
Acho que valeria a pena a gente conhecer essa literatura, vê o que têm aí. Até pra num futuro 
próximo a gente saber o que a gente pode aqui, tomar nossa iniciativa, independente de 
coordenação ou não, da gente fazer até nosso curso aqui dentro mesmo (PROFESSOR 1). 

[...] seria interessante trazer essa literatura citada. Aqui chegaram alguns livros pra leitura do 
professor, pra leitura formativa, nós temos aqui. Nós colocamos uma ação aqui no PDE (Plano 
de Desenvolvimento da Escola) sinalizando para o MEC a sala de leitura, aí, ele nos enviou 
vários livros, tanto de formação do professor quanto de literatura para os alunos. E a gente 
tem um acervo muito bom, tem os vídeos do TV Escola [...] (PROFESSOR 3). 

 

Consoante informação no portal do MEC, essa literatura constitui-se meta do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) executada pelo Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Secretaria de Educação 

Básica (SEB) do MEC. Esse programa, mediante distribuição de acervos de obras de 

referência literária, visa o acesso à cultura e ao incentivo à leitura para professores da 

educação básica, tendo em vista a promoção de sua formação continuada (BRASIL, 

2015).  

Decorrente dessas discussões, foi possível aprofundar o entendimento dos 

professores, tanto de conteúdos de Ciências Naturais, quanto do uso de uma 

diversidade de estratégias didáticas, o que implica efetivamente na qualidade do 

ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica. Portanto, contribui-

se para evitar o trato mecânico e transmissivo dos conteúdos ensinados e uma rotina 

de sala de aula enfadonha, e ao mesmo tempo, fomenta-se o interesse dos alunos 

pelas atividades e consequente aprendizagem dos conceitos científicos.  

Desse modo, essa categoria divide-se em duas subcategorias: conhecimento do 

conteúdo e estratégias metodológicas.  

 

4.2.1 Conhecimento do conteúdo 
 

Weissmann (1998) observa que, do mesmo modo que em outras disciplinas, o 

principal obstáculo no ensino de Ciências Naturais é a falta de domínio do conteúdo 

escolar por parte dos professores, impossibilitando esses profissionais de se 

envolverem no ensino e garantirem aos seus alunos a aprendizagem em Ciências 

Naturais.  

Nessa perspectiva, Carvalho e Gil-Pérez (2006) destacam que conhecer a 

matéria é um dos pontos de maior consenso entre professores quando são 

questionados sobre o que devem ‗saber‘ ou ‗saber fazer‘. Portanto, conhecer a 

matéria implica conhecer as dificuldades e os obstáculos enfrentados na construção 

dos conhecimentos científicos, as interações CTS, as orientações metodológicas 

utilizadas na construção dos conhecimentos, os desenvolvimentos científicos 

recentes, etc. Assim, aprofundar no conhecimento da matéria ―é fundamental para 

um ensino eficaz, e sua aquisição não é possível, obviamente, no período sempre 

breve de uma formação inicial‖ (p. 24). 
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Assim, essa subcategoria tratou do estudo e da discussão pelos professores 

com relação a determinados assuntos trabalhados na escola através da disciplina de 

Ciências Naturais. Nesse caso, as ações ocorridas referiram-se às seguintes temáticas: 

ambientes naturais e seus diversos seres, objetos e suas características, órgãos dos 

sentidos, ser humano e saúde. Ademais, o desenvolvimento desse trabalho focou em 

alguns questionamentos, entre os quais: Qual a compreensão do mundo ao nosso 

redor? De que modo nós, seres humanos, percebemos esse universo?  

 

A) Ambientes naturais e seus diversos seres 

A finalidade do estudo dessa temática foi instigar os docentes à reflexão sobre 

a importância da contextualização dos conteúdos de Ciências Naturais pela escola. 

Inicialmente, o desenvolvimento desse tema aconteceu através de uma atividade de 

produção de um texto pelos participantes sob o título: conhecendo ambientes e seres. 

Para mediar a construção desse texto, fez-se uso de algumas questões 

problematizadoras do tipo: Como se caracteriza esse ambiente? Qual a sua utilidade 

na vida dos seres vivos? Que transformações podem ser observadas?  Assim, 

terminada essa atividade, algumas discussões foram levantadas pelos professores, as 

quais se verificaram nos trechos de seus depoimentos. 

O campo apresenta uma série de paisagens naturais, [...] mas também, apresenta modificações 
feitas pelos seres humanos [...] (PROFESSOR 1). 

É condição de sobrevivência, aprender a conviver com o que se tem, e conservar o que tá lá, é 
fonte de vida para os seres vivos [...] (PROFESSOR 2). 

Os seres desse ambiente, bióticos e abióticos, vivem relações de dependência (PROFESSOR 3). 

[...] observa a riqueza que existe na natureza, sua diversidade biológica e como o ser humano 
pode utilizar de maneira consciente, estes recursos para a sua sobrevivência (PROFESSOR 
4). 

 

Respectivamente, os trechos dos depoimentos dos quatro professores com 

relação a essa temática, ambiente natural e seus seres, caracterizaram esse espaço em 

função das condições de sobrevivência ofertada, da intervenção do homem na 

natureza, da diversidade biótica e abiótica, das relações de dependência dos seus 

seres e da possibilidade de uso dos recursos naturais. Além disso, os professores 
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demonstraram a necessidade de uma atitude consciente e responsável por parte das 

pessoas na interação com o mundo natural.   

Evidencia-se nesses discursos a importância da escola de educação básica 

trabalhar os conteúdos de Ciências Naturais integrado com o conhecimento de 

mundo. Portanto, entende-se que o desenvolvimento dos conteúdos dessa disciplina 

em sala de aula ―devem favorecer a construção de uma visão de mundo, que se 

apresenta como um todo formado por elementos inter-relacionados, entre os quais o 

homem, agente de transformação‖ (BRASIL, 1997, p. 42). 

 

B) Objetos e suas características 

Essa abordagem foi trabalhada como atividade experimental, sendo 

concretizada fazendo-se observação e manipulação detalhadas pelos participantes de 

alguns produtos e materiais existentes no universo referentes a tipos de plantas, 

frutas, brinquedos e produto de limpeza. Seu objetivo foi proporcionar uma reflexão 

sobre o modo de interação dos seres vivos com o meio. A partir disso, os professores 

descreveram suas percepções quanto às características e funções desses objetos 

exercidas no meio ambiente e na vida dos seres vivos. O resultado dessas 

representações está expresso nos excertos dos discursos. 

 

[...] de uma forma geral eu observei a definição do que é cada um, a sua utilidade, também 
observei formato, observei presença de cores, a questão do cheiro, e informações que esses 
objetos me trazem, peso, massa, volume, tamanho, forma, composição, textura, duração, 
densidade e valor. O fruto, eu vi também, como alimento, a presença de cor, sabor, o cheiro 
[...] e outras características, como as lembranças, que extrapola o material (PROFESSOR 1). 
 
Minha observação é o seguinte, que a gente não é uma ilha, porque no caso da fruta, tem 
alguém lá que vai cultivar, tem alguém lá que vai colher, tem alguém que vai transportar pra 
ir para uma empresa, uma fábrica pra ser transformado e, a gente não faz ideia de todo um 
processo, de quantas pessoas tiveram participação [...] uma pequena coisa leva a muitas 
reflexões (PROFESSOR 4). 

O que mais me chamou atenção logo no início foi o brinquedo, né, a questão da emissão do 
som, cores, a questão do cheiro. E em relação a todos os objetos, tons diferentes um do outro, 
cada um com suas particularidades e com sua função, sua utilidade (PROFESSOR 2). 
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No que tange ao modo de relação do homem com o meio que o cerca, 

observou-se, nos depoimentos de três professores, informações relacionadas a fatores 

diversos como cor, cheiro, sabor, formato, som, utilidade, lembrança, interatividade, 

ou seja, ―cada um com suas particularidades e com sua função, sua utilidade‖ (PROFESSOR 

2). Notadamente, percebe-se no relato desses docentes a riqueza de características 

fornecidas pelos elementos naturais e tecnológicos existentes no universo, indicando 

que a interação das pessoas com o mundo é mediada pelos órgãos dos sentidos. 

 Dentre as inúmeras possibilidades de trabalho na área de Ciências Naturais 

nos anos iniciais, ―é possível o contato com uma variedade de aspectos do mundo, 

explorando-os, conhecendo-os, explicando-os e iniciando a aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e valores importantes‖ (BRASIL, 1997, p. 62). 

 

C) Órgãos dos sentidos 

Essa temática foi trabalhada através da leitura e discussão coletiva de um texto 

da obra de Bizzo (2009). Nesse texto, o autor discute sobre como o assunto ―Órgãos 

dos sentidos‖ tem sido trabalhado pela instituição escolar e, assim, apresenta uma 

nova proposta. Após a sua leitura, três professores fizeram algumas considerações, as 

quais estão expressas nos discursos subsequentes.   

 

Pontuei aqui foi a questão da necessidade de mudar a ideia de trabalhar os cinco sentidos 
apenas como uma lista de funções do nosso corpo, cada um serve pra isso, mas, levar os alunos 
primeiro a pensar como as pessoas percebem o conjunto de estímulos de diferentes natureza 
que existem no ambiente. E também, proporcionar ao aluno a oportunidade de perceber a 
importância de cada um dos sentidos e como eles se relacionam (PROFESSOR 1). 
 
O que me chamou atenção no texto foi essa questão de não se ater somente ao nome sem 
explicar, e não sentir o ambiente. E aí, chamar os alunos e perguntar como estão sentindo esse 
ambiente e, saber por que o nome e associar a sua vivência. Por que pra nós foi passado assim, 
quais são órgãos dos sentidos? Visão, audição... mas, nunca tivemos experimentos 
vivenciando cada situação (PROFESSOR 2). 

O que me chamou atenção aqui no texto é a questão que a gente não tem que se ater a cobrar 
do aluno que ele saiba os termos científicos e que o importante é se o aluno compreendeu 
(PROFESSOR 4). 

 

As expressões, ―necessidade de mudar a ideia de trabalhar os cinco sentidos apenas 
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como uma lista de funções do nosso corpo‖ (PROFESSOR 1), ―de não se ater somente ao 

nome sem explicar, e não sentir o ambiente,‖ (PROFESSOR 2) e ―a gente não tem que se ater 

a cobrar do aluno que ele saiba os termos científicos‖ (PROFESSOR 4), demonstram uma 

maior compreensão dos três professores sobre como trabalhar esses conceitos em sala 

de aula.   

Para Villani e Pacca (1997), a atualização, em serviço, dos conhecimentos 

científicos pelos professores pode acontecer de várias maneiras, sendo que todas 

devem se dar com base em atividades diretamente vinculadas à prática educativa 

dos professores. Dentre esses modos, destaca-se a ―discussão do conteúdo científico 

implícito no uso dos instrumentos didáticos‖ (p. 207), como um problema, um texto 

histórico, um experimento de laboratório, um filme didático. Portanto, concordando 

com os autores, o objetivo dessa discussão é fazer com que os professores percebam 

―que seus conhecimentos científicos são limitados, desarticulados e mesclados com 

conhecimentos de senso comum‖ (p. 207). 

Nesse texto, Bizzo (2009) trata de uma questão que normalmente acontece nas 

escolas.  Tem-se a impressão de que os alunos devem aprender nomes mágicos como 

visão e audição, como se assim passassem a ver e ouvir melhor. Todavia, a proposta 

de simplesmente banir do currículo esse conteúdo não resolve esse problema, mas, 

sim, de trabalhar esses órgãos dos sentidos associados aos estímulos, principalmente, 

aos estímulos do meio ambiente. A esse respeito, os discursos de dois professores 

indicaram que o importante na implementação dos objetivos de ensino em sala de 

aula é a nitidez e a clareza sobre como trabalhá-los na sua prática.  

 

É como o autor falou, não é pra deixar de trabalhar, é como se trabalhar? De que maneira? Eu 
posso trabalhar a estrutura, a língua lá tem suas partes com as suas divisões, onde você sente 
o doce, o azedo, né, então, eu posso trabalhar a posição visualizando, vendo, vivenciando. 
Então, como se trabalhar? (PROFESSOR 2). 

Você pode mostrar, é como eu falo, se lá no livro didático tem mostrando as estruturas dos 
órgãos dos sentidos, mostre. Mas, não precisa o aluno decorar àquilo ali (PROFESSOR 1). 

A forma como eu tento levar esse conteúdo para as crianças é bem diferente da forma como foi 
no passado, tempo de estudante, bem diferente mesmo. Lembro até hoje de algumas 
experiências minhas como aluno. O professor me fez decorar toda a parte do aparelho auditivo, 
desde o ouvido externo até os três ossinhos lá, bigorna, estribo e martelo (PROFESSOR 1). 
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Decerto, dois professores expressaram suas conclusões a respeito desse 

assunto, a saber, os estímulos do meio ambiente são percebidos pelos órgãos dos 

sentidos.   

 

A gente percebe o mundo pelos sentidos, mas a gente não faz essas reflexões porque é tudo 
muito automático no nosso dia-a-dia (PROFESSOR 4). 

A gente percebe o mundo ao redor com os sentidos. Você observa que utiliza os sentidos de 
uma forma automática, mas de uma forma até inconsciente, você vai sentir o cheiro, você vai 
ver as cores, você vai vê a função daquilo ali (PROFESSOR 1). 

 

Estudar os órgãos dos sentidos significa, de fato, estudar os estímulos do 

ambiente, como eles são percebidos. Como as pessoas percebem esses fenômenos 

naturais no dia-a-dia? Como os estudantes percebem, por exemplo, a questão da luz, 

do som, etc.? Assim, não significa que esse assunto volte seus estudos apenas para a 

questão, por exemplo, do que é audição?  O que é visão? O que é paladar? O que é 

tato? (BIZZO, 2009). 

Em suma, a aquisição de conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem em 

Ciências Naturais por parte dos professores leva-os a questionarem as suas ideias 

espontâneas e, desse modo, a romperem com suas visões simplistas a respeito do 

ensino e da aprendizagem das ciências (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006). Logo, 

acredita-se que essas discussões são potencialmente significativas para a melhoria da 

prática de ensino dos professores e, consequentemente, repercutem na promoção da 

aprendizagem dos alunos.  

 

D) Ser humano e saúde       

Esse tema foi trabalhado com os professores por meio de duas atividades.  A 

primeira tratou da realização de uma dinâmica intitulada ―Como eu sou‖, tendo em 

vista os participantes representarem através de desenhos suas percepções quanto às 

suas características de corpo físico e de ser humano.  Já a segunda atividade referiu-

se à leitura de um texto do PCN de Ciências Naturais, ―Ser humano e saúde‖. Nessas 

atividades, consoante os discursos dos professores, percebe-se que fizeram relação 
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consigo mesmos, ressaltaram a maneira de executá-lo em sala de aula e fizeram 

menções a procedimentos didáticos. Quanto ao trabalho com o texto, cabe assinalar a 

declaração feita por um professor: ―discutir um texto como esse sempre traz algumas 

ideias e sugestões do que você trabalhou ou do que você, ainda, pode trabalhar” (PROFESSOR 

1).  

A dinâmica foi realizada anteriormente à leitura do texto. Nessa atividade, os 

discursos de três professores demonstraram a relação dessa temática com a 

percepção de si mesmos, expondo suas concepções sobre o que se compreende por 

ser humano. Assim, observa-se que as ideias dos docentes, separadamente, definem-

no de várias maneiras: entende que o corpo não é apenas partes, mas elemento de 

identidade, representação interna, etc.; vê como partes físicas e características 

fisionômicas e percebe a partir de sua funcionalidade.    

 

O corpo não é apenas as partes, como a gente costuma ver geralmente, mas o corpo como um 
elemento de identidade que define masculino e feminino, como também, elemento de expressão 
de sentimentos, [...] (PROFESSOR 1). 
 
A representação do meu corpo (braços, pernas, cabeça). O gênero, a questão de nós mulheres e 
do colega. As características do colega são diferentes da nossa (PROFESSOR 3). 

[...] em movimento porque eu me vejo assim, sempre em movimento, fazendo uma coisa, 
resolvendo outra, indo para o trabalho, correria do dia-a-dia (PROFESSOR 4). 
 
[...] não só na questão física, estética, a questão de um corpo saudável [...] (PROFESSOR 3). 
 
A parte interna, formado por vários órgãos que se interagem, para que o corpo funcione 
(PROFESSOR 1). 

 

Subentende-se, nos depoimentos de dois professores, um modo fragmentado 

de concepção sobre esse assunto. Nesse sentido, é interessante lembrar que as 

orientações do PCN de Ciências Naturais a respeito desse conteúdo indicam que o 

seu tratamento pedagógico pelos docentes em sala de aula deve ser assegurado de 

forma integrada, ou seja, ―como um todo dinamicamente articulado‖ (BRASIL, 1997, 

p. 50).  Em função disso, depreende-se a necessidade do professor, continuamente, 

revisar suas representações a respeito da maneira como interpretam determinados 

conceitos científicos.  
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Diante disso, na opinião de Carvalho e Gil-Pérez (2006), é necessário que os 

professores, além de adquirirem conhecimentos teóricos, devem, também, saber 

analisar criticamente suas concepções de ensino. Complementando, Villani e Pacca 

(1997) citam que o domínio do conhecimento científico pelo professor implica, entre 

outras coisas, saber ―distinguir as características do saber científico e do senso 

comum, sobretudo no que diz respeito a suas estruturas, a sua organização, a suas 

questões fundamentais, a seus objetivos e a seus valores‖ (p. 199). 

Na sequência, três professores compartilharam o modo sobre como iniciam o 

trabalho didático desse conteúdo no processo de ensino/aprendizagem em sala de 

aula. Nesse caso, os depoimentos de dois professores deixam claro que, 

primeiramente, eles buscam estabelecer uma relação do assunto com as concepções 

prévias dos alunos sobre o mesmo.  Já no discurso de outro professor, ficou evidente 

que começa a trabalhar o assunto a partir da exposição de determinados conceitos e 

suas relações. 

Eu procuro mostrar esse conteúdo aos alunos, a partir inicialmente da observação do próprio 
corpo para eles terem a consciência do seu corpo, da formação, da constituição desse corpo, da 
funcionalidade desse corpo, de que isso não é isoladamente (PROFESSOR 1). 

Eu começo primeiro com os cuidados básicos de higiene. Aí, trato um pouco da questão do que 
se pode adquirir de doenças quando você não se cuida, dos cuidados que eles têm pra não 
ficarem doentes, da questão do ambiente ao redor [...] (PROFESSOR 4). 

Eu gosto muito de trabalhar, assim, a questão da música pra eles irem tocando o próprio 
corpo, eles vão se tocando e vão identificando quais são as partes e as funções de cada parte 
(PROFESSOR 3). 

 

Nesse caso, como os professores devem iniciar a proposição dos conteúdos em 

sala de aula?  Para Delizoicov e Angotti (2000), o desenvolvimento da atividade 

educativa pelo professor no trabalho dos conteúdos de Ciências Naturais pode se dar 

com base em três momentos pedagógicos. 

O primeiro é denominado de problematização inicial. Nesse momento, 

acontece a introdução de um conteúdo em sala de aula com base no levantamento 

dos conhecimentos prévios dos alunos a respeito do mesmo. Daí, o professor 

apresenta aos alunos algumas questões iniciais para a discussão, como meio de 
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motivá-los e estabelecer vínculo com o conteúdo em questão.    

O segundo, considerado como organização do conhecimento, é identificado 

pelo aprofundamento da compreensão dos alunos a respeito do conteúdo que o 

professor está trabalhando. Cabe, então, sob a orientação do professor, fazer a 

exposição do assunto, propondo definições, conceitos e ralações. 

Já o terceiro é tratado como aplicação do conhecimento. Esse momento diz 

respeito ao percurso de sistematização do conhecimento pelo aluno mediante análise 

e interpretação de situações propostas.   

De maneira semelhante, Fumagalli (1998), tratando sobre como se deve 

ensinar Ciências Naturais nos anos inicias, discorre que ―a questão central é a de 

encontrar um estilo de trabalho através do qual as crianças possam apropriar-se de 

conteúdos de conceitos, de procedimentos e de atitudes‖ (p. 22), o que requer 

subsidiar teoricamente a prática de ensino numa concepção de 

ensino/aprendizagem, onde tem lugar: os conhecimentos prévios dos alunos; os 

conflitos cognoscitivos da criança; a ação cognoscitiva da criança na construção de 

novos significados; e a valorização dos conteúdos conceituais necessários para a 

aprendizagem de conteúdos procedimentais. 

Complementando o trabalho com relação ao tema ―Ser humano e saúde‖, 

procedeu-se à leitura e à discussão de um texto pelos professores. Nessa atividade, 

percebe-se, nos depoimentos dos docentes, a consideração de várias abordagens no 

trabalho desse assunto, evidenciando, assim, a proficuidade de conteúdos 

relacionados com a referida temática. Assim, o PROFESSOR 1 cita o trabalho com o 

―ciclo de vida” e com a ―auto-estima”; o PROFESSOR 3 refere-se a ―a ideia de comparar 

todos os corpos que tem na escola”; e o PROFESSOR 4 discorre sobre considerar a ―linha 

do tempo” e a ―conquista da autonomia”.   

Eu gostei da ideia de trabalhar o ciclo de vida através de fotos que você pega de pessoas em 
diferentes fases de vida, [...] (PROFESSOR 1). 

[...] justamente, dessa linha do tempo que a gente pode trabalhar (PROFESSOR 4). 

Eu achei interessante, a ideia de comparar todos os corpos que tem na escola, porque um é 
negro, o outro é branco, a outra criança já tem o cabelo encaracolado (PROFESSOR 3). 

A questão da auto-estima (PROFESSOR 1). 
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Da conquista da autonomia, porque à medida que você vai crescendo, vai alcançando essa 
autonomia de se cuidar, do que é bom e de ruim para o seu corpo (PROFESSOR 4). 

 

Compreende-se disso que o trabalho com os conteúdos disciplinares pela 

escola deve se preocupar com a formação integral do sujeito. Nessas circunstâncias, a 

prática do professor não se reduz apenas aos conteúdos conceituais, mas inclui, 

também, os conteúdos procedimentais e atitudinais. Portanto, ―no planejamento e no 

desenvolvimento dos temas de Ciências em sala de aula, cada uma das dimensões 

dos conteúdos deve ser explicitamente tratada‖ (BRASIL, 1997, p. 35). 

Todavia, no tocante a essa questão, Weissmann (1998) relata alguns problemas 

que têm causado certo ‗esvaziamento de conteúdos‘ de ensino fundamental pela 

escola (p. 53). Dentre esses, um está relacionado com o conjunto de conteúdos 

(conceituais, procedimentais e atitudinais) no ensino de Ciências Naturais em sala de 

aula, pois, na prática de muitos professores dos anos iniciais, o que se observa é 

―uma concepção ambígua sobre o que constituem os conteúdos escolares e o 

desconhecimento em relação a que estratégias de ensino poderiam ser as mais 

adequadas para favorecer a aprendizagem de cada tipo de conteúdo‖ (p. 53). Isso 

ocorre pelo fato dos professores não possuírem conhecimento sobre a natureza dos 

conteúdos escolares, visto que diferenciar cada um desses conteúdos exige 

aprendizagem por parte dos mesmos.  

 

4.2.2 Estratégias didáticas 

 

Provavelmente, o atendimento dos interesses e das necessidades de cada 

aluno implica em o professor considerar, no seu planejamento de aula, distintas 

estratégias metodológicas de ensino. Assim, a articulação em sala de aula dos 

conceitos científicos no ensino de Ciências Naturais requer dos docentes não apenas 

o domínio do conhecimento, mas também a capacidade de utilizar uma variedade de 

estratégias didáticas.  

Villani e Pacca (1997) afirmam que um meio de melhoria do planejamento 

didático do educador ―consiste em pô-lo em contato com inovações didáticas e 
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metodológicas‖ (p. 210). Com efeito, a tarefa do professor depende também de ―saber 

preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva‖ (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2006, p. 42). Isso significa proporcionar situações de aprendizagem para 

os alunos, que levem em conta suas ideias e suas visões de mundo e favoreçam lhes o 

desenvolvimento de práticas sob o enfoque do trabalho científico.    

Nesse sentido, apoiado nos estudos de Porto, Ramos e Goulart (2009), foram 

realizadas pelos professores a leitura e a discussão de um texto enfocando 

determinadas estratégias pedagógicas, as quais foram: observação, trabalho de 

campo, experimentação, textos informativos, atividades de pesquisa, entrevistas, 

filmes, construção de modelos, construção de maquetes, o uso da televisão e do 

computador em sala de aula e outras (músicas, poesias, livros de literatura, gravuras, 

jogos, brincadeiras, dramatizações e histórias em quadrinhos). Esse estudo 

oportunizou aos professores socializarem suas experiências práticas de sala de aula e 

discutirem seu papel no ensino de Ciências Naturais.   

Percebe-se no relato dos professores maior ênfase quanto ao trabalho de 

campo, à observação e à experimentação. Em virtude disso, procedeu-se à 

sistematização das mesmas. 

 

A) Trabalho de campo 

O trabalho de campo possibilita a integração da criança com o ambiente onde 

ela vive e permite a coleta de dados em ambientes como áreas verdes, rua, bairro, 

praças, jardins, etc. (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009). No tocante às discussões 

dessa estratégia de ensino, apenas dois professores fizeram menção a seu respeito no 

ensino de Ciências Naturais.  

 

Essa estratégia de trabalho de campo, a gente utiliza pouco aqui, até pela dificuldade de 
deslocar as crianças, mas é um trabalho muito bom quando você pode fazer. Você consegue ver 
ali a capacidade de cada aluno de observar, a capacidade de cada aluno de anotar alguns 
pontos que você vai dando, o que está acontecendo ali naquele espaço, de interagir [...] 
(PROFESSOR 1). 
 
A visita de campo, na escola pública é muito complicado, a gente depara com o problema do 
transporte, muitos pais não querem dar autorização porque eles acham que a educação só 
acontece em sala de aula. A gente só vai resumir aqui, no ambiente da escola, levar ali pra 
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poder vê a área (da escola). Até para a gente atravessar aqui, para poder ir para a praça é meio 
complicado. Daí esse contato da criança com o meio, eu acho que traz mais aprendizado do que 
a gente tá ali na sala, por mais que a gente mostre uma figura [...] (PROFESSOR 3). 
 

Observa-se, nos discursos de dois professores, que o uso dessa estratégia é 

extremamente importante no trabalho com os conteúdos de ensino, uma vez que 

permite aos alunos o contato com o ambiente natural, oportunizando maior 

aprendizado e desenvolvimento de determinadas capacidades: observação, descrição 

e interação. Apesar disso, os professores relataram que fazem pouco ou nenhum uso 

da mesma, em razão da dificuldade de deslocarem as crianças da escola e pelo fato 

dos pais não darem valor a esse tipo de atividade. 

Viveiro e Diniz (2009) abordam a relevância do trabalho de campo para o 

ensino de Ciências Naturais. Considerando-a como estratégia estimuladora do 

interesse das crianças, que permite a exploração de vários conteúdos, possibilita o 

confronto entre teoria e prática e favorece uma compreensão mais adequada, pelos 

alunos, dos fenômenos em estudo.  

 

B) Observação 

O uso dessa estratégia de ensino pelo professor possibilita aos alunos 

identificarem fenômenos naturais com maior precisão, sendo uma atividade que 

envolve todos os sentidos através do contato direto ou indireto, com objetos em 

estudo, tais como plantas, animais, lugares, gravuras e fotos (PORTO; RAMOS; 

GOULART, 2009).  

No tocante a essa estratégia, apenas um professor pronunciou-se sobre a 

mesma. No seu discurso, ficou clara a utilização dessa estratégia por todos os 

professores na escola, assim como a facilidade do seu uso em qualquer espaço como, 

por exemplo, num micro ecossistema.  Esse professor também relatou que essa 

estratégia é um estímulo à motivação das crianças na realização das tarefas escolares. 

   

A observação, na área de Ciências, acho que todo mundo aqui já fez a atividade de plantar a 
sementinha, o aluno vê uma coisa se modificando, se transformando é muito importante. E o 
trabalho de observação você pode fazer em qualquer espaço. A questão do terrário ali quando 
eu comecei fazer com os meus alunos, vai ter o solo, o que compõe o solo, aí a gente trabalha 
solo, trabalha os recursos naturais (água, terra), depois você vai plantar... Eles (os alunos) vão 
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acompanhar fazendo anotações, acompanhar o crescimento daquela semente, o que germinou 
primeiro, o que nasceu depois, porque tem essa diferença (PROFESSOR 1). 

E eu percebo o interesse quando eles (os alunos) fazem àquilo, claro que não vai ser um 
interesse comum, no mesmo nível, mas, você percebe que eles, cada um no seu nível, 
conseguem acompanhar aquilo ali, mediante as observações (PROFESSOR 1). 

 

Todavia, subentende-se na fala desse professor que, apesar dos demais 

docentes fazerem uso dessa estratégia, parece não terem atentado, ainda, para o valor 

da mesma no processo de ensino/aprendizagem. É certo que a capacidade de 

observar é algo natural nas pessoas. Mas a observação vai além de simplesmente ver 

um objeto. É necessário perscrutá-lo minunciosamente, investigando pequenos 

detalhes existentes no mesmo, caso contrário ―aquilo que já foi visto antes [...] será 

reconhecido dentro do patamar estável dos conhecimentos prévios‖ (BRASIL, 1997, 

p. 120). Consequentemente, o desenvolvimento da capacidade de observação pelos 

alunos depende dos desafios propostos pelo professor, à medida que os estimula a 

buscar detalhes cada vez mais precisos no objeto em estudo (BRASIL, 1997). 

 

C) Experimentação 

Porto, Ramos e Goulart (2009) pontuam que a experimentação é uma 

atividade prática a serviço da investigação de fatos e envolve a manipulação e o 

controle de variáveis. 

Convém destacar que as reflexões dos professores a respeito dessa estratégia 

didática, além da leitura de texto, também se basearam na demonstração de um 

experimento. A atividade relativa ao experimento foi para motivar os professores na 

sua realização em sala de aula, desmitificando-os da sua complexidade e, ao mesmo 

tempo, conscientizando-os da importância de sua utilização pelos alunos na 

investigação e na compreensão de fenômenos científicos.  

Então, percebe-se, no discurso de um professor, que, apesar de ter feito uso 

dessa estratégia há um ano, descreveu-a como estimuladora, motivadora, instigadora 

da curiosidade dos alunos e, além disso, serviu como problematizadora na 

introdução de um conteúdo de ensino. Já o discurso de outro professor demonstrou a 

possibilidade de uso desse procedimento na escola e sua devida importância na 
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elucidação dos fenômenos.  

 

Eu fiz o ano passado com eles uma experiência pra mostrar a presença de água em alimentos, 
seco, a gente consegue fazer a transformação do alimento a partir da água que tem dentro 
deles. E eles (os alunos), têm professor? Tem. A questão da pipoca, uma atividade dessa, 
estimula os alunos, né. E a experiência pode ser uma forma de descobrir ou de até incentivar, 
introduzir começar um conteúdo que você vai aprofundar mais pra frente, até de forma teórica 
(PROFESSOR 1). 
 
Então, mesmo que não haja laboratório, isso não quer dizer que estamos impossibilitados de 
realizar trabalhos na área de Ciências com o que nós temos na nossa realidade, não é? Você 
pega aquela experiência, mesmo, que o pessoal fala, ah! Todo ano tem isso. Isso é bobeira - o 
algodãozinho com o grãozinho de feijão. Mas, aquilo ali para o aluno faz uma grande diferença 
porque ele vai observar, ele vai ver que está havendo uma transformação. Então, é todo um 
processo. É um experimento (PROFESSOR 3). 
 
Eu já trabalhei nutrientes com eles, mas acho que vou retomar isso aí, eu vou mostrar 
(PROFESSOR 1). 
 
Interessante, que antes de fazer esse experimento com os alunos, explorar, com eles, todos os 
materiais (PROFESSOR 3). 
 

 

A partir do que foi relatado, acredita-se que os professores, mesmo que 

tenham compreendido a importância dessa metodologia de trabalho didático, 

praticamente, não têm recorrido a essa no decurso da sua prática docente. Nas 

discussões, também se observou a pretensão de um professor em retomar o uso 

dessa atividade.  

Conforme Delizoicov e Angotti (2000), o experimento é uma atividade que 

enriquece o processo de ensino aprendizagem. Já o PCN de Ciências Naturais 

considera que a experimentação possibilita a participação ativa dos alunos, uma vez 

que estes discutem ideias, manipulam materiais, testam hipóteses, interpretam 

dados, checam os resultados esperados, etc. Por tudo isso, ―é preciso incentivar a 

discussão dessas ideias e pô-las em prática, sempre que possível. Não há perda de 

tempo nisso‖ (BRASIL, 1997, p. 123). 

 

 

4.3 Possibilidades de formação continuada para docentes na escola  
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Essa categoria baseou-se no resultado da avaliação realizada com os professores 

participantes da pesquisa, a fim de que expressassem suas opiniões a respeito das 

possibilidades de execução de formação continuada para docentes no âmbito da 

escola e dos momentos de formação em Ciências Naturais realizados mediante uma 

intervenção formativa. Também, buscou-se entender como a formação continuada do 

professor está considerada no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Com base 

nisso, determinados aspectos foram evidenciados nos excertos dos depoimentos 

desses educadores.  

Inicialmente, três professores deixaram claro, em seus discursos, que a 

intervenção formativa no âmbito de sua formação continuada foi positiva, bastante 

proveitosa, tanto pela troca de experiências pedagógicas quanto pela possibilidade 

de discussão de novas ideias para a prática de ensino.  No mais, consideraram 

relevante a implementação de momentos formativos no ambiente escolar, pois 

permite a ressignificação dos conhecimentos tanto do professor quanto do aluno.    

 

Eu também avalio positivamente a formação, tanto nesse aspecto da gente estar tendo acesso a 
esse momento, que às vezes a gente não tem como sentar pra discutir novas ideias, e pelo que 
foi apresentado aqui para a gente, a forma como foi apresentado, as sugestões que foram feitas. 
Mas, principalmente, pela troca de experiências, às vezes, pela demanda de trabalho na sala de 
aula, a gente não tem esse momento de mostrar o que eu e os colegas estamos fazendo, o que a 
gente pode socializar pra um auxiliar o outro (PROFESSOR 1). 
 
[...] de um modo geral, pra mim foi muito produtivo, muito bom (PROFESSOR 4). 

Tem que ter esse momento de sentar e debater mais profundamente essas experiências de sala 
de aula, trocar experiências, do que está dando certo, do que não está, o que eu posso melhorar. 
E acho que o momento de formação serve pra isso, pra a gente fazer essa troca de experiências 
(PROFESSOR1). 

São momentos necessários pra formação do corpo docente, né. Não só, assim, quando vem a 
questão da pesquisa científica lá da Universidade, mas, até dentro da própria instituição, a 
gente ter mais conhecimento do PCN, ter conhecimento do material didático que nós temos 
aqui no nosso acervo. E que é necessário a gente ter conhecimento também pra poder está 
reproduzindo conhecimento também para o aluno, construindo esse conhecimento com ele 
(PROFESSOR 3). 
 

Sem dúvida, a concessão de espaço para a formação continuada de professores 
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centrada na escola é uma oportunidade para que esses profissionais, em grupo, 

possam realizar estudos, mobilizar e revisar, à luz de conhecimentos teóricos 

disponíveis, os saberes de sua prática e apropriarem-se de novos conhecimentos.   

Nisso, denotam-se as contribuições de uma proposta de intervenção formativa 

continuada na promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, 

uma vez que permitem aos docentes refletirem e proverem melhorias em suas 

práticas. 

A respeito disso, Moreira (2003) afirma que a formação continuada de 

professores pode ser compreendida ―como uma atitude de investigação contínua‖ (p. 

127), que visa, por exemplo, melhorar a competência profissional do docente e 

capacitá-lo em direção a novas perspectivas profissionais. Para tanto, o autor enfatiza 

que a formação continuada para docentes deve permitir ao professor a reflexão a 

respeito de sua própria prática. 

Quanto a isso, os depoimentos de dois professores admitiram que os 

momentos de formação possibilitaram-lhes não apenas a interatividade no grupo, 

mas também proporcionaram a prática da reflexão com relação aos objetivos do seu 

trabalho didático, de modo que, para eles, essa competência deve ser uma atitude 

contínua no ensino/aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno.  

A troca de experiências foi ótima. A reflexão crítica, né (PROFESSOR 3). 
 
A troca de experiências, as reflexões. Até o tema da formação é reflexão. Você não só trabalhar 
o conteúdo programado da disciplina de Ciências, mas você refletir sobre àquilo. Então, está 
sempre refletindo, não só você apenas como educador, mas você levar a criança a refletir 
também, a questionar àquilo que ela está vendo ali. Então, esse é um ponto que é sempre bom a 
gente está relembrando porque a gente, às vezes, esquece, mas, é bom relembrar 
(PROFESSOR 1). 

 

Zeichner (1993), fundamentado nos estudos de Dewey, entende que a reflexão, 

na perspectiva do professor, não é uma técnica de que se faz uso, mas é ―uma 

maneira de encarar e responder aos problemas, uma maneira de ser professor‖ (p. 

18).  Para isso, são necessárias três atitudes por parte do professor: abertura de 

espírito, de maneira que, ouça as diversas opiniões, admita suas falhas e dê crédito a 

outras sugestões; exame cuidadoso dos resultados de uma dada ação, questionando 
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sobre o porquê, o que e a quem; e sinceridade em todo esse processo da reflexão, 

sendo o professor o próprio responsável por sua aprendizagem.  

Acredita-se que a prática da reflexão pelo professor, nos espaços de formação 

continuada, tende a contribuir para a ampliação de suas capacidades e de suas 

habilidades, com consequências positivas para o ensino/aprendizagem na escola.  

Mas é preciso que o professor se disponha a questionar, de modo crítico, a sua 

prática, na tentativa de compreendê-la e de solucionar possíveis situações problemas; 

e a compartilhar suas experiências de ensino, se reconhecendo na condição de eterno 

aprendiz.   

Relacionado a esse último ponto, o depoimento de um professor destacou a 

importância da proposição de encontros de formação continuada na escola, 

reconhecendo-os como uma necessidade para a atualização e a ampliação contínua 

dos conhecimentos. Ou seja, consideram-se esses momentos formativos como de 

aprendizagem permanente, para melhor lidar não apenas com sua tarefa de ensino, 

mas também com o outro e demais espaços da sociedade. 

 

Eu vejo assim. A questão do aprendizado é sempre bem-vinda, né. E como nós, não, nenhum 
profissional é detentor de todo conhecimento, todos os dias e em todos os momentos a gente 
aprende. E conhecimento nunca é demais, então, quanto mais a gente conhece, melhor pra a 
gente lidar com o outro, com o mundo, com o ambiente (PROFESSOR 4). 
 
As sugestões de atividades, né (PROFESSOR 4). 

 

Baseado nessas perspectivas, sustenta-se a relevância de oferta de momentos 

de formação continuada para docentes, como um espaço indispensável à promoção 

das suas aprendizagens, no sentido de reorganizar e de aprofundar os seus 

conhecimentos, e, portanto, instrumentalizá-los para responder com mais qualidade 

aos desafios impostos no contexto escolar em que se encontram.   

Aliado a esse processo, os discursos de dois professores revelaram que os 

momentos de formação proporcionados serviram de estímulo à realização de estudos 

de materiais pedagógicos disponíveis na escola, motivando-os à aplicação do seu 

conteúdo em sala de aula.  
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Agora, a questão, assim, da formação, da organização foi muito válido, é crescimento. Coisas 
que teve, esse livro mesmo que foi trabalhado aqui com a gente, nós, ainda, não tínhamos pego 
no acervo pra poder ler, pra poder discutir, e você vê, traz uma experiência dessa aqui 
(exemplo de atividade experimental), nós professores também já ficamos na curiosidade de 
levar pra sala, né, pra ver o que que nós vamos fazer agora, até por outras demandas da escola, 
você não tem esse espaço. A formação em si, veio nos possibilitar, estimular esse trabalho 
(PROFESSOR 3). 

Esses livros aí mesmo, eu tive a oportunidade de saber do que se trata, do que se tem, agora, 
através dessa formação, porque senão, no nosso cotidiano, [...] (PROFESSOR 4). 
 
  

Percebe-se, nesses discursos, que os professores não buscam se inteirar ou, 

nem mesmo, sabem que a escola dispõe de materiais pedagógicos voltados para a 

sua formação continuada. Obviamente, independente disso, sabe-se que apenas a 

disponibilidade desses recursos, na escola de anos iniciais da educação básica, não é 

garantia suficiente do seu uso pelos professores.  

Assim, convém à escola criar alternativas que visem, além da interatividade, o 

debate e a reflexão pelos professores a respeito dos recursos didáticos disponíveis, 

como medida para a apropriação e a contextualização dos seus conhecimentos.  Mais 

uma vez, importa assegurar que a escola seja um espaço de formação continuada 

para docentes, que contribua para o entendimento dos professores quanto ao 

conteúdo e à aplicação prática dos diversos recursos (vídeos, revistas, livros, etc.) em 

sala de aula; caso contrário, fica difícil ao professor inovar seu planejamento, 

tornando as aulas estimulantes e dinâmicas, no intuito de despertar o maior interesse 

dos seus alunos pela aprendizagem dos conteúdos de ensino.     

Nessa direção, os professores foram questionados sobre a qualidade do acervo 

de material disponível na escola a serviço da sua formação continuada. Daí observa-

se que os discursos de três docentes especificaram que o material existente na 

unidade escolar pode contribuir significativamente para o trabalho didático de todos 

os componentes curriculares. Entretanto, o discurso de um professor relatou alguns 

empecilhos que dificultam o conhecimento desse material: sobrecarga de trabalho 

dos professores dos anos iniciais da educação básica; ausência de momentos de 

formação para os docentes no âmbito da unidade escolar; e ―boa vontade política‖ 

por parte de gestores educacionais no diálogo e no entendimento das necessidades 

formativas de professores no percurso de sua profissão.  



 
 

121 

Eu acho um material muito bom, e não apenas o que é disponível de forma impressa pra a 
gente nas escolas. Infelizmente, algumas escolas recebem eles, e não fazem o uso. Mas, nós 
temos todo o material de vídeo da TV escola, nós temos lá o próprio acesso ao site da TV 
escola, o material do Salto para o Futuro. E o material que a gente tem aqui, de vídeo, ele 
auxilia não só na área de Ciências, mas, em várias disciplinas. E se você vai pra o sítio da TV 
escola, você tem atualizações, você tem lá já programas novos, vídeos novos, a possibilidade de 
está... Então, materiais pra uma formação continuada a gente não pode se queixar que não 
tem. Tem, e de ótima qualidade, só nos falta inteirar (PROFESSOR 1). 

Eu avalio de uma maneira muito positiva. Quando nós fizemos aqui o PDE (Plano de 
Desenvolvimento da Escola), nós sinalizamos lá, ações no PDE de formação continuada. 
Formação continuada para o professor e tal... O MEC sinalizando isso aí foi que enviou esses 
materiais. Nós temos um bom acervo aqui todos de formação para o professor devido às ações 
do PDE (PROFESSOR 3). 

Realmente, material a gente tem, àquilo que a gente falou, eu mesma passei a conhecer agora. 
Então, eu tenho material? Tenho. Falta? Falta. Falta tempo, falta uma formação continuada 
que nos possibilite ter acesso. E é àquilo que a gente também está careca de saber, que tudo 
acaba respingando nessa questão da boa vontade política. Não há, né? (PROFESSOR 4). 

 

Conclui-se que os recursos pedagógicos a serviço da formação continuada do 

professor são um fator que auxilia positivamente na potencialidade de formação 

continuada do docente, centrada na escola.  

Em se tratando da viabilização de formação continuada para docente na escola, 

dois professores afirmaram que já aconteceram momentos de estudos no período da 

AC, mas, infelizmente, frente a algumas limitações impostas à escola, decorrentes de 

fatores internos e externos, essa ação foi suprimida.   

Alguns momentos já aconteceram, e hoje não acontece (PROFESSOR 3). 

Tinha essa formação nesse dia da AC (PROFESSOR 4). 

Eu vou dá até um exemplo aqui. Em 2012, nós tivemos aqui um processo de coordenação 
pedagógica que nós fazíamos o seguinte: a sala de leitura, ela funcionava. Então, nós fizemos 
um cronograma. Toda semana uma sala descia pra sala de leitura porque o colega era o 
professor da sala de leitura, então, ele fazia um trabalho diferenciado aqui. Tinha todo um 
projeto e tal..., Nós temos a AC que é fora da carga horária do aluno, que é obrigatório, à noite, 
durante um dia na semana (anterior à 2014). Aí, tinha àquele dia da AC, só que naquele dia 
da AC a gente discutia textos, a gente falava sobre as particularidades em geral da escola, e a 
gente tinha um tempinho pra poder fazer esses estudos. No dia da AC, propriamente dito, que 
era fora da carga horária, nós, dava tempo fazermos estudos. Aí, a gente estudava textos e 
tal..., relacionado à educação. Então, isso era a formação continuada.  Infelizmente, os nossos 
gestores não entendem dessa forma na Secretaria de Educação porque eles entendem que a sala 
de leitura não é uma sala de aula específica (PROFESSOR 3). 
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A AC, além de constituir um espaço/tempo destinado ao trabalho do 

professor para realização de atividades como planejamento e avalição, também é um 

espaço a serviço do desenvolvimento de estratégias de formação continuada para o 

professor.   Nesse sentido, a AC caracteriza como ―um momento singular para o 

diálogo, as vivências, a reflexão e a socialização das práticas pedagógicas e 

curriculares‖ (BAHIA, 2015, p. 1). 

A partir dessas discussões, convém destacar que a operacionalização de ações 

de formação continuada para professores, no cenário da escola, não apenas requer o 

reconhecimento da sua importância pelos sujeitos envolvidos no seu processo, mas 

também importa que as condições e as estratégias de realização sejam legitimadas 

pela comunidade escolar no seu Projeto Político Pedagógico (PPP) (Resolução 

CNE/CEB nº 4/2010 e Resolução CNE/CP nº 2/2015). Nessa perspectiva, garantem-

se o direito e a valorização profissional dos educadores (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei nº 9394/96 e Lei nº 13.005/2014 que cria o Plano Nacional de 

Educação – PNE).  

O PPP de uma unidade de ensino expressa um compromisso coletivo 

assumido pela sua comunidade escolar na definição e na consecução dos seus 

propósitos educacionais, tendo em vista ―a formação do cidadão participativo, 

responsável, compromissado, crítico e criativo‖ (VEIGA, 2010, p. 13).   

Consequentemente, essa abordagem de PPP funda-se em princípios como da 

qualidade de ensino para todos, da gestão democrática e da valorização do 

magistério (VEIGA, 2010).  

Para Veiga (2010), a qualidade do ensino pela escola está diretamente 

vinculada à valorização do corpo docente, mediante, por exemplo, à oferta de 

formação continuada, devendo centrar-se na escola e fazer parte do seu PPP. Nessas 

condições, é de competência da escola: 

 

a) proceder ao levantamento de necessidades de formação 
continuada de seus profissionais; 
b) elaborar seu programa de formação, contando com a participação e 
o apoio dos órgãos centrais, no sentido de fortalecer seu papel na 
concepção, na execução e na avaliação do referido programa (p. 20).    
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No que se refere a essa questão, os professores foram indagados a respeito da 

existência de uma proposta de formação continuada de professor no PPP da escola, 

que atenda o trabalho pedagógico de todas as áreas do currículo.  Quanto a isso, os 

discursos de dois docentes pontuaram que o PPP da escola consta apenas como texto 

impresso, construído há alguns anos, sem nenhum significado real para essa 

instituição. Contudo, observou-se, no discurso de um desses professores, a 

consciência sobre a necessidade de reconstruí-lo e de colocá-lo em prática. 

A proposta está parada (PROFESSOR 4). 

Infelizmente, é triste falar, está parada. Tem apenas uma proposta de formação no PPP. O 
nosso PPP, na realidade, está obsoleto. Agora, nós temos que reformular e colocar a cara da 
escola no PPP, a identidade. Infelizmente, ele está parado há anos, né. Mas, é necessário a 
gente voltar pra poder fazer. E com relação, assim, como é que está a proposta de formação do 
professor, é triste falar, mas, não está, mas devemos fazer está (PROFESSOR 3).  

 

Fundamentalmente, a escola necessita desenvolver a sua identidade, de 

maneira que caracterize com precisão o funcionamento do seu currículo. Isso requer 

que a comunidade escolar reflita sua intencionalidade formativa, tomando 

consciência dos objetivos educacionais pretendidos e especificando as ações 

necessárias à concretização de um trabalho educativo com mais qualidade. 

Certamente, um meio para consolidação desses propósitos encontra-se na construção 

coletiva pela escola do seu PPP.   

De modo semelhante, Bizzo (2009) destaca que ―a busca de formação 

permanente deve ser orientada pelo projeto educacional da escola, que estabelecerá 

as prioridades no desenvolvimento profissional‖ (p. 67).  Sendo assim, é diante da 

construção do PPP que a escola pode sistematizar uma proposta de formação 

continuada para docentes, estabelecendo suas principais ações a serem 

desenvolvidas.  

Desta forma, no que diz respeito à possibilidade de continuidade de ações de 

formação continuada na escola, os depoimentos de dois professores indicaram que, 

certamente, diante da autonomia pedagógica que a instituição escolar pode usufruir, 

a formação do educador não pode ser interrompida, uma vez que, de modo geral, é 
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um elemento indispensável ao desenvolvimento educacional de toda a comunidade 

escolar.  

 

Eu acho que tem. Eu não creio que tem que ficar só no papel não. Eu, ainda, vou para a 
autonomia da escola, pra mim a saída está na autonomia da escola (PROFESSOR 3). 

Dá pra dar continuidade (PROFESSOR 1). 

Eu sempre vejo da seguinte forma: se a gente disser aqui que não é possível, a gente também 
não está acreditando no andamento da educação. E eu, ainda, acredito. É possível, sim, a gente 
fazer a formação continuada porque isso vai trazer subsídios pra que os professores continuem 
fazendo um trabalho bonito na sala. Um trabalho satisfatório que leve os nossos alunos a 
aprenderem. E educação é isso (PROFESSOR 3). 
 

Notadamente, a Resolução CNE/CEB nº 4/2010 afirma que a autonomia 

pedagógica da escola é uma conquista de um ideal de educação dos professores a ser 

expressa no PPP da escola. Assim, apresenta-se como um direito garantido à escola 

através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96, pois o 

artigo 15 dessa norma afirma que ―os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica [...]‖. 

 Contudo, se a construção do PPP, ainda, é um desafio a ser enfrentado pela 

escola, supõe-se, então, que falta à equipe escolar, especificamente, os professores, 

clareza com relação aos princípios de gestão democrática, como a participação na 

construção, execução e avaliação de suas metas educacionais. Em outras palavras, se 

os professores não têm consciência da dimensão de sua função no espaço escolar, de 

agentes protagonistas, quanto ao pensar e fazer educacional, então, é urgente que 

esses profissionais reflitam sobre qual tem sido o seu papel no desenvolvimento da 

educação. 

Em suma, a análise dos depoimentos dos professores, manifestada nessa 

categoria, demonstraram satisfação dos mesmos quanto a sua participação numa 

proposta de intervenção formativa no âmbito da sua formação continuada em 

Ciências Naturais. É perceptível, nesses discursos, que essa formação provocou nos 

professores, além do reconhecimento sobre a importância de ações de formação 

continuada para o seu desenvolvimento profissional, a conscientização de reconstruir 
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os meios para efetivá-las na prática.    

Além disso, essa intervenção formativa de professores foi benéfica no sentido 

desses profissionais refletirem e expressarem a sua insatisfação referente a 

determinadas limitações existentes, no seu contexto educacional, que dificultam a 

efetivação de ações voltadas para a sua formação continuada. Essa percepção é 

discutida na categoria seguinte. 

 

4.4 Limites na formação continuada para docentes  

 

Essa categoria trata de algumas limitações apontadas nos discursos dos 

professores, dos anos iniciais da educação básica, no que se refere à possibilidade de 

participação e de implementação de momentos de formação continuada em conjunto, 

no espaço da escola. Essas restrições são as seguintes: indisponibilidade de carga 

horária para participar de momentos formativos; descompromisso do órgão gestor, 

Secretaria Municipal de Educação, no estabelecimento e na compreensão da 

importância de uma política de valorização de formação continuada para os 

docentes, no âmbito das escolas; e ausência de um coordenador pedagógico para 

articular encontros de formação.    

Destes três fatores, a questão da indisponibilidade de carga horária, para os 

professores participarem de momentos formativos, foi o fator mais enfatizado nos 

depoimentos de três professores, pois, segundo os mesmos, falta-lhes tempo para 

realizar estudos e para organizar, em equipe, encontros com vista à promoção de sua 

formação continuada.    

 

O tempo, que é o fator primordial, praticamente não existe (PROFESSOR 4). 

Um ponto que eu acho negativo é o fator tempo, né, eu acho que isso aí sempre emperra a 
educação (PROFESSOR 3). 

Tempo para você parar, pra ler. Que às vezes a escola tem esse material que dar para o 
professor trabalhar, mas [...] (PROFESSOR 1). 

Eu acho o fator tempo, a administração do tempo, ainda, é um questionamento a ser visto na 
educação (PROFESSOR 3). 

O que a colega falou, a questão do tempo, a gente, eu, por exemplo, nós temos um acervo bom 
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aqui na escola, muito bom, de muitas coisas que podem facilitar a vida da gente, que pode nos 
auxiliar na sala de aula, nas aulas, na organização das aulas. E a gente não tem a 
disponibilidade pra estar folheando, lendo, e por quê? Porque o momento da AC a gente já está 
planejando as nossas aulas, mas sem àquele tempo pra àquela leitura prévia (PROFESSOR 4). 

Eu acho assim, que o professor, ele só poderia trabalhar vinte horas e, porque as outras vinte, 
ele teria tempo pra uma gama de possibilidades para fazer bem feito. Assim, as possibilidades 
são tantas, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha sessenta horas, se a agente tem 
quarenta não dá, né, pra você explorar muito (PROFESSOR 4). 

 Por exemplo, você pega um livro de história, primeiro você vai lá conhecer a história, você lê e 
tal, e depois você vai ver ali as várias possibilidades pra você trabalhar. Aí você anota tudo, vai 
fazer um planejamento daquilo ali, depois você vai criar as suas próprias atividades de acordo 
com a realidade da turma.  Isso demanda tempo. Até a confecção de um cartaz que você pára 
pra fazer, é tempo (PROFESSOR 3). 

 

Inicialmente, convém recordar que esses professores, dos anos iniciais da 

educação básica, cumprem uma jornada de trabalho de quarenta horas semanais, em 

sala de aula em atividades com alunos, e isso, corresponde a sua carga horária 

integral. Nota-se, portanto, que o tempo que esses profissionais têm a seu dispor para 

realizarem atividades complementares de planejamento e estudo refere-se ao 

momento da AC. Esse constitui um espaço/tempo estabelecido pela escola, fora da 

carga horária do professor, acontecendo a cada quinze dias no horário das 17h às 

20h.  

Sem dúvida, infere-se que a jornada extensa de trabalho dos professores dos 

anos iniciais da educação básica pode ocasionar-lhes cansaço e insatisfação com a sua 

profissão, e, portanto, uma atitude de desmotivação quanto à realização de 

atividades complementares, as quais são necessárias para o bom andamento de sua 

tarefa de ensino.  Esse fato merece a atenção devida pelos órgãos educacionais 

administrativos na definição e na organização adequada do tempo de trabalho do 

professor dos anos iniciais na escola; caso contrário, repercutirá negativamente no 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor, e, por conseguinte, da 

instituição escolar.  

Diante dessas circunstâncias, percebe-se nos depoimentos dos professores uma 

grande insatisfação pela falta de tempo para realizarem atividades que contribuam 

para a sua formação profissional e, consequentemente, para o melhor desempenho 
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da sua prática de ensino.  Isso não deixa de refletir negativamente na aprendizagem 

dos alunos e, de maneira geral, nos indicadores educacionais, representando, 

portanto, um desafio a ser enfrentado pelos professores, tendo em vista o 

atendimento pleno de sua tarefa de ensino.   

Na tentativa de reverter essa situação, torna-se urgente repensar a questão da 

jornada de trabalho dos professores dos anos iniciais da educação básica, de maneira 

que seja considerada a necessidade de formação continuada desses educadores, pois, 

para Christov (2009), a mesma ―se faz necessária pela própria natureza do saber e do 

fazer humanos como práticas que se transformam constantemente‖ (p. 9-10).  

Baseado nessa premissa, a formação continuada é imprescindível para que os 

docentes possam dar conta das múltiplas atribuições que lhes são conferidas: 

 

a) além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, 
orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir 
o conhecimento coletivamente; 
b) trabalhar cooperativamente em equipe; 
c) compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos 
produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e 
organizativa; 
d) desenvolver competências para integração com a comunidade e 
para relacionamento com as famílias (BRASIL, 2010, p. 18). 
 
 

Evidentemente, para o professor, independente de sua atuação no nível de 

escolaridade, dar conta desse conjunto de atribuições é indiscutível a garantia do seu 

direito legal de formação continuada, devendo os sistemas de ensino assegurá-la 

mediante inclusão na sua jornada de trabalho (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Lei nº 9394/96, Plano Nacional de Educação – PNE, Resolução CNE/CEB 

nº 4/2010 e Resolução CNE/CP nº 2/2015). Sendo mais específica, a Lei 11.738/08 

afirma que a jornada de trabalho do professor deverá observar o máximo de 2/3 da 

sua carga horária para o desenvolvimento de atividades com os alunos, ficando 1/3 

para desempenhar atividades fora da regência, a exemplo, de estudos.   

A fim de respeitar o direito do professor e valorizá-lo como profissional 

responsável pela qualidade da educação, cumpre aos sistemas de ensino 

regulamentar esse preceito legal em suas normas, garantindo as condições para que 
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as escolas de sua rede tenham a seu dispor um espaço/tempo para regularmente 

organizarem, no seu ambiente, ações de formação continuada, uma vez que a mesma 

deve-se integrar ―ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto 

pedagógico da instituição de educação básica‖ (BRASIL, 2015, p. 5).  

Christov (2009), discutindo sobre a formação do professor em serviço, resume 

em três pontos as condições para viabilização de formação continuada de docentes, 

que são a ―vontade política por parte de educadores e governantes, recursos 

financeiros e organização do trabalho escolar com tempo privilegiado para estudos 

coletivos e individuais por parte dos professores‖ (p. 10).  

Relacionado ao primeiro ponto salientado pela autora, vontade política por 

governantes, os depoimentos de dois professores indicaram como motivo de 

restrição à formação continuada para docente, centrada na escola, a falta de 

entendimento por parte da gestão administrativa da educação local na valorização 

do papel do educador no âmbito de legitimação de uma política pública de formação 

docente continuada para professores dos anos iniciais da educação básica. 

 

Eu vejo que a formação continuada, ela vai perpassar também pela gestão escolar. 
Coordenador é uma coisa, diretor é outra, vice-diretor é outra, e por aí vai. Você ver que numa 
escola de nível médio, além de um coordenador, ainda, tem o coordenador de área, né? Pra 
cada área do conhecimento e, eles dialogam ali pra poder a coisa andar. Aí, mais uma vez eu 
venho pra questão político partidária do município (PROFESSOR 3). 

 
Outra coisa, eu vou pegar um exemplo, aqui, do ano passado. O que a gente tem de formação 
que também conta como isso aí, formação continuada, são cursos que a gente participa alguns 
organizados pela Secretaria de Educação ou outras instituições. A gente participa desses 
cursos, mas, nesse momento que são cursos exteriores aqui ao espaço escolar, aí, fica 
geralmente àquela questão: você tem que se ausentar da escola, aí já vem a demanda de 
arrumar alguém pra lhe substituir quando possível e quando não, as crianças acabam ficando 
sem aula. E quanto a isso, eu pego um exemplo aqui do ano passado. O ano passado o que nós 
tivemos de formação aqui na escola foi apenas um momento, que foi a questão do projeto da 
“Cultura da Paz”. Então, foi o único momento de formação aqui na escola. Eu acho de certa 
forma, pouco. Porque é uma coisa contínua. Você vê que essa formação agora, a gente teve que 
adequar o tempo. Mas, bom seria que fosse uma coisa mais duradoura, com mais tempo 
disponível, seria bem mais proveitoso. Mas, infelizmente tem aí esse impasse com a forma de 
entender a formação do professor (PROFESSOR 1).   

Para os nossos gestores, a educação, ainda, não é prioridade. E aí, quando ela não é prioridade, 
uma sala de leitura não vai funcionar, uma coordenação também não vai funcionar direito, 
uma formação continuada, ela também não vai funcionar. E sabendo que, é imprescindível 
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uma formação continuada pra uma escola andar bem, porque, senão, a coisa não vai 
(PROFESSOR 3). 

Mas, infelizmente, os nossos gestores não entendem que a sala de leitura faz parte de 
educação. Já, que eles não querem entender, eu não entro mais nesse mérito de tentar colocar 
na cabeça de uma pessoa o que realmente existe. Porque educação ela perpassa esses 
entendimentos. Mas, infelizmente a concepção política partidária que existe dá esses entraves, 
entende? E foram vários os secretários que entenderam dessa forma PROFESSOR 3). 

 
Face às discussões anteriores e aos discursos desses três professores, observa-

se que, anterior a uma regulamentação normativa quanto à garantia de 

possibilidades das escolas do seu sistema de ensino implementarem ações de 

formação continuada, é necessário, primeiramente, que a gestão da educação 

municipal conscientize não apenas sobre a importância da oferta de formação 

continuada, mas, principalmente, do papel do professor como protagonista de sua 

própria formação.  

O estudo de Caroso e Duarte (2014), que trata da política pública de formação 

continuada de professores dos anos iniciais da educação básica nesse campo de 

gestão administrativa em discussão, aponta que as ações de formação que ali 

acontecem são decisões tomadas pelo setor técnico pedagógico da SME, sem a 

participação dos professores do seu sistema de ensino, e visam atender a adesão de 

programas educacionais provenientes da parceria do município com o governo 

federal ou estadual. Raramente, acontece alguma iniciativa de formação continuada, 

a partir de estudos coletivos com os professores, decidida pela equipe técnica de 

alguma escola pertencente à rede de ensino da SME.  

Diante dos dados coletados, presume-se que essa política de formação 

continuada do professor dos anos iniciais da educação básica pela SME não tem 

surtido efeitos significativos nos indicadores de aprendizagem dos alunos. Sugere-se, 

então, à SME, como alternativa à formação continuada de docentes, refletir os modos 

de planejamento e de execução de sua política de formação continuada para 

professores dos anos inicias da educação básica, a saber, numa perspectiva crítica 

(CAROSO; DUARTE, 2014).   

Segundo Imbernón (2010), na atualidade, faz-se necessário questionar e 

examinar o funcionamento de propostas de formação continuada de professores, 
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construindo e reconstruindo-as com base em novas alternativas como: da autonomia 

na formação com intervenção direta dos professores; do estabelecimento de espaços 

de reflexão sobre a prática de determinado contexto, para fins de resolução de 

situações problemáticas; de uma cultura colaborativa, dialógica entre os membros da 

comunidade; e da construção coletiva de projetos das escolas, consoante interesses e 

necessidades dos professores. Assim, dentre essas características de formação 

continuada para professores, o autor ―considera fundamental que, no momento de 

planejar a formação, executá-la e avaliar seus resultados, os professores participem 

de todo o processo e que suas opiniões sejam consideradas‖ (p. 32).  

 Vale lembrar que a Resolução CNE/CP nº 2/2015 expressa que a formação 

continuada para docentes na sua concepção, de desenvolvimento profissional dos 

professores, deve considerar, entre outros aspectos, ―o respeito ao protagonismo do 

professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua 

prática‖ (BRASIL, 2015, p. 14). Essa é uma orientação normativa de extrema 

importância, devendo receber a devida atenção por parte de gestores administrativos 

e dos sistemas de educação, na constituição e na legitimação de uma política de 

formação continuada de professores da educação básica.  

Notadamente, se o desejo na educação for professores críticos, criativos e 

inovadores de sua prática de ensino e, portanto, comprometidos com a formação de 

cidadãos conscientes do seu papel na construção de uma sociedade melhor, torna-se, 

então, imperativo fomentar e articular a formação continuada de professores 

fundamentada numa concepção crítica. Para tanto, além das necessidades já 

discutidas, na efetivação de qualquer intervenção formativa continuada de 

professores, são essenciais instituições de outros mecanismos de apoio aos docentes, 

tais como a presença de profissional articulador de encontros formativos.    

Quanto a isso, os depoimentos de três professores indicaram sua ausência. 

Nesse caso, para esses professores, a inexistência de coordenador pedagógico, na 

escola, é mais um fator que tem dificultado a execução de processos de formação 

continuada, uma vez que é de competência desse profissional organizar os 

momentos de formação e articular o envolvimento de toda a equipe escolar nas 

discussões coletivas.     
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A questão do coordenador também, até pra dar um suporte, ó pessoal, tem isso, tem àquilo, 
né? (PROFESSSOR 4). 
 
E uma dificuldade que nós estamos encontrando e que todo mundo aqui concorda com isso é a 
ausência de coordenação. Isso dificulta bastante. Porque no nosso momento da AC sem uma 
orientação de uma coordenação da escola, não vou dizer que a AC fica empobrecida, porque a 
gente acaba fazendo a coisa consciente. A diretora colabora de uma forma, a colega de outra, 
mas não é a mesma coisa de você ter o coordenador na escola. Infelizmente, até agora estamos 
sem coordenação pedagógica, e isso pra mim dificulta bastante essa formação no momento da 
AC, que considero como momento de formação. E isso agora está um pouco comprometido pela 
ausência da coordenação (PROFESSOR 1). 

Ele vai ser o mediador, né colega? (PROFESSOR 3). 
 
Eu considero importante o coordenador pela questão de ver os momentos possíveis para a 
formação, de também, procurar o que vai ser trabalhado. Essa formação vai ser em qual área? 
Utilizando quais recursos? Quais estratégias? Acho que quando você tem uma coordenação 
na escola que se preocupa com isso aí, vai facilitar o trabalho do professor e a participação 
nessas formações (PROFESSOR 1). 

Essa questão da ausência do coordenador é muito complicado numa escola, que, por exemplo, 
aqui fulana tem a função de diretora, se ela for sentar pra fazer o trabalho de coordenação, ela 
não vai dar conta (PROFESSOR 3). 

 
Denota-se nesses discursos que os professores sentem a necessidade de uma 

assistência pedagógica por parte de um coordenador pedagógico, orientando e 

oferecendo subsídios para que possam entender e desenvolver mais adequadamente 

as atividades relacionadas à sua prática de ensino. Cabe mencionar que Piletti (1998), 

apud Lima e Santos (2007), compreende o trabalho do coordenador pedagógico como 

uma assessoria contínua ao trabalho docente na escola, cujas atribuições podem ser 

definidas do seguinte modo:  

 

a) acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, 
docência e avaliação; 
b) fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-se e 
aperfeiçoarem-se constantemente em relação ao exercício 
profissional; 
c) promover reuniões, discussões e debates com a população escolar e 
a comunidade no sentido de melhorar sempre mais o processo 
educativo; 
d) estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas 
atividades, procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos 
problemas que aparecem (p. 125). 
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Observa-se que a presença do coordenador pedagógico na escola, no 

desenvolvimento desse conjunto de atividades, representa para a comunidade 

escolar o fortalecimento do seu projeto de educação, pois é de sua competência não 

apenas a coordenação de atividades do processo ensino/aprendizagem, mas também 

a articulação de diversos setores que integram a instituição escolar e de práticas de 

formação continuada para docentes.   

Torres (1994), apud Cunha (2005), lembra que um desafio para o coordenador 

pedagógico é ser ―responsável pela formação continuada dos professores, 

subsidiando e organizando a reflexão, estimulando o processo de decisão visando à 

proposição de alternativas para superar os problemas da prática‖ (p. 199). Assim, 

cabe ao coordenador pedagógico promover a formação continuada de professores, 

viabilizando ações formativas fundamentadas no diálogo, na troca de conhecimentos 

e na reflexão teórica e prática do currículo.  

 Portanto, sob o ponto de vista das contribuições educacionais do coordenador 

pedagógico para a escola, convém, a quem é de responsabilidade, conscientizar e 

assegurar a atuação desse profissional na rede de ensino, pois sua presença é de 

extrema importância, sendo um cooperador, juntamente com os demais profissionais 

da educação, a serviço da garantia de qualidade do ensino/aprendizagem no 

ambiente escolar. Além disso, cabe reiterar que, para a consolidação do plano de 

trabalho do coordenador pedagógico junto aos professores, é imprescindível, por 

exemplo, que esses docentes tenham a garantia do direito de reserva de tempo 

incluída na sua carga horária a fim de poderem participar de atividades articuladas 

pela coordenação pedagógica. 

Diante das categorias analisadas, constata-se que a operacionalização de 

momentos de formação continuada para professores dos anos iniciais da educação 

básica em Ciências Naturais foi proveitosa, proporcionando aos professores 

efetuarem tanto reflexões e detecção de necessidades de conteúdo e de estratégias 

vinculados ao ensino desse componente curricular, quanto de uma tomada de 

consciência a respeito de questões presentes no contexto educacional em que estão 

imersos, e que repercutem negativamente nos resultados do processo de 

ensino/aprendizagem em sala de aula. 



 
 

133 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com efeito, os resultados desta pesquisa foram satisfatórios no atendimento a 

sua questão problema proposta, quanto às contribuições de uma intervenção 

formativa para professores dos anos iniciais da educação básica com ênfase no ensino 

de Ciências Naturais. A sua opção por uma abordagem teórico-metodológica, sob os 

fundamentos da pesquisa qualitativa e de intervenção, possibilitou a 

operacionalização de momentos de formação continuada para docentes, totalizando 

cinco encontros, realizados no primeiro semestre do ano de 2015, entre os meses de 

março e junho, numa escola pública integrante do sistema municipal de Jequié-BA, e 

contou com a participação de quatro professores.   

Nessa direção, essa formação aproximou-se de uma perspectiva de reflexão 

crítica por parte dos professores participantes na pesquisa, valorizando a 

participação de todos, na troca de experiências e na tomada de decisões referentes 

aos seus interesses e demandas do ensino de Ciências Naturais vivenciado no 

contexto escolar em que atuam. Ante a isso, as ações nessa formação foram pensadas 

e decididas pelos participantes, fundamentando-se nas suas principais necessidades 

formativas relacionadas ao ensino de Ciências Naturais.  

Respectivamente, o desvelamento dessas necessidades formativas procedeu-se 

a partir de uma postura comunicativa e reflexiva dos educadores sobre o contexto do 

ensino de Ciências Naturais e sua prática em sala de aula. Daí, a fim de satisfazer as 

motivações dos professores e estimulá-los na busca contínua do atendimento de suas 

necessidades com vista à qualidade no ensino de Ciências Naturais, realizaram-se o 

estudo e a discussão de determinados conteúdos e estratégias didáticas relacionadas 

ao ensino dessa área de conhecimento.   

Partindo disso, a análise e a interpretação dos dados fornecidos nessa pesquisa 

permitiram o alcance do seu objetivo, que foi o de analisar as contribuições de uma 

intervenção formativa continuada para professores, dos anos iniciais da educação 

básica, com ênfase no ensino de Ciências Naturais. Com efeito, a compreensão e a 

descrição das características do objeto de estudo desse trabalho investigativo deram-

se com base nas categorias seguintes: percepções sobre o ensino de Ciências Naturais 

e sua prática nos anos iniciais da educação básica; principais necessidades formativas 
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de professores dos anos iniciais da educação básica no âmbito da área de Ciências 

Naturais; e as possibilidades e os limites de formação continuada para professores 

dos anos iniciais da educação básica.  

Com relação às percepções sobre ensino de Ciências Naturais pela escola, os 

resultados dessa pesquisa, manifestados nos depoimentos dos docentes, revelaram a 

importância do estudo dessa área do conhecimento, pois possibilita às pessoas 

entenderem o universo e o seu funcionamento, como também o modo mais 

adequado de interagirem com o seu meio. Já quanto à prática dessa disciplina em 

sala de aula, os docentes a caracterizaram como uma proposta de ensino embasada 

nos princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da valorização dos 

conhecimentos prévios dos discentes. A partir dessas considerações, discutiu-se 

sobre o dever da instituição escolar dos anos inicias assegurar o ensino desse 

componente curricular, pois as pessoas no seu convívio diário veem-se, 

constantemente, influenciadas pelos produtos da ciência e da tecnologia. Também, 

refletiu o real significado dos referidos princípios anteriores, os quais têm 

fundamentado a prática do professor nesse nível de escolaridade. 

Em relação às principais necessidades formativas, em Ciências Naturais, os 

professores pesquisados afirmaram que estas se referem ao maior conhecimento de 

conteúdos de ensino e de ampliação de estratégias didáticas. Essas necessidades 

serviram de parâmetro para a efetivação de estudos de temáticas realizados nos 

encontros de formação. Assim, as temáticas abordadas possibilitaram aos professores 

a problematização e a contextualização de suas experiências didáticas do dia-a-dia de 

sala de aula, e, por conseguinte, conforme as demandas da disciplina de Ciências 

Naturais, a ampliação de conceitos referentes a determinados conteúdos e estratégias 

do ensino desse componente curricular. 

Decorrente das possibilidades de momentos de formação continuada para 

professores, os resultados evidenciados nessa pesquisa deixam clara a importância 

do planejamento sistematizado e da operacionalização dos mesmos pela escola, a fim 

de permitir que os docentes possam refletir acerca da prática pedagógica de sala de 

aula, trocar experiências didáticas, discutir novas ideias de ensino, tomar 

conhecimento de recursos materiais e pedagógicos existente no acervo da escola e 
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realizar estudos sobre os variados temas de interesse do processo de 

ensino/aprendizagem.  

Quanto aos fatores limitantes de formação continuada para professores, os 

resultados apontados por essa pesquisa deixam claros os seguintes fatores: falta de 

tempo disponível por parte dos professores à participação em momentos de 

formação continuada, visto que esses profissionais cumprem jornada de trabalho de 

quarenta horas semanais em sala de aula; ausência de coordenador pedagógico na 

escola, de maneira que esse profissional auxilie na sistematização e na articulação de 

momentos de formação continuada junto aos professores; e descompromisso dos 

órgãos gestores do sistema público de educação, no entendimento da necessidade de 

uma política de formação continuada para professores, assim como de condições 

para sua implementação pelas escolas de sua rede.  

A partir dessas considerações, entende-se que os conhecimentos produzidos 

por esse estudo investigativo foram relevantes no sentido de propor contribuições a 

fim de repensar e aprimorar questões indispensáveis à operacionalização de 

processos de formação continuada para professores dos anos iniciais da educação 

básica. Sem dúvida, a formação continuada é imprescindível para o contínuo 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, como também para a 

qualidade do processo de ensino/aprendizagem da unidade escolar.  

Além disso, seus resultados foram significativos no sentido de dar atenção à 

formação continuada de professores dos anos iniciais da educação básica, na área de 

Ciências Naturais, pois, comumente, este tem sido um campo de conhecimento 

desprezado, à medida que os sistemas de ensino público priorizam ações de 

formação continuada nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. Diante 

desse contexto, convém destacar a necessidade da rede de ensino público dos anos 

iniciais da educação básica de reconhecer a importância da garantia com qualidade 

do trabalho pedagógico relativo aos conhecimentos das Ciências Naturais em sala de 

aula.  

A partir do exposto, implica dizer que, no planejamento, na organização e na 

sistematização de momentos de formação continuada para docentes dos anos iniciais 

da educação básica, é preciso fornecer condições exequíveis à instituição escolar e seu 
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corpo docente e, portanto, levar em conta os seguintes fatores: o conhecimento de 

necessidades formativas de professores, com vistas à execução de momentos 

formativos; a disponibilização de reserva de tempo na jornada de trabalho dos 

professores para poderem participar de momentos de formação continuada; o auxílio 

pedagógico disponibilizado mediante a presença de coordenador pedagógico na 

escola; e o reconhecimento dos órgãos gestores da importância de uma política de 

formação continuada para docentes executadas pelas escolas em que atuam.  

Assim, entende-se que as contribuições desse estudo investigativo, baseado na 

consecução de uma intervenção de formação continuada para docente, representou 

para os professores participantes a sua valorização pessoal e profissional, dando-lhes 

a oportunidade de dialogarem de forma colaborativa, de discutirem e de refletirem 

sobre diferentes vivências no ensino de Ciências Naturais. Daí, face ao desvelamento 

de situações de ensino em Ciências Naturais empregadas no seu trabalho cotidiano, 

favoreceu a esses profissionais uma melhor compreensão do processo de ensino 

aprendizagem, e assim, permitiu-lhes protagonizarem melhor a sua tarefa de ensino, 

à medida que: realizaram estudos; trocaram experiências de ensino; revisaram e 

pensaram em proposições mais adequadas de conteúdos e de estratégias de ensino 

em sala de aula. Consequentemente, foi notória uma atitude de satisfação dos 

docentes na participação da pesquisa, pois reconheceram a importância do fenômeno 

estudado para o seu aprimoramento profissional e para a melhoria da tarefa de 

ensino de Ciências Naturais desenvolvido no ambiente escolar. 

Ademais, supõe-se que essa formação repercutiu positivamente no que se 

trata dos professores melhor compreenderem as suas dificuldades de se organizarem 

e de planejarem a sua tarefa de ensino. A partir disso, verificou-se a busca pela 

superação de uma cultura individualizada da prática docente, face ao 

estabelecimento de uma relação de ajuda mútua entre os professores, e a participação 

ativa de todos no debate e na tomada de decisões sobre assuntos de interesse do 

processo ensino/aprendizagem da escola.    

De maneira geral, importa destacar a relevância desses momentos formativos 

para a comunidade escolar, à medida que os professores problematizaram as 

vivências educativas e se conscientizaram da necessidade de prestarem maior 
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atenção nas perspectivas dos alunos, tendo em vista atender os seus interesses.  

Certamente que as questões abordadas nesse estudo investigativo 

contribuíram para refletir sobre a importância de formação continuada para docentes 

dos anos iniciais da educação básica, particularmente, relacionadas à área de Ciências 

Naturais, no que diz respeito ao papel dos professores de repensarem as suas 

práticas, e se aperfeiçoarem continuamente no intuito de buscar novas alternativas 

que atendam as demandas de sua tarefa educacional.  

Além disso, a presente pesquisa deixa, em aberto, temáticas que necessitam de 

um aprofundamento mais adequado para o seu melhor entendimento, a saber: Como 

acontece a prática pedagógica do professor de Ciências Naturais dos anos iniciais da 

educação básica em face de sua jornada de trabalho? É possível ao professor dos anos 

iniciais da educação básica uma prática de ensino fundamentada no princípio da 

interdisciplinaridade? 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

 

Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: ―Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais da 
Educação Básica: contribuições de uma intervenção formativa em Ciências 
Naturais‖. 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Floraci Souza Caroso 
Pesquisadora Orientadora/Colaboradora: Profa. Ana Cristina Santos Duarte  
  
Prezado (a) senhor (a) 

Eu sou Floraci Souza Caroso, discente do Curso de Pós-Graduação – Mestrado em 
Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia e estou realizando, juntamente com a orientadora/ pesquisadora 
Ana Cristina Santos Duarte, o projeto de pesquisa chamado “Formação Continuada 
de Professores dos Anos Iniciais da Educação Básica: contribuições de uma 
intervenção formativa em Ciências Naturais”. O objetivo geral deste projeto é: 
analisar as contribuições de uma intervenção formativa para professores dos anos 
iniciais da educação básica mediante a participação em encontros de formação em 
Ciências Naturais.  

Os participantes da minha pesquisa serão os professores de uma escola 
municipal do ensino público de Jequié-BA. 

Convido o (a) senhor (a) a participar deste projeto, pois esta pesquisa poderá 
contribuir para a formação continuada de professores de Ciências Naturais. 

Sua participação é voluntária e consistirão no preenchimento de um 
formulário, em responder uma entrevista semiestruturada e na participação de uma 
proposta de intervenção de formação continuada em Ciências Naturais, após assinar 
este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Se alguma pergunta do formulário ou da entrevista lhe causar desconforto, o 
(a) senhor (a) poderá deixar de responder a pergunta que causar tal incômodo, como 
também, caso queira deixar de participar do curso de formação, pois é livre a sua 
saída. Ao participar desta pesquisa, o (a) senhor (a), não será identificado (a), 
permanecendo em anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer 
momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz 
gastos financeiros para o senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento ou 
indenização financeira por sua participação. Além disso, sua participação nesta 
pesquisa não é obrigatória e, caso não deseje participar da mesma, sua vontade será 
respeitada.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em revistas 
especializadas de tal forma que o (a) senhor (a), nem nenhum outro participante será 
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identificado. A gravação das entrevistas e do curso de formação e sua transcrição em 
papel serão arquivados pelas pesquisadoras por cinco anos. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da 
participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com Floraci Souza 
Caroso através do e-mail floraci.caroso@hotmail.com ou do telefone (73) 9156-8963. 
Em caso de dúvida, o(a) senhor(a) também poderá entrar em contato no endereço 
pessoal Rua Ipiranga, 383, Joaquim Romão, Jequié-BA. O (A) senhor poderá entrar 
em contato também com a orientadora da pesquisa pelo e-mail: 
tinaduarte2@gmail.com. 

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o TCLE 
em duas vias (uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará sob a guarda de 
Floraci Souza Caroso e responder em forma de gravação a entrevista e participação 
do curso de formação continuada.  

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(CEP/UESB) pelo telefone (73) 35289727, pelo e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou no 
seguinte endereço: Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – 
Bahia.  

Desde já agradeço sua atenção!  

 

___________ - BA, ____ de________________ de ________. 
 

________________________________        _______________________________ 
  Pesquisadora Responsável                                   Participante 
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APÊNDICE B – Termo de Autorização de uso de Imagem e Depoimentos 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 
 
Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, depois 

de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores 

Floraci Souza Caroso e Ana Cristina Santos Duarte do projeto de pesquisa 

intitulado “Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais da Educação 

Básica:  contribuições de uma intervenção formativa em Ciências Naturais” a 

realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 

(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, __ de ______ de 2015. 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                             Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C – Formulário para obtenção de dados da escola 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

     Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 
– (PPG-ECFP) 

 

1. Níveis de ensino que oferta:  

(  ) Educação Infantil 

(  ) Anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) 

Outros:________________________________________________________________ 

2. Horário de funcionamento: 

(  ) Diurno 

(  ) Noturno 

3. Nº de alunos atendidos em todos os níveis de ensino: _________________ 

4. Nº de alunos atendidos apenas nos anos iniciais (1º ao 5º anos): 

______________________________________________________________________ 

5. Nº de turmas de alunos nos anos iniciais: ____________________________ 

6. Nº de professores que atuam nos anos iniciais: _______________________ 

7. Além da diretora escolar e professores, que outros profissionais atuam na 

escola? 

(  ) Vice-diretor 

(  ) Coordenador pedagógico 

(  ) Pessoal de apoio (secretário escolar, merendeira, porteiro, zelador, etc.) 

8. Qual o dia da semana e horário de funcionamento do AC (Atividade 

Complementar) na escola?_______________________________________________ 

 

 

Obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE D – Formulário para obtenção de dados pessoais do professor 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

     Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 
– (PPG-ECFP) 

  

 
1. Idade:___________  

2. Sexo: F (   )   M (   ) 

3. Formação:  

(   ) Magistério  

(   ) Graduação 

Qual:__________________________________________________________________ 

(   ) Pós-Graduação 

Qual:__________________________________________________________________ 

4. Tempo de docência: 

______________________________________________________________________ 

5. Carga horária de trabalho: 

______________________________________________________________________ 

6. Níveis de ensino que atua: 

(   ) Educação Infantil 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio 

Outros:________________________________________________________________ 

7. Além da educação, você está atuando em outra profissão?  

Sim (   )         Não (    )  

Em caso afirmativo, qual profissão? ______________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE E – Roteiro para entrevista semiestruturada a docentes 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

     Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 
– (PPG-ECFP) 

  

1. Qual a importância do ensino de Ciências Naturais para a sociedade? 

2. Como você avalia os momentos de formação em Ciências Naturais realizados 

no decorrer da pesquisa? Pontos positivos? Pontos negativos? O que poderia 

melhorar? 

3. Que contribuições esses momentos de formação representou para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional?  

4. De que forma está abordada a formação continuada do professor no PPP da 

escola?  Existe uma proposta de formação continuada para os professores com 

relação ao ensino de Ciências Naturais? E para as outras disciplinas?  

5. Já houve na escola algum momento que vocês parassem para refletir sobre o 

ensino de Ciências Naturais? 

6. Existem dificuldades em realizar momentos de formação na escola voltados 

para o ensino de Ciências Naturais? Quais? 

7. Como você avalia a política pública do MEC no que tange a disponibilidade de 

livros com o objetivo de contribuir na formação continuada do professor?  

8. Você considera que a sua formação acadêmica inicial seria suficiente para o 

ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da educação básica? 

9. Quais as dificuldades que você encontra na realização do ensino de Ciências 

Naturais? 

10. Você considera importante, ou não, a presença de um articulador 

(coordenador pedagógico) para a realização da formação continuada na escola? 

Justifique. 
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APÊNDICE F – Transcrição dos encontros formativos em Ciências Naturais com os 
professores dos anos iniciais da educação básica 
 
2º encontro de formação continuada para professores em Ciências Naturais 

Atividade – reflexão sobre alguns questionamentos 

Pesquisadora: O que é Ciências Naturais? 

PROFESSOR 2: Pesquisa, questão dos seres viventes e não viventes, a questão da 
água e tudo mais, pesquisa... experimentos e conhecimento dos seres humanos. Que 
é a visão que eu tenho de trabalhar o dia-a-dia. 

PROFESSOR 3: Ciências é a disciplina curricular voltada ao estudo do ser humano e 
o ambiente que o cerca. 

PROFESSOR 4: Ciências é o estudo da relação dos seres com o seu meio e de uns 
com os outros 

PROFESSOR 1: Ciência como disciplina que aborda temas referentes ao mundo 
natural e dos seres humanos, bem como, a relação entre eles, entre os seres humanos 
e o mundo natural. 

PROFESSOR 1: Eu analisei como a disciplina escolar, e não a ciências em toda 
potencialidade da palavra que envolve todo o conhecimento... qualquer tipo de 
estudo você considera como ciência. Mas a ciência que nós trabalhamos na sala de 
aula, nós temos as Ciências Naturais e as ciências exatas, a parte de Matemática. Mas 
com relação às Ciências Naturais, eu vejo mais como a relação entre o mundo que 
está ao nosso redor e a nossa ação com esse mundo. 

PROFESSOR 3: Se nós fôssemos para a etimologia da palavra ciências, seria bem 
mais amplo. Mas, aqui a gente não está tratando desse contexto, mas é do ensino de 
ciências nos anos iniciais. E aí, dentro desse contexto das Ciências Naturais, a gente 
vê como a disciplina que vai nortear um trabalho para o estudo do ser humano, do 
ambiente onde vive, do cuidado com esse ambiente, e aí são um leque de opções. 

PROFESSOR 2: A questão que eu coloquei na pesquisa, experimentos... é porque eu 
tenho saudades daqueles livros antigos que tinham, que ajudava o professor a 
pesquisar, a fazer o experimento em sala, dar o suporte na verdade. E os de hoje, eu 
fico assim, tem muita informação, mas pela questão da gente está sempre pautada na 
leitura e na escrita, a gente acaba esquecendo aquilo lá, né? Eu não sei os outros, mas 
eu fico assim, meu Deus, mas a criança não lê, aí esses livros, eu fico com aquele 
pezinho atrás. Aí, por isso eu coloquei a questão, porque você deixa a ciências de 
lado? Porque os livros também não estão mais atrativos. Porque se você pegar 
aqueles bem antigos, tem a questão do experimento, da água, como é que faz aquele 
processo da filtração da água, têm os experimentos, n coisas que esses outros estão 
deixando de lado. Os livros de hoje tem muita informação, vasto mesmo, mas, ainda, 
a criança não tem a maturação e nem o acompanhamento extra com alguém que dá o 
suporte, do pai sentar... Ô! Meu filho, vem vê aqui, eu vou lhe ajudar. 
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PROFESSOR 4: Na verdade, você quer colocar que os livros de Ciências que nós 
temos hoje, eles estão pautados para um grupo de alunos que já leem, que já estão 
letrados, mas só que tem situações que realmente né... 

PROFESSOR 2: Tem informações que nós professores né, pegamos aquele arcabouço 
do livro, e agora a criança que não tem maturação, imagina! O livro que é para o 
aluno, que é o professor que vai ter aquele olhar novo daquele conhecimento. Agora 
imagina o aluno que não tem conhecimento do letramento, não é nem alfabetizado e 
nem letrado. Então pra mim, o que dificulta muito é isso aí. 

PROFESSOR 2: De forma lúdica, um livro, mais, sabe? Que trabalhe, com a 
realidade mesmo do aluno. 

PROFESSOR 3: A Ciências Naturais, ela é ciências, porque ela nos dá a possibilidade 
de você está pesquisando, investigando, refletindo sobre o que você está ali 
buscando. Então, aí é a ciência no sentido mais amplo, mas quando a gente vem para 
o sentido mais restrito, daquilo que nós estamos tratando aqui, a ciência natural, ela 
vai ter essa particularidade de estar estudando o ser dentro de um ambiente que ele 
está inserido. 

Pesquisadora: De que modo são realizadas as aulas de ensino de Ciências Naturais? 

PROFESSOR 1: Aqui a gente, geralmente, trabalha seguindo o que é estabelecido no 
plano de curso de cada série e também, dos projetos desenvolvidos pela escola. A 
gente utiliza o livro didático e outras fontes e recursos como fonte de 
aprofundamento daquilo que a gente está trabalhando, e improvisa na questão dos 
materiais para as experiências que a gente acaba realizando na sala com as crianças. 
Tem que improvisar pela ausência de laboratórios que é inexistente, que é uma 
realidade na maioria das escolas, a falta de laboratório onde você possa aprofundar 
com as crianças aquilo que você está trabalhando nas áreas de ciências.  Então, pra 
não ficar só na teoria, que é o que o livro fornece e outras fontes também, a gente tem 
que improvisar, trabalhar conteúdos demonstrando com experiências improvisadas 
aqueles conceitos que a gente está trabalhando. 

PROFESSOR 3: E uma das maneiras também que aqui a gente utiliza é quando o 
colega fala aí da questão que a gente segue currículo e tal, mas a gente também 
trabalha de maneira interdisciplinar, a gente não para um dia só, só para falar de 
Ciências.  Mas, através de um texto a gente vai trabalhar Língua Portuguesa, mas se 
o texto está abordando um determinado tema de Ciências, então você pode está 
trazendo a interdisciplinaridade pra sala de aula. E eu acho bem mais fácil trabalhar 
dessa forma, você não fica focado só como era em alguns anos passado, nas escolas 
públicas, era essa a realidade e até, nas particulares também, tal dia é só Ciências, tal 
dia é só Matemática. Era um dia específico para cada disciplina, então, tal horário é 
Ciências, como a gente ainda vê no fundamental II, mas hoje a gente tenta fazer essa 
ligação. Também porque se formos olhar nossa grade, aqui é por dia até pra 
completar a carga horária e tudo... e as horas aulas dos alunos, nós trabalhamos duas 
disciplinas. Então, você não precisa parar para poder trabalhar Português no 
primeiro momento e Ciências no segundo, você pode está trazendo atividades pra 
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sala de aula e estar abordando. E acho interessante o que o colega disse, pela 
ausência de laboratórios que as escolas não têm, são pouquíssimas escolas brasileiras 
que possuem, isso não nos isenta de fazer um trabalho voltado pra Ciências, né? E, 
quando a colega falava assim, a questão do livro didático, são livros que são bastante 
descontextualizados pra realidade de muitos alunos que ainda não leem. Mas, 
mesmo assim a gente pode pegar o conteúdo que está lá no currículo, a gente pode 
trabalhar de uma forma pra aquele aluno que ainda não sabe ler, mas ele pode 
aprender. Aí, a maneira como você vai abordar que é diferente.  E aqui, nós temos 
exemplos mesmo, eu sempre cito o exemplo do colega que quando ele trabalha com 
os meninos: faz uma horta, traz um pé de chuchu e planta, nisso já chega com uma 
perereca vai lá pra horta. Todas as crianças da escola se mobilizam e começam 
colocar nome na perereca, então, já começam... Isso, de certa forma você já começa 
com a interdisciplinaridade, que o aluno foi lá e identificou que tem um ser diferente 
naquele ambiente e eles já querem dá um nome próprio. Aí, você já está trabalhando 
Língua Portuguesa, identidade, aí você vai... Então, brincando, de uma maneira 
lúdica você está fazendo Ciências Naturais com os alunos. Então, a 
interdisciplinaridade eu acho muito importante dentro do contexto escolar. 

PROFESSOR 4: Que foi basicamente o que eu disse. Na maioria das vezes a gente 
trabalha de forma a fazer uma ponte, no caso, entre as Ciências Naturais e as demais 
disciplinas. 

PROFESSOR 2: Eu faço, assim, né? Através das trocas de informações. Por exemplo, 
do livro que o aluno não está lendo, a questão... Tem a informação, mas a questão de 
minimizar àquilo da melhor forma, de acordo com o conhecimento deles (alunos). Aí, 
eu vou fazendo trocas, e aí, cito órgãos do corpo, lista de palavras, então, vou 
trabalhando. Então, é dessa forma. De textos que facilita o trabalho do dia-a-dia. É 
mais uma troca de informações mesmo, né? O que eles já sabem? O que eu posso de 
dar informações a mais? 

Pesquisadora: Que necessidades formativas vocês consideram importante estar 
buscando para melhorar o ensino de Ciências Naturais? 

PROFESSOR 1: Acho que a principal é o conhecimento de metodologias, né? A parte 
de metodologias que viabilizem a aprendizagem e os conteúdos que vão ser 
abordados na área de Ciências Naturais. Porque não adianta eu saber o que eu tenho 
que trabalhar, mas acho que é importante eu saber como trabalhar diante de algumas 
dificuldades que a gente encontra. Então, como aquela questão do laboratório. Se eu 
não tenho laboratório de Ciências como é que eu vou ensinar? Mas, o que é que eu 
tenho ao redor? O que é que eu tenho aqui na área da escola que possa trabalhar? Eu 
tenho um pé de manga que eu posso trabalhar para fazer uma experiência. Eu tenho 
um copo que eu posso utilizar para trabalhar pressão atmosférica. Então, o que é que 
eu posso utilizar? Quais são as metodologias que eu posso está aprendendo pra 
ajudar o meu aluno a aprender também? E também, tem a formação da utilização de 
recursos. Se sua escola tem um recurso que você pode utilizar às vezes, tem escolas 
que tem laboratórios, mas tá lá no canto, tá lá encaixotado e que ninguém usa, 
ninguém sabe usar. Então, aquele professor não está instrumentalizado pra usar 
aquilo ali. Laboratório que tem corpo humano tem tudo, mas parece mais um 
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laboratório de universidade e não é utilizado. Então, não adianta ter se o professor 
não está instrumentalizado pra aquilo ali. Então, acho que isso aí, tem que ter 
formação também. 

PROFESSOR 3: Eu coloquei também, a questão do reconhecimento da importância 
do estudo da Ciência, porque de uns anos pra cá, o importante na escola é Língua 
Portuguesa e Matemática.  História, Geografia, Ciências e Arte, nada disso tem 
importância. O aluno ele só precisa aprender. Ele só tem que ser alfabetizado, ele tem 
que saber contar. Mas, é interessante ele ser letrado.  E quando fala em letramento, 
estão inseridas aí, todas as disciplinas nesse contexto. E como disse aqui, o aluno não 
pode ler fluentemente o livro, mas a gente pode está trabalhando os conteúdos de 
uma maneira que ele venha ter conhecimento. Eu coloquei também a questão dos 
laboratórios. Eu, ainda, acho que todas as escolas deveriam ter os laboratórios de 
Ciências. Eu gosto muito daquela visão de formar as salas através de ambientes: salas 
de Língua Portuguesa, sala de História, sala de Ciências. E o aluno ao invés de ficar 
fixo numa sala só, ele passaria por várias salas na escola toda, né? De acordo com o 
cronograma. Eu acho isso muito interessante, porque ali ele ia ter contato com outros 
materiais que ele não tem costume de ter lá no seu no cotidiano. Então, é muito 
interessante tembém voltar essa atenção para a construção dos laboratórios. Mas, 
enquanto não há nas escolas, isso não quer dizer que estamos impossibilitados de 
realizar trabalhos na área de Ciências com o que nós temos na nossa realidade, não é? 
Até, quando você vai, ali, na Educação Infantil, você pega aquela experiência, 
mesmo, que o pessoal fala, ah! Todo ano tem isso. Isso é bobeira - o algodãozinho 
com o grãozinho de feijão. Mas, aquilo ali para o aluno faz uma grande diferença 
porque ele vai observar, ele vai ver que está havendo uma transformação, então, é 
todo um processo. Então, mesmo que não haja laboratório é necessário que se faça. É 
um experimento.  

PROFESSOR 4: Eu coloquei cursos de aprofundamento na disciplina, bem como, 
ideias de como trabalhar o conteúdo de forma a instigar o aluno a buscar mais 
conhecimento da disciplina, a ter mais interesse. Porque a gente teve uns cursos de 
pró-letramento, e assim, eu fiz o de Matemática.  E a gente vê que tem muita coisa 
que você tem o conhecimento, mas você acaba não tendo ideias.  Aí, vem um colega 
que tem uma ideia - ah! Trabalho assim, e tal... É uma troca de experiências que é 
rica. Então, acho que os cursos deveriam também favorecer essa troca, porque às 
vezes você vê que tem alunos que falam - eu detesto História, eu não gosto de 
Ciências, ah! Geografia é muito chata. Mas, acho que é justamente a forma que a 
gente aborda, né? É o abordar. Porque quando se torna mecânico nem a gente gosta, 
quanto mais, o aluno. 

PROFESSOR 2: Eu botei aqui a questão da pesquisa, porque o professor também é 
um pesquisador, né? Buscar algo novo pra o professor fazer um trabalho 
diferenciado. E a questão do nosso tempo. Tempo de planejamento voltado para 
Ciências, a troca de experiências e cursos que nos ajudem. Não tem curso de 
Português? Não tem curso de Matemática? Porque não enfoca Ciências? Então, 
porque não enfoca as Ciências Naturais, né? Então, a questão do tempo mesmo, 
precisa. 
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PROFESSOR 2: Eu vejo assim, eu tenho necessidade de dar uma aula de Ciências, 
dinâmica, aí eu não tenho ideia, mas eu tenho vontade de diferenciar com os meus 
alunos pra ver se eles gostam. Metodologias para dar uma aula dinâmica. 

PROFESSOR 3: Metodologias para o ensino de Ciências. 

PROFESSOR 1: Eu acho que a metodologia é a questão maior, né? Quando você está 
num curso de formação, você pensa logo - o que eu vou aprender pra eu levar pra 
sala? Eu acho uma sugestão também que eu acho que é válida é a questão da 
bibliografia nessa área do ensino de Ciências, tem muito material, inclusive, que veio 
pra escola para os professores que de certa forma tenta lhe instrumentalizar sobre 
como trabalhar Ciências. Eu creio que a gente tem até alguns aqui na sala de leitura. 
Eu me lembro disso, logo quando eu entrei na prefeitura, trabalhando no ginásio, a 
gente recebeu na escola um livro, Ciências fácil ou difícil de Bizzo. E esse livro é um 
livro que todas as escolas receberam e era um curso mesmo, de como trabalhar 
Ciências na sala de aula. Mas, que eu nunca vi uma escola desenvolvendo um 
trabalho em cima desse livro. A escola, mesmo, onde eu trabalhava, esse livro ficou 
jogado um tempão lá... Até que um dia eu resgatei e, aí eu li. 

PROFESSOR 2: Agora requer tempo, também, viu. Tempo para o professor. 

PROFESSOR 1: Tempo para você parar pra ler. Essa questão do AC você pode fazer 
isso. Que às vezes a escola tem esse material que dar para o professor trabalhar, 
mas...  

PROFESSOR 4: A questão do coordenador também, até pra dar um suporte, ó 
pessoal, tem isso, tem àquilo, né? Vocês podem está pegando. Porque é assim, 
mesmo que a escola esteja com o material como o colega falou, mas você está na sala 
de aula. Aí, está lá e, pra você pegar àquilo ali, você tem que ir lá, dar uma olhada, vê 
se realmente é àquilo ali. Por exemplo, um coordenador, se ele está lá com mais 
tempo disponível, ele dar, mesmo que for uma folheada, ele tem a noção, aí ele já 
vem, já sugere, aí você vai, em cima daquilo que o professor realmente está 
necessitando. Aí, fica uma situação, o professor, ele não dá conta porque tem a 
questão do tempo, os órgãos que deveriam está de fato se preocupando com a 
educação faz de conta que está. Aí, você vê? Se a escola da gente, hoje, se a gente não 
tem o compromisso de fazer, aí a gente pode se justificar porque não tem 
coordenador. Mas, como a gente sabe do nosso compromisso, a gente faz com... sem 
a presença do coordenador, né? Até porque a gente já tem mais ou menos esse norte 
de como fazer. Assim, a gente vê que a educação de uma forma geral recai sempre 
toda a responsabilidade em cima do professor, principalmente, a gente do básico que 
tem que está preparando esses meninos. Aí, o tempo, que é o fator primordial, 
praticamente não existe.  

PROFESSOR 1: Acho que valeria a pena a gente em algum momento nesse curso da 
gente conhecer essa literatura, vê o que têm aí? Até pra num futuro próximo a gente 
saber o que a gente pode aqui, tomar nossa iniciativa, independente de coordenação 
ou não, da gente fazer até nosso curso aqui dentro mesmo. 

PROFESSOR 2: Então o que estudar? É metodologia mesmo. 
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PROFESSOR 3: Num segundo momento seria interessante trazer essa literatura 
citada. Aqui chegaram alguns livros pra leitura do professor, pra leitura formativa, 
nós temos aqui. Nós colocamos uma ação aqui no PDE (Plano de Desenvolvimento 
da Escola), nós colocamos a sala de leitura e aí, sinalizando para o MEC e, ele nos 
enviou vários livros, tanto de formação do professor quanto de literatura para os 
alunos. E a gente tem um acervo muito bom. Aí sempre, aqui o ano passado mesmo 
nós falávamos pra os professores, direto. Tanto tem os vídeos da TV Escola que a 
gente pode está levando pra casa pra está continuando nossa formação, porque se 
você ficar só esperando por uma instituição dar a formação, a gente vai ficar 
ultrapassado, porque não é sempre que acontece, não é sempre que libera o 
professor, e tal. 

3º encontro de formação continuada para professores em Ciências Naturais 

Atividade – produção de texto 

Pesquisadora: Quais são as reflexões levantadas com relação a essa temática em sala 
de aula? 

PROFESSOR 1: Tem um livro lá na sala que o título é passeio pelo campo. É muito 
interessante, mostra o que é que tem no campo, e as relações não só dos seres vivos 
lá, mas também das pessoas da cidade com o campo. Aí, toda vez que trabalho com 
zona rural e zona urbana gosto de trabalhar com o livro. 

PROFESSOR 3: Levar o aluno a perceber o mundo a sua volta, né, 

PROFESSOR 4: Também, pra que eles (alunos) possam perceber que as ações deles 
interferem, né, no ambiente que eles vivem, pra melhor ou pra pior, pode estar 
fazendo, tendo ações que são benéficas para o meio em que está inserido ou não,  

PROFESSOR 2: É condição de sobrevivência, aprender a conviver com o que se tem, 
e conservar o que tá lá, mesmo que de forma degradada no caso, mas tentar 
modificar para a sobrevivência, né? Eu vejo a questão dos rios também. O Rio 
Jequiezinho, o Rio das Contas, mesmo, não existe mais. A situação está aí, ninguém 
quer se responsabilizar, joga pra cima de cada um e ninguém faz sua parte.  

PROFESSOR 1: O ensino como uma forma da pessoa perceber que ela está inserida 
no todo, e que ela estabelece vários tipos de relações, e as atitudes que você tem 
nessas relações vão fazer com que você tenha um convívio bom, ou um convívio que 
vai lhe trazer alguns prejuízos, de acordo com a forma que se interage com esse meio, 
não apenas o meio natural como a gente costuma pensar, ao redor da área urbana, 
mas, também da própria área urbana, as pessoas veem a natureza voltada apenas 
para a parte da natureza, mas também, no ambiente urbano que faz parte também do 
ambiente. 

Pesquisadora: Com relação ao uso dessa atividade como estratégia didática para 
trabalhar o ensino de Ciências Naturais em sala de aula com os alunos.  

PROFESSOR 2: Fazendo as adaptações necessárias, através da oralidade, da escrita 
convencional, com o tempo vai fazer as intervenções necessárias, acerca dos 
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conteúdos de Ciências a serem trabalhados em sala de aula. Assim, no rio, o que você 
acha que tem no rio? Quem mora no rio?  

PROFESSOR 1: Se não de forma escrita, a gente pode utilizar em forma de desenhos, 
você pode utilizar a oralidade. E é bom, porque o interessante quando você utiliza 
essa técnica é você poder resgatar o conhecimento de cada aluno, o que eles sabem. 
Aqui a gente escolheu a visita ao campo, mas o que ele sabe desse assunto ou de 
outro que você escolhe como sugestão. Assim, diante disso constatar o que eles 
sabem e o que pode estar traçando para as crianças, ampliando esse conhecimento 
deles e vê qual é a visão de mundo que cada um está tendo ali a respeito daquele 
assunto. 

PROFESSOR 1: Outra coisa que acho dessa técnica, é que por mais que a criança 
sabe alguma coisa do campo, mas por mais que ela nunca tenha ido, a criança pode 
utilizar a imaginação. Aí, você vê que não é somente a área de Ciências, você vai 
trabalhar a capacidade imaginativa da criança, dela pensar como seria esse passeio 
no campo. Tem alunos que nunca foram numa área rural, como eles imaginam essa 
área rural. Assim, desenvolver também o imaginário, a capacidade de pensar. 

PROFESSOR 2: E se não conhece, aí vai passar a conhecer pela intervenção do 
professor. Porque tem aluno que vai dizer que nunca foi numa roça, porque tem 
alunos da sala de uma colega, os menores, que nunca foi numa roça. Aí, o professor 
vem com a intervenção. A roça é assim... 

PROFESSOR 4: Eu acho também, interessante que dá pra construir um texto coletivo 
com eles. Porque aí você vai está ouvindo quem já conhece, quem não conhece, vai tá 
aprendendo, né?  

Pesquisadora: Quanto aos conteúdos de Ciências Naturais, o que pode ser 
trabalhado com os alunos? 

PROFESSOR 2: A variedade dos animais e das espécies vegetais, qual a utilidade 
deles, pra que servem, porque, a cadeia alimentar e porque existe, dependendo do 
outro. Diferenciar qual atividade desse campo para a gente, se, por exemplo, a 
questão da profissão, se ninguém quiser ser agricultor, e aí, ninguém quer ser 
agricultor, então, cada um agora vai aprender a plantar e a colher porque nós 
precisamos de alimento para sobreviver. Então, e aí, não quero ser agricultor, não vai 
ter mais agricultor? Todo mundo agora vai ter que plantar e colher os alimentos?  
Feijão vem de onde? A carne? Entendeu? Tem que ter alguém no campo pra dar esse 
suporte a esse processo. 

PROFESSOR 3: Espaço urbano e rural, identidade do aluno.  

Atividades – Leitura e discussão coletiva de texto / socialização de experiências 
pedagógicas em sala de aula 

Pesquisadora: Como são realizadas essas estratégias didáticas no ensino de Ciências 
Naturais em sala de aula? 
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PROFESSOR 1: Essa estratégia de trabalho de campo, a gente utiliza pouco aqui, até 
pela dificuldade de deslocar as crianças, mas é um trabalho muito bom quando você 
pode fazer. O ano passado a gente estava com um projeto aqui, projeto da cultura da 
paz, e uma das atividades que eu participei com a equipe que estava participando foi 
visitar àquela pracinha do bairro pra ver a situação da praça. Aí, você consegue ver 
ali a capacidade de cada aluno de observar, a capacidade de cada aluno de anotar 
alguns pontos que você vai dando, o que está acontecendo ali naquele espaço, de 
interagir. Então, é um trabalho bom, mas infelizmente a gente não tem tanta 
possibilidade de praticar. Agora quanto à observação, na área de Ciências mesmo, 
acho que todo mundo aqui já fez a atividade de plantar a sementinha,... E o aluno vê 
uma coisa se modificando, se transformando é muito importante. E o trabalho de 
observação você pode fazer em qualquer espaço. A questão do terrário, ali, quando 
eu comecei fazer com os meus alunos, vai ter o solo, o que compõe o solo, aí a gente 
trabalha solo, trabalha os recursos naturais (água, terra), depois você vai plantar, eles 
(os alunos) vão acompanhar fazendo anotações, acompanhar o crescimento daquela 
semente, o que germinou primeiro, o que nasceu depois, porque tem essa diferença. 
Depois, você já pode trabalhar a questão dos animais. Então, tudo com base na 
observação. E eu percebo o interesse quando eles (os alunos) fazem àquilo. Claro que 
não vai ser um interesse comum, no mesmo nível, mas, você percebe que eles, cada 
um no seu nível, conseguem acompanhar aquilo ali, mediante as observações. Uma 
coisa que você pode aproveitar também quanto a isso, que eles (os alunos) falam 
muito na sala, muitos deles, às vezes, tem essa disponibilidade, a gente tem muitos 
alunos aqui que no final de semana estão na zona rural, então, você pode pegar isso, 
perguntar quem é que vai à zona rural, eles vá lá, podem compartilhar àquilo que 
você quer eles observem lá, muitos deles tem celular com câmera, eles podem 
registrar e trazer àquela informação. Você não vai levá-los, você orienta e lá eles 
fazem de acordo com as necessidades.  
 
PROFESSOR 3: A visita de campo, na escola pública, é muito complicado. Porque 
quando você participa num ambiente de escola particular, acho que até os pais tem 
consciência do que é uma atividade de campo. Já na escola pública, a gente depara 
com o problema do transporte, por mais que você tenha um projeto e também, a 
questão que muitos pais não querem dar autorização, porque eles acham que a 
educação só acontece em sala de aula, professor, aluno e giz. Então, se você até quiser 
fazer uma pesquisa de campo, eu falo assim para os meus pequenos, a gente só vai 
resumir aqui, no ambiente da escola, levar ali pra poder vê a área (da escola).  Até 
para a gente atravessar aqui para poder ir para a praça é meio complicado, até pela 
questão, as crianças não sabem se comportar, são crianças pequenas... Porque a gente 
vê assim, pela sala de aula, você está fazendo uma atividade até um pouco simples, 
mas pra você manter o controle,.. Mas, pra a gente pegar os meninos e sair... Eu 
estava pensando... eu queria trabalhar animais com eles, aí eu falei, gente! Se eu 
tivesse um transporte e, também o recurso que eu também terei que pagar a entrada, 
eu ia levar os meninos pra fazendinha dos pequeninos, porque lá eles iam ter contato 
com todos os bichos, eles iam pegar, ia ser diferente. Mas, além de longe, aí eu vou 
ter que ver o transporte e também entrada. Daí é meio complicado, mas, seria 
interessante leva-los na Fazendinha dos Pequeninos. Daí esse contato da criança com 
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o meio, eu acho que traz mais aprendizado do que a gente tá ali na sala.  Então, eu 
acho muito válido a gente está levando essas experiências assim, ali mesmo, eu tô 
aqui... já me deu várias ideias, o que fazer na porta da sala, ali pra fazer com eles, 
aquele rostinho com o copinho, daí, nós podemos trazer uma terra pra poder fazer 
uma experiência, um (aluno) traz o copo descartável, outro  traz a sementinha... Aí, 
todos os dias eles vão ter o cuidado de estarem ali molhando, todo dia nós vamos 
tirar da sala pra poder levar lá. Aí, os pais pensam que você não está trabalhando, 
porque isso é besteira, que atividade tem que ser escrita. E não é. Lá na faculdade nós 
fizemos um terrário, na aula de Metodologia da Ciência, e é muito produtivo aquilo 
ali, e a gente não está vendo ali a questão da ciência de plantar? De vê como se 
transforma, mas também, você vai está despertando a questão de valores, a 
responsabilidade, que eles vão perceber que todos os dias vai ter um ser vivo que 
eles vão cuidar que não é uma pessoa, mas é uma planta que também tem vida. 

PROFESSOR 1: Tipos diferentes de solo. Quando a gente colocou essa atividade 
para os meninos, eles trouxeram a pedra de casa, vários tipos diferentes, um trouxe 
areia, outro trouxe cascalho, a gente fez com garrafa pet mostrando. Qual será que 
vai nascer primeiro? Qual será que vai crescer mais? Então, isso aí são as variáveis 
que você vai observando, ou seja, todas as sementinhas nascem do mesmo jeito, ou 
no mesmo tempo? 

PROFESSOR 2: Para observar se a semente germina em qualquer lugar, a 
experiência do feijão a gente faz, até no algodão úmido ele germina. Ela germina em 
qualquer lugar? Tem semente que não germina... 

Experiência do terrário  

PROFESSOR 1: Àqueles materiais ali, tanto o terrário como o aquário, o aquário foi 
de um material lá em casa que não estava utilizando, aí pensei em trabalhar com os 
meninos para a gente trabalhar, meio biótico e meio abiótico. Pra trabalhar 
justamente isso ali, com eles, a construção de um ambiente aquático em miniatura, a 
gente vai ter a parte com vida e a parte sem vida. Aí, no caso, a água, as pedras como 
parte do meio abiótico e, os peixes como parte do meio biótico. E também, pra 
trabalhar com eles as modificações que vão ocorrendo no meio, a forma de 
alimentação que os peixes tem ali, tinha uns camarões ali, mas acabaram morrendo, 
que eu trouxe lá da Barragem de Pedra. Aí, eu mostrei pra eles que àquilo ali 
depende da fauna do local. Você trabalha com várias possibilidades, a questão da 
criança ir lá observar, porque quando eles chegam eles sempre vão lá vê como os 
peixes estão, o que os peixes estão fazendo. Eu dou um momento de observação pra 
isso. A gente fez produção de texto. Também, quando eles observaram as diferenças 
entre os peixes que tinham ali, porque que um era desse jeito? Porque que um tinha a 
nadadeira dessa forma? Tinha vários peixinhos e, já tinha um ano que a gente 
colocou, aí com o tempo eles vão morrendo aí, eu vou substituindo por outros, 
trazendo outras espécies e colocando. Outra coisa que eu trabalhei com eles também 
com o aquário é a questão de evaporação da água, porque a gente sempre coloca uma 
quantidade de água e com o tempo a água vai diminuindo, aí eles me perguntaram - 
daí, a dúvida e a observação das crianças - professor os peixes estão bebendo a água? 
O que está acontecendo? A água está indo pra onde? Aí, trabalhei a questão de 



 
 

158 

evaporação utilizando ali o aquário. Então, eu coloquei o aquário não apenas como 
um elemento de decoração da sala. Tinha esse interesse também, de trazer algumas 
novidades, para o aluno chegar e olhar e sentir num ambiente mais diferenciado. 
Esses dias eu estava doido atrás de um girino. Então, nós trabalhamos várias 
disciplinas, não só a parte de Ciências, mas o foco foi Ciências, mas não só Ciências, 
outras disciplinas também, já trabalhei, com aquilo ali. A questão de água doce e 
água salgada que vai mais pra parte de Geografia. E o terrário é uma atividade que 
eu sempre fiz desde que eu comecei a trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar na 
escola em Ciências no primeiro ano que eu entrei na prefeitura, apesar de não ter 
formação na área lá no ginásio. E aí, eu sempre gostei de trabalhar o solo, tipos 
diferentes de solo mesmo, composição do solo, dá para trabalhar além do solo, 
trabalhar vegetais também. A gente já fez trabalho com vegetais. Eu preparei um 
material para eles irem acompanhando, uma ficha de acompanhamento, então, cada 
aluno tem sua ficha, eu comecei esse trabalho em 2013. E aí, todos os dias quando 
eles chegavam eles pegavam sua ficha e iam anotando: tal planta que a gente plantou 
germinou, tal planta ainda não germinou... Eles vão fazendo e eu fui arquivando esse 
material. Ainda, tenho lá esse material, e todo ano eu renovo. Àqueles que estão ali é 
do ano passado, mas sempre a gente vai renovando e fazendo outras experiências. 
Começando com o trabalho de solo, partindo para os vegetais, aí você vai para a área 
de Geografia e trabalha com a questão da agricultura, a questão de arar e de adubar a 
terra. E depois, começou a aparecer uns bichinhos ali, assim, que eles começaram a 
crescer, um dia aparece uma esperança, um louva-a-deus, já teve uma perereca que 
apareceu o ano passado e até nome os meninos deram – Alfredo.  Formigas, os 
percevejos que aparecem direto e aí, eu vou trabalhando a questão dos animais 
também, então, tem todo um conteúdo de Ciências que a gente trabalha. A 
reprodução dos animais, percevejos aparecem, daqui a pouco eles vê os percevejos 
com os ovinhos nas folhas, aí, vai trabalhando a reprodução. Então, um trabalho que 
também a gente incentiva a eles fazerem em casa, se tiver um cantinho em casa que 
eles puderem utilizar, um balde ou uma área do quintal que eles pudessem 
reproduzir.  O material ali do terrário, a parte de terra mesmo eu pedi que eles 
trouxessem de casa, então, cada um trouxe uma quantidade, um trouxe areia, outro 
trouxe pedra, e aí a gente ia comparando esses tipos diferentes de terra. Deu pra 
trabalhar também a questão da permeabilidade do solo. Com esses tipos de terra a 
gente fez uma experiência com garrafa pet pra vê em qual solo a água penetrava com 
mais facilidade, então, muitas coisas você pode ali ir trabalhando ali no dia-a-dia e 
tudo com a ajuda dos alunos. Sempre tem dificuldades, a parte do aquário mesmo, 
meu interesse era fazer um trabalho onde eles tivessem a obrigação de cuidar do 
aquário, mas, por dois motivos eu tive que tirar essa parte aí do trabalho, queria que 
eles cuidassem dos peixes, mas, fica complicado pela questão de vidro pode causar 
acidentes e também, tem a parte elétrica, tem a bomba e tem a iluminação. Mas, aí 
eles colocam a participação deles nessa parte aí, quando a gente tá limpando o 
aquário sempre peço a ajuda de um ou de outro, aí eles vão me ajudar, um pega a 
água, o outro vai me ajudar lavar o material e limpar a bomba. E a alimentação dos 
peixinhos, que sempre quando eu chego durante o dia eu escolho um deles e eles que 
vão lá colocar a ração do peixe, aí tem que ver a quantidade. Quanto é que pode 
comer? Quando tem mais peixe, comem mais, agora que tem menos tem que fazer a 
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dosagem certa. Mas, o objetivo é que eles cuidassem mesmo do aquário, mas pra 
evitar acidentes... E o terrário, mesmo, o objetivo era fazer algo maior, eu queria fazer 
um jardim suspenso com as garrafas aqui no muro (da escola), mas, dá tempo fazer 
ainda.  

PROFESSOR 1: A gente olhando, assim, parece que é algo complicado, se você 
conseguir esse espaço, mas de certa forma não é, tudo varia do tipo de espécie que 
você vai colocar, se você escolhe, tem espécie super resistente que você nem mesmo 
precisa colocar essa parte da bomba de ar e o filtro. Lá na escola, onde minha menina 
estuda, o pessoal da escola fez, eles não construíram um aquário grande, eles 
pegaram garrafa pet e fizeram, pegaram a garrafa de coca-cola de dois litros e meio e 
cortaram e, cada criança ganhou um beta (peixe). Um beta não precisa de material 
desse nenhum, cada criança tem seu aquário, tem uma prateleira lá que fica as 
garrafinhas com o seu peixinho, quando as crianças chegam cada qual vai alimentar 
seu peixinho. O beta é um peixe resistente, ele não precisa..., aí, você faz a troca de 
água só de vez em quando, uma vez na semana você pega aquela água, tira um tanto 
daquela água e completa, e aí as crianças mesmas cuidam dos peixinhos delas, 
porque não tem dificuldade, pois, é tudo numa garrafa pet. Então, você pode montar, 
se não for aquário de vidro, você pode fazer um aquário assim, até aqueles de vidro 
menores, porque não tem necessidade. Eu gostei de alguns questionamentos que tem 
aqui no texto que ainda não tinha feito com eles (os alunos), vou até pegar a ideia. 
Outra questão quanto à construção do aquário na minha sala, é a questão da despesa, 
eu já tinha àquele na minha casa que não estava utilizando, porque se você for 
adquirir um aquário com todo o seu material necessário, bomba mais o aquário... fica 
dispendioso, no meu caso eu já tinha em casa, mas tem todas as outras alternativas. 
O terrário é menos dispendioso e você pode utilizar para verificar tanto a parte dos 
animais, quanto o solo e também os vegetais.  

PROFESSOR 2: O terrário é uma atividade que dá trabalho, precisa de tempo. 

PROFESSOR 1: De fato é uma atividade que dá trabalho, como a colega falou, 
precisa de tempo. Às vezes, durante a aula mesmo, fica um tanto difícil a limpeza. 
Quando os alunos estão fazendo alguma atividade, aí, então, eu escolho alguns deles, 
porque não tem como fazer com todos juntos participando, que me ajudam ali 
naquela situação, nesse final de semana é àquele grupo, daqui a alguns dias outro. 
Como você vai ficar permanentemente na sala, você vai ter o ano inteiro para que 
todos possam participar dessa atividade. Pra manutenção desse ambiente tem que ter 
todo um trato, e que também a própria natureza tem essa reciclagem, o ambiente tem 
que está sempre se renovando para que as espécies consigam sobreviver. Daí uma 
questão que acontece, a questão do conflito. 

PROFESSOR 1: A questão do conflito no ambiente, o ano passado eu trouxe uma 
espécie de peixe que eu não sabia, o pessoal que me vendeu na loja não me informou 
que era uma espécie carnívora, um peixinho pequenininho e eu coloquei junto com 
os outros, esse peixe corria atrás dos grandões, aí os meninos descobriram, eles 
observando, e eu não tinha observado: professor, o pequenininho está comendo os 
outros. Então, a questão do conflito, da disputa, aí eu já fui trabalhar com mudança 
na cadeia alimentar. Então, você vê, eu não tinha percebido, aí cheguei à loja e 
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perguntei para o rapaz, mas não souberam me responder. Então, eu tive que tirar 
porque estava correndo atrás dos grandes e comendo. Então, essas descobertas foram 
os alunos que perceberam, a questão dos alunos estarem observando. 

4º encontro de formação continuada para professores em Ciências Naturais 

Atividade: dinâmica: conhecendo os objetos 

Pesquisadora: Quais as impressões quanto aos materiais dispostos nessa atividade? 

PROFESSOR 1: Eu observei os objetos, cada um separadamente, mas de uma forma 
geral eu observei as mesmas coisas, primeiro a definição do que é cada um, a sua 
utilidade, também observei formato, observei presença de cores, as cores de cada um, 
diferentes, a questão da textura, o cheiro foi uma das primeiras coisas que observei, e 
informações que esses objetos me trazem. Então, foi o que eu consegui observar em 
cada um deles, a utilidade. E, lembrei, também, me trouxe outra referência, uma 
música de Caetano Veloso, ainda botei aqui, as coisas, que ele fala que as coisas têm 
peso, massa, volume, tamanho, forma, composição, textura, duração, densidade e 
valor, aí, ele vai falando as características de tudo, e que se a gente for ver, é isso 
mesmo, tudo que tem ao nosso redor tem essas características. Aí ele fala justamente 
isso, que as coisas têm essas características e, que a gente observando consegue 
perceber essas e outras características, como as lembranças, que extrapola o material.  

PROFESSOR 4: Minha observação é o seguinte: que os seres vivos, aí no caso, e do 
maracá como ser abiótico, a questão das cores foi uma coisa que eu notei, né! O 
algodão me fez outra reflexão aqui, quando eu olhei para o algodão e pra tangerina, a 
questão de que a gente não é uma ilha, porque o algodão, por exemplo, tem alguém 
lá que vai cultivar, tem alguém lá que vai colher, tem alguém que vai transportar pra 
ir para uma empresa, uma fábrica pra ser transformado em tecido e chegar até a 
gente e, a gente não faz ideia de todo um processo de quantas tiveram participação 
numa simples blusa, num simples short, num todo processo que tem da 
industrialização e, do cultivo anterior à industrialização né, porque vem a mão-de-
obra. Os frutos, também, aí eu estava observando que a gente, por exemplo, pensei 
aqui, nós, cultivamos né, quando a gente vê que os nossos produtores cultivam e aí, 
os melhores frutos, na maioria das vezes, não ficam pra eles, né, na questão de 
quando você vai importar e exportar, a gente não tem, nós aqui, não temos essa visão 
de excelência como em outros países onde uma fruta danificada não passaria, não 
iria além mar, porque, por conta, talvez, de um pequeno defeito. Então, eles ficam 
muito... uma pequena coisa leva a muitas reflexões. A murta, eu não conhecia, não 
sabia das informações que o colega trouxe, o cheiro dela não me agrada. Quanto ao 
maracá, eu fui uma criança sem infância, não brinquei de maracá, mas é um objeto 
bonitinho e confesso que minha filha tinha um pequenininho que não era parecido 
com esse e também, o barulho, às vezes, não me alegra muito, mas tudo bem. 

PROFESSOR 2: O que mais me chamou atenção, logo no início, foi chocalho, né, a 
questão da emissão do som, cores e a facilidade de ao pegar e manusear, já sabe 
automaticamente, facilita, você já sabe a utilidade do brinquedo. A fruta, a tangerina, 
pensei, logo assim, alimento. A planta, a questão do cheiro, foi o que mais me 
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chamou a atenção, as flores também, e a cor dela, esse verde intenso. O algodão, a 
leveza, a maciez, o conforto. E em relação a todos os objetos, tons diferentes um do 
outro, cada um com suas particularidades e com sua função, sua utilidade.   

Pesquisadora: De que forma os seres humanos percebem o meio que o cerca? 

PROFESSOR 2: Acho que através de todos os sentidos, é visual...  

PROFESSOR 4: A gente percebe que é pelos sentidos, mas a gente não pára, para 
essas reflexões porque é tudo muito automático. Essa reflexão que nós fizemos aqui 
dos objetos a gente não faz no dia-a-dia, você para, a não ser que você vai fazer um 
estudo, pra você planejar uma aula, uma coisa assim, você vai ter outro olhar, mas no 
nosso dia-a-dia, sinceramente, é automático.  

PROFESSOR 1: Você observa que utiliza os sentidos de uma forma automática, mas 
de uma forma até inconsciente, você vai sentir o cheiro, você vai ver as cores, você 
vai vê a função daquilo ali, geralmente, utilizando mais a visão, mas, a gente percebe 
o mundo ao redor com os sentidos. Essa semana mesmo eu estou trabalhando com os 
meninos, aí a gente fez algumas atividades na sala de percepção, e aí eu acabei 
percebendo que a gente observa muito o mundo ao nosso redor mais pela visão, é o 
nosso sentido mais utilizado. 

PROFESSOR 4: Agora em algumas situações eu não sei se as crianças acabam tendo 
isso mais arraigado. A gente adulto já tem a memória olfativa de um cheiro, de um 
sabonete, de um perfume em que te lembra uma época que tu vivenciou, eu pelo 
menos tenho isso. Tem cheiros que quando eu sinto me lembra de coisas, de 
momentos, a gente acaba associando. Ah! Esse cheirinho me lembra, tal período, me 
lembra de alguém, né? 

PROFESSOR 1: Eles (os alunos) também percebem assim. 

PROFESSOR 2: A criança é espontânea, ela vai pegar os objetos e sentir. Tu achas 
que a criança pegar um objeto desse aqui, ela não vai mexer nisso aqui? Ela vai. Vai 
olhar e perguntar: o que é isso aqui? Como é isso aqui? Ela vai abrir na hora, colocar 
na boca..., ela usa todos os sentidos.   

Atividade: Leitura e discussão de texto 

Pesquisadora: Considerações a respeito do texto: 

PROFESSOR 1: A primeira coisa que eu pontuei aqui foi a questão da necessidade 
que é um tema que chama muita atenção, mas tem que mudar a ideia de que 
trabalhar apenas como uma lista de funções do nosso corpo, tem cinco sentidos, cada 
um serve pra isso, mas mostrar e pontuar que os objetivos que o autor (Bizzo, 2009) 
colocou aqui, levar os alunos primeiro a pensar como as pessoas percebem o 
conjunto de estímulos de diferentes natureza que existem no ambiente, e também 
proporcionar ao aluno a oportunidade de perceber a importância de cada um dos 
sentidos e como eles se relacionam. Então, talvez o objetivo principal seja você 
mostrar que existe a capacidade do nosso corpo perceber o ambiente? Existe. Tem 
uma função nisso, para o conhecimento do mundo ao nosso redor? Tem. Mas, não 
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mostrar que é uma coisa isolada, mas que eles interagem e que não apenas o sentido 
em si. Mas, como esse estímulo é produzido? Como a visão, como a gente enxerga a 
questão da luz? Eu fui procurar um livrinho lá minha sala, mas eu levei pra casa pra 
digitalizar para mostrar para os meninos no telão. É como a questão da luz interfere 
nisso aí, o que a gente não enxerga no escuro? A questão do som, como é que o som 
se propaga? A questão do som, uma atividade apontada aqui no texto, uma coisa 
simples é a brincadeira do telefone sem fio, aí você consegue perceber que o som se 
propaga através de ondas pelo cordão entre um copo e outro. Essa semana 
começando esse trabalho sobre os sentidos, aí, eu falando com os meninos a 
capacidade de nós ouvirmos e amplificar o som, aí, falei, se você pegar um copo 
como esse aqui (copo de vidro) e colocar na parede você ouve o que a pessoa está 
falando do outro lado da parede. Aí um aluno perguntou - e se eu colocar no chão eu 
vou escutar o que meu vizinho de baixo está falando lá no prédio. Aí falei que isso 
aqui amplifica. Então, uma das alunas lembrou justamente dessa brincadeira que está 
citada aqui, né, do telefone sem fio, e eu, ainda, sugeri que fizéssemos essa semana 
também. Aí, o que eu achei interessante foi a questão dos objetivos, também que a 
natureza dos estímulos do ambiente, como é que esses estímulos são produzidos? 
Como esses estímulos são percebidos pelos nossos órgãos dos sentidos? Qual a 
diferença entre um estímulo visual, um estímulo auditivo e um estímulo olfativo, os 
quais às vezes, a gente esquece-se de trabalhar? E também, estudar os nossos 
sentidos é necessariamente estudar o meio ao nosso redor. A interação, que os 
sentidos trabalham em conjunto. Aqui no texto tem um exemplo que eu achei 
interessante quando fala a questão da alimentação, que a alimentação envolve a visão 
de você perceber visualmente o alimento, por exemplo, diante um bolo, olhar para 
ele, o paladar que é você sentir o sabor de um bolo, o olfato que é você sentir o cheiro 
do bolo e a questão do tato que não é você pegar o alimento, no caso o bolo, mas sua 
própria boca você sentir a textura do alimento. Eu mesmo, quando eu faço um 
alimento, eu gosto de sentir mais a textura. Tem alimento que eu como somente por 
causa da textura, não por causa do sabor, mas, da textura que você percebe quando 
está ingerindo o alimento. Daí a gente percebe que o tato não é somente pela mão, 
mas, é toda a pele do nosso corpo e não apenas externa, mas interna também nos 
órgãos, então quando você come o alimento você está sentindo ali também a textura. 
Então, essa interação é bem interessante quando você trabalha com os alunos com 
alimentação, aí você consegue trabalhar com eles os órgãos dos sentidos, visão, tato, 
paladar de uma vez só, ou seja, não são separados um do outro. Outra coisa no texto 
que eu nunca tinha percebido ―você já deve ter percebido que pessoas que usam 
óculos têm dificuldades para ouvir quando estão sem eles‖. Eu nunca percebi isso, 
vou observar, mas acho que é assim, quando a pessoa está falando se a gente estiver 
com o óculos a gente vê a movimentação da boca, então você percebe mais, pode ser 
isso, agora nunca tinha me atentado pra isso. Ah! Outra coisa que achei interessante 
aqui no texto, os cuidados com o corpo, né, a gente tem que ensinar dos cuidados 
com os órgãos dos sentidos até pra que eles se mantenham funcionais. Aí vem a 
questão que você pode trabalhar a questão do barulho na sala que pode prejudicar a 
audição. Outras questões na sala é perceber as crianças que tem dificuldades de 
visualizar na sala as atividades quando eles estão sentados mais distantes, e aí tem 
aqui as dicas de como trabalhar e, aí, eu pontuei aqui uma parte: desde leitura de 
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histórias até experimentos divertidos e curiosos. Você não vai apenas trabalhar as 
informações básicas, mas um texto, por exemplo, um de um livro que eu escolhi pra 
ler essa semana que tem uma parte interessante que fala das curiosidades dos 
animais. Como os animais percebem o contexto, será que é da mesma forma que a 
gente (ser humano)? Aí tem uma parte que são os recordes dos sentidos dos animais, 
aí, eu li essa parte para os alunos e eles se interessaram. Quando eu falei que a cobra 
escuta pela barriga, aí foi aquela folia na sala, porque eles pensavam que a cobra 
tinha ouvido, aí você vai explicar que não tem e tal... E o peixe professor ali do 
aquário, escuta como? Aí eu fui mostrar a linha lateral do peixe pra dizer que é por 
ali. Aí todo mundo queria ir ao aquário para olhar como, onde era a linha do peixe? 
Então, falei vocês estão vendo àquela linha que vai da cabeça até a calda do peixe? É 
por ali que ele escuta. Aí, como trabalhar? Você pode trabalhar de várias formas 
diferentes. Esse livro é uma sugestão boa mesmo! Que ele explica a questão de 
odores, um monte de coisas interessantes, até de forma engraçada. E experimentos, 
fazendo experiências, você pode fazer várias experiências com os alunos. Essa 
brincadeira mesmo que a aluna lembrou que eu fiz com eles, em 2012, aqui na sala de 
leitura, eu vou repetir porque alguns não estudavam aqui na época, e mesmo com os 
que estudavam, eu vou relembrar que é uma forma de você perceber o mundo, e aí 
você já pode trabalhar também a questão da inclusão, e os deficientes visuais que a 
gente conhece. Será que eles conseguem perceber o mundo também assim? Essa 
parte de audição você pode pedir para os alunos fecharem os olhos e aí você se 
desloca pela sala e dar sinais sonoros pra eles ouvirem onde você estar, tentar 
descobrir onde você está. Então, tem várias formas de trabalhar, é um assunto muito 
interessante. 

PROFESSOR 4: O auditivo ele não vai ouvir, mas, por exemplo, ele vai sentir se você 
colocar a mão dele perto de uma caixa de som, a amplificação ele vai sentir.  

PROFESSOR 1: Ele vai sentir a vibração do ar e aí você já pode mostrar para os 
alunos que o som se propaga pelo ar... 

PROFESSOR 4: O que me chamou atenção aqui no texto de Bizzo (2009) foi quando 
o autor coloca aqui essas duas ideias das historinhas, do relâmpago e do trovão. E 
outra questão que a gente não tem que se ater a cobrar do aluno que ele saiba os 
termos científicos e que o importante é se o aluno compreendeu. 

PROFESSOR 2: O que me chamou atenção no texto de Bizzo (2009) foi essa questão 
de não se ater somente ao nome sem explicar, e não sentir o ambiente, e aí, chamar os 
alunos e perguntar como estão sentindo esse ambiente e, saber por que o nome e 
associar a sua vivência. Por que pra nós foi passado assim, quais são órgãos dos 
sentidos? Visão, audição... Mas, nunca tivemos experimentos vivenciando cada 
situação. Por isso dessa dificuldade nossa no experimento. Era pra ter pegado a fruta, 
principalmente, olhar a fruta, sentir o gosto, a cor, o cheiro... Usar todos os sentidos 
no momento com a fruta, mas não, a gente só usou um, o visual. 

PROFESSOR 1: Aí tem uma outra coisa que eu acho uma deficiência nesse trabalho 
com os órgãos dos sentidos, que lembro até hoje de algumas experiências minhas 
como aluno e não esqueci, ou porque foram muito boas ou porque foram muito 
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traumatizantes, e foram sobre os órgãos dos sentidos. Eu estudei uma vez, que o 
professor colocou a gente pra fazer, eu lembro bem que minha equipe ficou com 
audição, e ele (o professor) me fez decorar toda a parte do aparelho auditivo, desde o 
ouvido externo até os três ossinhos lá, bigorna, estribo e martelo. Então, eu tive que 
decorar porque eu tive que ir pra frente falar àquele be-a-bá todo, então, é uma coisa, 
assim, pra quê àquilo? Eu não ia me tornar um Otorrino, eu não ia precisar daquele 
conhecimento, então, pra mim não tinha função.  Eu aprendi porque eu gostava de 
Ciências muito, mas não tinha função pra mim àquilo ali, saber essas estruturas 
internas, saber dos ossinhos que tinham ali dentro, eu não tinha necessidade daquilo. 
Daí cada equipe trabalhou com um assunto, totalmente desarticulados, um grupo 
trabalhou visão, outro audição... E quem trabalhou visão já não queria mais saber da 
audição do outro, e acabou... Fica complicado, desarticulado, e na universidade ainda 
repete esse tipo de procedimento, conhecimento fragmentado.  

PROFESSOR 4: E assim, na experiência do colega, o que realmente interessava, ele 
não aprendeu. Hoje a gente professor até pode chegar e querer conhecer essas 
estruturas porque a gente precisa desse conhecimento porque o aluno pode chegar e 
nos questionar. Mas, a gente enquanto aluno tem outras necessidades, você quer 
saber por que se dá, né, o som, como ele chega até a gente? Então, decorar um monte 
de coisas não tem sentido para o aluno, a não ser, apresentar na frente. 

PROFESSOR 1: Aí você vê, por exemplo, você mostrar para o aluno a audição não é 
bem melhor você mostrar a questão de sons agradáveis e desagradáveis. Trabalhar 
com música, como o aluno percebe a música, volume de som, som alto e som baixo, 
aí você vai trabalhar a questão da saúde auditiva, tudo isso... Tinha que saber da tal 
da bigorna? 

Pesquisadora: Como Bizzo (2009) propõe o estudo sobre os órgãos dos sentidos pela 
escola?  

PROFESSOR 1: Não, você pode mostrar, é como eu falo, se lá no livro didático tem 
mostrando as estruturas dos órgãos dos sentidos, mostre. Mas, não precisa o aluno 
decorar àquilo ali.  

PROFESSOR 2: É como o autor falou, não é pra deixar de trabalhar. É como se 
trabalhar? De que maneira? Eu posso trabalhar a estrutura, a língua lá tem suas 
partes com as suas divisões, onde você sente o doce, o azedo, né? Então, eu posso 
trabalhar a posição visualizando, vendo, vivenciando. Então, como se trabalhar? É 
válido trabalhar a questão, mesmo, dos ossinhos do ouvido, mas, de que forma 
trabalhar? 

PROFESSOR 4: Na minha infância também, eu achava que eram dissociados, que 
trovão era uma coisa e relâmpago é outra coisa. 

PROFESSOR 1: É um fenômeno só, agora você percebe de duas formas diferentes, 
primeiro a luz pra depois o som, porque o som vai demorar mais pra chegar até você. 
Está aí uma coisa que eu gostava de fazer, quando eu descobri que calculava a 
distância em que o raio caiu, o tempo entre a luz e o som, isso pra mim já tinha mais 
sentido. Eu não aguentava ver uma formação de tempestade quando a gente estava 
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lá na roça, principalmente, que eu já ficava, caiu um raio agora, 1,2,... Ah! Está há 
tantos quilômetros. Para mim isso era uma informação mais válida do que saber a tal 
da bigorna.  

PROFESSOR 1: É, eu acho que tem que trabalhar. Corpo humano, mesmo, quando 
você trabalha com corpo humano, eu creio que uma das melhores coisas de trabalhar 
com atlas do corpo humano. É igual Geografia, eu não vejo trabalho de Geografia 
sem fazer educação cartográfica da criança. Tem que trabalhar com mapa. Agora, 
tem umas coisas que você não precisa exigir, ainda mais hoje em dia, você tem 
sempre esse material para você constatar quando necessário. Então, não tem porque 
você ficar gravando, certos conceitos, certas estruturas. 

Pesquisadora: Bizzo (2009) aponta que os órgãos dos sentidos são tradicionalmente 
abordados nas primeiras séries do ensino fundamental, mas nem sempre de forma 
muito estimulante para alunos e professores. Isso é uma verdade, ou não?  

PROFESSOR 1: Acho que modificou. Isso aí eu pego pela minha prática. A forma 
como eu tento levar esse conteúdo para as crianças é bem diferente da forma como 
foi no passado, tempo de estudante, bem diferente mesmo, mesmo. 

PROFESSOR 4: É um conteúdo rico pra você trabalhar, um conteúdo rico, várias 
vertentes aí pra você puxar. 

PROFESSOR 1: E é um conteúdo que não vai se esgotar, você trabalha agora na 
primeira unidade e, no decorrer do ano você não trabalha mais, não. Eu sempre 
quando estou conversando com os meninos, até na questão da atenção quando 
chamo a atenção deles pra acompanhar de forma mais atenta a aula, aí você sempre 
está falando isso, gente olha... Você pergunta uma coisa, aí eles, às vezes, faz àquela 
confusão, todo mundo respondendo junto, ou respondendo de forma incorreta, aí 
você fala, olha, primeiro ouvir pra depois saber responder. Primeiro ouvir com 
atenção a pergunta, pra depois saber responder. Então, você está trabalhando visão o 
tempo inteiro, a audição o tempo inteiro. E eu gosto de fazer coisas, direto. E tem 
horas que estou lá na sala e, aí a merendeira começa a atentar a gente lá na sala com o 
cheiro do lanche, vai diretamente pra minha sala, aí, eu: vamos adivinhar o que é o 
lanche hoje. Aí todo mundo, é isso, é tal coisa,... Então, você está trabalhando órgãos 
do sentido. Como esse cheiro está chegando aqui? Quem tá vendo o cheiro? Não 
professor, a gente não está vendo, a gente está sentindo. Sentido como? Através do 
nariz. Então, já estava trabalhando isso ontem. O conteúdo se trabalha no dia-a-dia e 
mostrar pra eles que é no dia-a-dia. 

Pesquisadora: Discussão sobre as sugestões de atividades abordadas por Bizzo 
(2009), e outras?  

PROFESSOR 1: A atividade, explorando o tema da luz e da visão.  É como se a visão, 
fosse você olhar aqui e, você lançar o raio e enxergar. Mas, é ao contrário, o visual 
vem de lá para seu olho e seu olho vai captar, ele não vai lançar a visão, é como a 
questão da lanterna. Não é como o farol. Vamos pegar como exemplo, o farol, que 
quando a gente vai no carro e pra a gente vê pra onde está indo, o farol vai iluminar, 
mas não, o que eu estou vendo naquela televisão ali, tá vendo de lá, cá a imagem, e tá 
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vindo por conta da luz. Então, o olho é um receptor, ele não é um transmissor. Um 
receptor da luz, do estímulo através da luz e, tudo na visão depende da luz. 

PROFESSOR 4: Tem uma experiência que você pega um pedaço de cano, aí abre em 
cima o suficiente para encaixar um objeto, por exemplo, um celular, aí tu vem com 
um copinho desse descartável, faz um furo no copinho e encaixa aqui nessa borda do 
cano e na outra borda, e aí tu põe o som do teu celular e aqui fica como duas caixas 
amplificadoras.  

PROFESSOR 1: A questão da propagação do som, a gente fazia muito lá na roça, 
aqueles rolos de mangueira de irrigação, mais de cem metros, a gente botava uma 
ponta aqui na boca, falava, e aí o som ali dentro, pra sair na outra ponta demorava 
um tempão. Aí a questão da propagação do som no ar é diferente, demora um tempo 
pra chegar, pra você escutar. Já se for no meio físico, sólido, o som chega bem mais 
rápido e bem mais alto, como o cordão da experiência do copo. 

PROFESSOR 1: Aqui já vi algumas dicas que vou usar essa semana. 

PROFESSOR 2: Eu tenho uma ideia de fazer uma caixa e colocar vários presentes, aí 
vendar os olhos dos alunos para que eles adivinhem que brinquedo é, quais são os 
brinquedos, até a cor. 

PROFESSOR 1: A percepção e a valorização do conhecimento prévio, o que o aluno 
já sabe. Porque de certa forma a gente percebe o mundo com os sentidos, desde o 
nascimento, todo mundo já conhece bem, mas até pra você ver o que um sabe mais 
do que o outro nesse ponto aí.  

PROFESSOR 1: Eu gostei dessas sugestões, tem algumas que eu vou até adaptar 
para fazer com os meus alunos nessa semana já. 

PROFESSOR 1: Eu gostei das sugestões. São sugestões que a gente pode utilizar da 
forma como foi sugerido, ou então, fazer adaptações pra nossas turmas, são níveis 
diferentes cada turma, e também, a disponibilidade tanto dos espaços da sala quanto 
dos recursos também. 

5º encontro de formação continuada para professores em Ciências Naturais 

Atividade – Dinâmica: como eu sou? 

Pesquisadora: Como você se vê, como corpo físico e ser humano? 

PROFESSOR 1: Eu procurei representar mostrando o corpo não apenas as partes, 
como a gente costuma ver, geralmente. Mas, mostrando o corpo como um elemento 
de identidade que define masculino e feminino, como também, elemento de 
expressão de sentimentos. Você vê, eu tentei desenhar aqui uma expressão de 
espantado, expressão de sorridente, de alegre. E também, a capacidade do corpo de 
gerar descendentes, que a partir da união de dois, você tem a continuação da espécie, 
gerando novos seres vivos, novos seres humanos. O bonequinho feito não foi 
pensando em mim, mas do ser humano de uma forma geral. Quanto a mim, é difícil 
falar, magro, não muito alto, é... É complicado, falar da gente mesmo. É complicado, 
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não tenho muita coisa pra falar de mim não. 

PROFESSOR 4: Eu tentei né, não sei desenhar, vou apresentar aqui uma criatura em 
movimento porque eu me vejo assim, sempre em movimento, fazendo uma coisa, 
resolvendo outra, indo para o trabalho, correria do dia-a-dia, essas coisas assim. A 
gente, constantemente, está em movimento, até quando a gente não tem as nossas 
obrigações diárias de trabalho, mas você não para. O corpo da gente é uma máquina 
que não para um instante, até quando a gente dorme, continua. Coloquei aqui um 
caminhozinho com algumas florezinhas porque na vida a gente passa por situações 
doces e por situações um pouco áridas, sem flores, mas, a gente vai, continua 
caminhando. Então, o que eu quis tentar representar aqui é essa caminhada que é a 
vida, né, o corpo em movimento, a busca pra chegar em algum lugar. 

PROFESSOR 3: Essa sou eu, baixinha, gosto muito de usar vestido, um corpo, não 
sou nem magra e nem gorda, cabelo encaracolado e gosto sempre de estar sorrindo, 
gosto também da natureza, por isso, eu coloquei aqui. E, eu tentei expressar aqui 
nesse desenho a representação do meu corpo (braços, pernas, cabeça).  

Pesquisadora: Comparando os desenhos, o que vocês consideram de diferente, um 
em relação ao outro? 

PROFESSOR 3: Primeiro, o gênero, a questão de nós mulheres e do colega. As 
características do colega são diferentes da nossa.  Apesar de que tem características 
que são semelhantes, a própria formação do corpo, olhos, cabeça, mãos.  

Pesquisadora: E quanto a parte externa desse corpo? 

PROFESSOR 1: Não. Tem a parte interna também que a gente não representa aqui, 
mas a gente pode comentar a respeito. Formado por vários órgãos que se interagem, 
né, para que o corpo funcione. Quando um não está funcionando adequadamente, o 
outro também passa a não funcionar de forma adequada. 

Pesquisadora: Como vocês percebem esse corpo?  

PROFESSOR 1: Depende da situação de cada um, de cada momento. 

PROFESSOR 3: Tem momento que você vai está super alegre, já vai ter momento 

que você vai ter um sentimento de tristeza e tal, que deve ser bem trabalhado 
também, até pra gente passar por essa fase, né. E serve pra todo ser humano. Agora, 
eu, particularmente, não só na questão física, estética, acho o ser humano lindo. Lá 
em casa tem um esqueleto, nós colocamos o nome dele de Zé, fico parada, assim, 
olhando àquele esqueleto e vendo a criação de Deus. Que coisa maravilhosa! Cada 
ossinho no seu lugar. A parte que mais me interessa é o osso da clavícula e a parte da 
bacia, gente! Parece mesmo uma bacia. Aí, vem a questão que tinha na sala, cada 
órgão tem a sua função, e se todos não trabalharem na sua determinada função, o  
corpo fica desequilibrado. Quanto a questão de um corpo saudável, nós devemos 
procurar esse lado saudável porque muitas das vezes por conta da correria que a 
colega refletiu, e tal, o nosso corpo não fica tão saudável, né. Aí, a gente tem a 
questão do sedentarismo que deveríamos está se exercitando mais, por mais que a 
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gente reconheça que é uma necessidade para o corpo, não é uma prática ainda. Mas, 
eu, particularmente, vejo o ser humano como uma obra perfeita.  

Pesquisadora: Voltando para a sala de aula, como é trabalhado com os alunos esse 
conteúdo, corpo humano, ser humano? Que atividades são realizadas? 

PROFESSOR 1: Eu, geralmente, quando trabalho esse conteúdo eu procuro mostrar 
aos alunos que eles podem aprender sobre o corpo humano, eles têm que partir 
inicialmente da observação do próprio corpo para eles terem a consciência do seu 
corpo, da formação, da constituição desse corpo, da funcionalidade desse corpo, 
como funciona cada parte do seu corpo, de que isso não é isoladamente. Que o 
funcionamento desse ou daquela parte do seu corpo depende de outras partes, 
também, que não é de forma isolada. Tem um texto que eu sempre gosto de trabalhar 
com eles (os alunos): é o corpo humano é uma casa. E aí a gente vai vendo como que 
o corpo humano fosse um prédio e, cada andar desse prédio mora ou uma pessoa ou 
famílias e que tem interação. Não é porque o cérebro está morando lá na cobertura 
sozinho que ele é melhor do que todo mundo. Tudo bem, ele comanda o prédio 
inteiro, mas mesmo àquela família que está cá embaixo, no andar de baixo, que mora 
um monte de gente juntos, uma casinha bem apertadinha, um cômodo com tata 
gente morando juntos, que do trabalho da galera daqui de baixo, se não trabalhar 
direito, o cérebro também não vai funcionar direito. E aí, procurar mostrar para os 
alunos, né, de uma forma até mais lúdica, que o corpo da gente é como uma casa, 
como uma família, mesmo, e que cada um fazendo sua parte, o todo funciona bem, 
mas, se um deixa de funcionar adequadamente, aí começa os problemas. E aí, a partir 
daí a gente vai pra parte teórica, também. Trabalhar a parte teórica com o recurso do 
livro, vídeo e outros materiais para eles irem entendendo a parte teórica. Mas, o 
primeiro momento é essa percepção de como o corpo deles funciona. Então, o corpo 
deles vai ser o laboratório para o nosso trabalho.  

PROFESSOR 4: Quando eu vou trabalhar com os alunos a questão do corpo 
humano, eu começo primeiro com os cuidados básicos de higiene. Geralmente, eu 
introduzo a questão da higiene pessoal, o cuidado da higiene pessoal. Aí, trato um 
pouco da questão do que se pode adquirir de doenças quando você não se cuida, e a 
partir daí, eu utilizo muitos cartazes. Eu tenho cartazes dos sistemas do corpo 
humano, e à medida que eu vou trabalhando cada sistema eu vou apresentando 
cartazes, aguça também a curiosidade porque aí eles (alunos) falam, às vezes eles não 
atentam pra, ah! É assim, é dessa forma que eu... É nessa posição. E busco também, 
que eles falem dos cuidados que eles têm pra não ficarem doentes, da questão do 
ambiente ao redor, como é que eles fazem pra manter? Porque tudo tem que está em 
equilíbrio, em harmonia não só internamente, mas, o ambiente externo também vai 
refletir nisso, né?  

PROFESSOR 3: No meu caso, eu trabalho de uma maneira mais lúdica com eles 
(alunos), utilizando músicas, vídeos. E eu gosto muito de trabalhar, assim, a questão 
da música pra eles irem tocando o próprio corpo, que ali, eles vão tocando e já vão 
identificando quais são as partes e as funções de cada parte. E depois a gente utiliza 
também alguma atividade pra eles reconhecerem cada parte do corpo.  
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Atividade – leitura de um texto 

Pesquisadora: Que considerações vocês apontam no texto? 

PROFESSOR 1: A primeira coisa que me chamou a atenção a respeito da orientação 
aqui a respeito de como a gente pode trabalhar essa temática é a questão da 
valorização das diferenças individuais. É você fazer a criança perceber o seu corpo. 
Você vai falar sobre corpo humano, então, não parta diretamente de um modelo de 
corpo humano, parta da percepção, é o que a colega disse antes que faz na sua sala, 
da criança tocar o seu corpo e ir percebendo o seu corpo. Lembro até hoje da 
musiquinha do jacaré, que come sua orelha, o dedão do pé, o seu nariz,... Então, a 
criança vai se percebendo no momento em que ela se toca. 

PROFESSOR 3: Esses dias eu trabalhando a questão do corpo e falando também 
pra... Que aí a gente já vai aqui para o texto, né, além de falar do corpo humano, ele 
também está dando instruções pra a gente está mantendo o nosso ambiente limpo, a 
questão cultural também, porque é onde o corpo está inserido. E trabalhando assim, 
na minha sala, falando pra eles da importância de conservar o banheiro limpo, não 
jogar o papel no chão e tal, tal... Porque eles já têm que ir percebendo que faz parte 
também deles. Eu brincando lá com eles, e fui falando sobre o corpo humano e tal, e 
no que eu ia, gente vamos pegar agora no queixo e fazendo atividade e todo mundo 
na rodinha, lá pras tantas, alguém percebe que eu não tinha o pedaço do dedo, aí 
uma perguntou, titia porque teu dedo é assim? Aí, eles começaram, todo mundo 
virou, e aí começaram a perguntar porque o meu dedo não era igual ao deles. Então, 
olha a percepção que eles tiveram né! Eles começaram a analisar a própria professora 
para poder comparar... O segundo parágrafo do texto que eu achei interessante, você 
começa a comparar todos os corpos que tem na escola, porque um é negro, o outro é 
branco, a outra criança já tem o cabelo encaracolado, só vem com o cabelo amarrado, 
outro não. Então, o seu material de estudo está dentro da sua sala de aula. 

PROFESSOR 1: Aí, é como está falando nesse parágrafo, valorizar as diferenças 
individuais para favorecer a autoestima, que aí você vai falando que nem todo 
mundo é igual. É aquele trabalho que a gente faz, geralmente, todo início de ano. E 
mostrar que somos diferentes e que podemos conviver com essas diferenças, e 
mostrar isso através do corpo humano, levar a criança a perceber através do corpo 
humano. Eu gostei também da ideia de trabalhar o ciclo de vida através de fotos que 
você pega de pessoas em diferentes fases da vida, inclusive, dá o exemplo da mulher 
grávida pra mostrar que é um novo ciclo que se inicia, você trabalhar esses diferentes 
períodos de vida. E também, trabalhar a questão dos elementos culturais que 
modificam o corpo da pessoa.  Eu mesmo tenho um texto que trabalhei em história, o 
ano passado, que tinha aquelas mulheres girafa da África que vão colocando as 
argolas pra alongar o pescoço. Àquilo ali é um elemento cultural que modifica o 
corpo, e aí eles (os alunos) podem perceber até nos grupos deles, quais são as coisas 
que a gente faz dentro da nossa sociedade que mudam o nosso corpo? Uma 
tatuagem, um cabelo moicano,... Aí, eles já percebem. Ontem mesmo, um aluno ficou 
zangado comigo aqui porque na hora que eu saí, fui fazer um carinho na cabeça - 
professor você está bagunçando o meu moicano. Não mexo mais! Então, essas 
modificações que eles fazem no corte do cabelo, a forma de se vestir. Outra coisa que 
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achei interessante também foi a comparação, isso eles adoram. Nesse livrinho aqui 
mesmo sobre os órgãos dos sentidos, na última parte, recordes dos animais, aí você 
está trabalhando os sentidos humanos e comparando com o dos animais. Então, fazer 
comparações entre humanos e animais eles gostam. Um dia desses, eu exibi um 
vídeo pra eles mostrando uma família de macacos, e aí eles viram, aí teve um que 
falou durante o vídeo - faz igual a mãe faz - a macaca dando de mamar, né, o 
macaquinho. Aí eu falei, oh! Comparação! Eles estão comparando. A questão dos 
gêneros, trabalha gêneros, isso é bastante importante eles perceberem desde 
pequenininhos das diferenças entre masculino e feminino e a variedade de gêneros. 
O desenvolvimento que o corpo vai passando no decorrer da vida. Aí, segundo uma 
parte aqui no texto, ―a criança deve ser incentivada a perceber seu corpo, limites e 
capacidades, externar as sensações de conforto e prazer, ampliando sua capacidade 
de se expressar sobre o que sente, percebe e deseja‖. Então, quando ela começa a se 
expressar sobre o seu próprio corpo, aí, às vezes, até diminui essa dificuldade.  Eu 
mesmo, tenho dificuldade de falar a respeito do corpo, eu não gosto de falar do meu 
corpo, eu não falo, então, reflete a forma como isso era trabalhado. Eu não tenho essa 
habilidade pra falar, tanto do meu corpo como do corpo de outras pessoas, eu sou 
mesmo travado com relação a isso aí. Outra questão que achei interessante no texto é 
sobre a velhice, circulei todo o parágrafo, porque geralmente, como aqui está 
mostrando, a velhice é visto como o período final. A pessoa está velha, a pessoa não 
quer mais nada, a pessoa está lá descartável. E isso, vai refletir até na própria atitude 
da gente de não valorizar o idoso e, das crianças também. E não respeitar o idoso 
porque acho que o idoso já passou, já não vale mais nada. Então, trabalhar a questão 
da velhice e mostrar que esse é um caminho de todos nós. E por fim, a questão das 
parcerias, você estabelecer parcerias pra trabalhar esse conteúdo que é tão 
importante, aí, fala aqui no texto a questão do posto de saúde, trazer outras 
instituições que falem a respeito disso também, né, da comunidade, que é uma forma 
de incentivar as crianças a trazerem pra a escola pessoas que falem do assunto. 

PROFESSOR 3: Aqui nós já tivemos algumas experiências, o pessoal da saúde, 
dentista e tudo, que davam atenção aqui, e funciona. 

PROFESSOR 1: Aqui mesmo, algumas vezes já tivemos experiências e foi muito 
proveitoso. Essa semana, mesmo, o pessoal da polícia Rodoviária Federal veio e, eles, 
é claro que veio falar sobre trânsito, mas acabam esbarrando no corpo humano, a 
questão da atenção, quando eles falam de atenção, é o sentido de você perceber, de 
você vê, de você ouvir. É ao transitar, a questão do perigo, do risco que o corpo corre 
se você não tem essa atenção no trânsito. Então, tudo isso vale a pena, a criança vai 
aprendendo não apenas com o que está lá nos livros. 

PROFESSOR 3: Eu estava aqui comentando com os colegas que os textos do PCN 
são textos muito agradáveis pra a gente está estudando, é uma linguagem simples, 
acessível e também, tudo que tem aqui, as atividades, eu coloquei até aqui, sugestões 
de atividades que vem aqui abordando. Essa questão de você pegar com as crianças 
as fotografias e você fazer uma linha do tempo, quando você era beber até chegar lá, 
e a mulher grávida, aquele processo de reprodução e tudo, então, isso é muito 
interessante e são atividades que são fáceis de desenvolver, a gente não precisa está 
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fazendo àquelas aulas mirabolantes que tem que ser não sei como, não...Você com o 
pouco que a escola pública muitas vezes oferece, você pode pegar revistas e tal, e o 
menino vai pesquisar, ele vai comparando as diferenças que existe entre os seres 
humanos no corpo, né. A gente já pode também está colocando aí na pauta, a questão 
da inclusão, porque nós vamos encontrar figuras de cadeirantes, de deficientes 
visuais, e por aí vai, porque tem essa diferença no corpo? Como deve ser tratada essa 
pessoa? Aí, também vem a questão do respeito como já falando aí da velhice, mas a 
gente pode expandir para outros seres. Porque eu acho que às vezes quando a gente 
fala assim de corpo, de beleza, eu mesmo já disse que eu acho muito bonito o ser 
humano, quando um tem as suas singularidades, suas particularidades, e eu percebo 
assim, eu tenho um aluno que ele tem os olhos verdes, todo mundo que chega à 
minha sala que olha - gente que criança linda! Mas, falam com uma empolgação. 
Esses dias mesmo teve uma colega que chegou lá, olha que criança! Que olho é esse! 
Eu vou levar pra mim porque é lindo! Aí, ficam os outros alunos todos assim,... Acho 
que esperando serem chamados de lindos também. Àquela visão, ainda, 
europeizada, tudo que é bonitinho é assim, aí o aluno fica todo cheio, e se você for 
olhar, ele já fica tipo um pavãozinho. E não é o aluno que o comportamento mais 
bonitinho, porque ele bate nos colegas o tempo todo e gosta de desfazer, aí eu só fico 
de cá observando, ele falando – fulano! Vem cá e tal. Só que tem um lá, que eu 
percebo, eu acho ele todo quietinho, ele só fica, assim, mordendo o dedo, ele é o olho 
que mais cresce quando alguém chama o outro de lindo, ele fica bem assim, parado, 
acho que é esperando, eu quero ser lindo também, mas, ninguém fala. Isso interfere 
na formação.  

PROFESSOR 1: A questão da auto-estima.  

PROFESSOR 3: Agora o texto aqui é muito pertinente, eu também grifei aqui várias 
coisas porque vem nos orientar sobre a questão da gente trabalhar o corpo humano, e 
trabalhar o corpo humano aqui perpassa o ensino de Ciências.  Vai para o ensino de 
História, vai para o ensino de Geografia. É um trabalho interdisciplinar. 

PROFESSOR 1: Essa parte mesmo de você vê o seu corpo humano em várias fases, 
você pode trabalhar história muito bem.  

PROFESSOR 3: É história, é a linha do tempo. 

PROFESSOR 1: Se você pega, por exemplo, as crianças, não que eles são novos, 
ainda, mas se você pedir que eles façam isso com os avós deles. Como será que era 
quando o seu avô tinha a sua idade, o seu corpo, assim...  

PROFESSOR 3: Como eram as vestimentas? Né.  

PROFESSOR 1: É. Como é que eles e se vestiam? Será que o corte do cabelo de vovô 
e vovó era esse moicanozinho igual ao seu? Aí, eles já vão... 

PROFESSOR 4: As brincadeiras. 

PROFESSOR 1: As brincadeiras, isso... 

PROFESSOR 3: A gente pode entrar nessa questão de brincadeiras, vem também a 
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questão do ambiente onde moravam, colega, que aí vai tá mais essa questão de zona 
rural, diante de tanta essa modernização. Tinha tablet naquela época? Porque eles (os 
alunos) gostam tanto de tablet na sala de aula.  Tinha tecnologia? Não tinha? Como é 
que eles se alimentavam? 

PROFESSOR 1: A questão alimentar. Como se alimentavam? Será que os alimentos 
seriam... 

PROFESSOR 3: Aí você vê que como um tema desse, você cria um projeto pra poder 
trabalhar àquela questão que a gente fala, a sequência didática, um miniprojeto pra 
quinze, uns dias, mas você aborda muitas coisas. Você vai trazer textos pra trabalhar 
Língua Portuguesa, mas você vai abordar História, Geografia, muita coisa... É muito 
amplo. 

PROFESSOR 1: Qual a diferença de idade entre você e seu avó? Vamos lá, pegue a 
idade do seu avô e pegue a sua agora. Vamos diminuir.  Então você pode estender. 

PROFESSOR 3: E você não precisa focar só ali, gente, olha, hoje nós vamos trabalhar 
o corpo humano e ficar só ali – o corpo humano é formado pelo sistema circulatório, 
digestivo... Não. Não precisa àquilo. Você vai fazer uma mistura, uma mixagem de 
conteúdos.  

PROFESSOR 3: Essa questão de você comparar o corpo humano com o corpo dos 
animais, eu tenho uma aluna que fica o tempo todo assim - eu sou uma macaca, eu 
sou uma macaca..., porque ela pula o tempo todo. Aí, eu, porque você acha que você 
uma macaca? Porque uma macaca pula. Aí depois, ainda, ela falou outra 
característica, porque eu gosto de banana. Olha que comparação! 

 PROFESSOR 1: Pega pra tu contar para os teus alunos. Está lá em cima na sala, 
Corpo de Gente e Corpo de Bicho, eu não lembro os autores. A foto da capa do livro 
é uma menininha e um macaco, um gorila atrás dela, assim, e ela na frente fazendo a 
mesma pose. É a comparação entre o corpo dos seres humanos e o corpo dos animais. 
Muito interessante! É rapidinha a leitura, são curtinhas, dá pra ler com os pequenos.  

PROFESSOR 4: O que me chamou aqui, a atenção no texto foi que no primeiro 
momento começa falar, justamente, dessa linha do tempo que a gente pode trabalhar 
o desenvolvimento do ser humano desde bebezinho até a idade adulta e, chegando 
na idade adulta, a questão de que não acaba ali, o ser humano, ele continua se 
reproduzindo. Assim como, o texto também orienta que a gente faça essa 
comparação com a vida dos animais porque nesse aspecto nós somos semelhantes. A 
questão do respeito ao idoso também me chamou a atenção, porque hoje a gente vê 
que os meninos eles tem a impressão que eles são o que são e não vão adiante. Então, 
eles desrespeitam, muitas vezes eles não querem ter o cuidado que deveria ter com o 
idoso e, quando a gente fala assim - mas você vai envelhecer - você gostaria de ser 
tratado assim, né? Ás vezes, eles citam situações do que aconteceu com um idoso, 
isso e àquilo..., mas, é como se o idoso fosse àquilo que foi dito aqui, né, uma coisa 
que não presta mais. Mas, nós vamos chegar lá, a gente que ser tratado desse jeito, ou 
quer ser tratado com respeito? Vamos fazer com o outro àquilo que a gente gostaria 
de receber. Outra coisa aqui que fala no texto é a questão de dependência, teve uma 
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parte aqui que citou que enquanto pequenos a gente tem a dependência de alguém, 
né, do adulto. Esse alguém também já teve essa dependência de outro adulto. Então, 
é um ciclo mesmo que se repete e que a gente precisa compreender que assim como a 
gente dependeu, hoje a gente também pode está auxiliando alguém que está 
dependendo da gente. E ele fala também da conquista da autonomia, porque à 
medida que você também vai crescendo, você vai alcançando essa autonomia de se 
cuidar, de compreender os efeitos que determinadas ações poder trazer de bom e de 
ruim para o seu próprio corpo. E por fim, a questão de não considerar só o cuidado 
com o corpo, que foi àquilo que eu falei, ah! Você se preocupar com a questão da 
higiene pessoal, do ambiente em que você está inserido porque tá tudo interligado. 
Então, lá na minha sala mesmo, eu tenho o problema de todos os dias, eu tenho que 
está orientando os meninos, eles saem para o lanche, fazem o lanche, aí, fica com 
aqueles salgadinhos, cai salgadinhos pelo chão, aí, daqui a pouco quando tu vês, tem 
papel de bala pelo chão porque, ultimamente, estão o tempo inteiro, emendam uma 
bala na outra, terminou um bombom, aí, já pega outro. E, aí, assim, ontem mesmo, a 
menina, o lixo estava ali, ela disfarçadamente, o papel no chão. Eu perguntei: esse 
papel não pertence a você, não, flor? Aí, ela, oh! Nem vi. Ela fez de propósito, 
disfarçou ainda. Então, assim, coisas que já tem que vir de casa, manter o ambiente 
limpo, você tem que está todos os dias tendo que - vamos manter o ambiente limpo, 
se a nossa sala estiver suja a gente não consegue pensar direito, raciocinar direito, e 
tal..., tem que ser constante, então, está inserido, o cuidado com o corpo humano não 
deixa de refletir com o cuidado que a gente necessita ter com o ambiente. 

PROFESSOR 1: Essa lembrança que a gente fica todo dia da organização da sala, da 
questão do lixo espalhado pela sala, é, durante a semana eles começam, na segunda-
feira é terrível. Na segunda-feira eles espalham, mesmo, se você não estiver de olho, 
na hora do lanche fica àquela bagunça. Aí, vai, passa uma semana, eles vão 
organizando, tem dia que as meninas, zeladoras, chegam lá na sala e vão limpar, ô! 
Nem parece que teve menino aqui hoje, está tudo arrumadinho. Mas, a segunda-
feira, elas já perceberam, porque eu acho que parece quando eles (os alunos) vão pra 
casa, esse cuidado não tem. Na hora do lanche mesmo, o costume deles de sentar em 
qualquer lugar pra fazer o lanche, de ficarem com o prato, eles pegam o lanche, aí, eu 
sempre falo, vem pra sala põe em cima da mesa, a gente não tem refeitório, mas a 
gente faz o refeitório da gente na sala, põe o prato em cima da mesa, cuidado pra não 
derramar. Eles fazem isso durante a semana, quando você começa a cobrar, mas na 
segunda-feira tem gente que fica, ou, comendo em pé, aluno colocando o prato em 
qualquer lugar..., Porque quando chega em casa, isso, na maior parte dos casos, não é 
cobrado. 

Pesquisadora: Em relação ao estudo desse texto, quais contribuições para a prática 
de ensino em sala de aula? 

PROFESSOR 1: No meu caso amplia bastante porque trazem aqui algumas 
sugestões, eu já trabalhei esse conteúdo, mas, não é um conteúdo que não se esgota. 
Nós já trabalhamos na I unidade, foi o nosso tema, Viver com Saúde, então já 
exploramos, mas isso aqui não é um conteúdo que se esgota, é o ano inteiro.  

PROFESSOR 3: É interdisciplinar. 
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PROFESSOR 1: Eu até já anotei aqui duas ações que eu vou fazer com eles na sala, 
uma é, eu vou tentar montar com eles uma versão produção textual, outro, onde eu 
vou aproveitar pra trabalhar, que eu não trabalhei com eles, ainda, esse livro, Corpo 
de Gente e Corpo de Bicho, com a turma desse ano. Então, vou trabalhar e vou pedir 
pra que eles produzam um texto bem curtinho - Se eu fosse um animal eu seria...? E 
aí, eles vão a partir daí dizer que animal eles seriam e porque seriam. Fazer o 
comentário deles numa produção, mais de frases, né. E também, trabalhar essa linha 
do tempo porque estou com a dificuldade deles aprenderem a linha do tempo nas 
aulas de história, e aí, vou aproveitar pra gente fazer um apanhado da história 
familiar deles pra ver se a gente consegue acompanhar, porque aí fica um período 
mais curto pra a gente trabalhar. Discutir um texto como esse sempre traz algumas 
ideias e sugestões do que você trabalhou ou do que você, ainda, pode trabalhar. 
Então, eu acho bastante válido. 

PROFESSOR 3: Tem algumas sugestões de atividades aqui no texto que a gente já 
trabalha na escola, é o caso de parcerias, de buscar agentes de saúde nos postos,  
também, de certa forma já temos essa forma de trabalhar com o corpo humano. Mas, 
pra mim o que amplia é essa questão da linha do tempo, que aqui quando eu estava 
lendo, eu já estava imaginando duas coisas que aqui nesse momento de formação 
que eu achei interessante: eu vou fazer àquela horta suspensa na entrada da sala com 
os meus meninos, comecei até já pedir os vasos de refrigerante pra eles; e vou fazer 
também essa questão da linha do tempo, de colocar as figuras, dos livros de recorte, 
eles vão procurar bebês, idosos... pra depois a gente montar, porque vai ficar uma 
coisa interessante, parecendo àquela figura que tem no livro de história que começa 
um homem todo envergado até ficar um homem ereto, né. Então, eu acho 
interessante a gente também está trabalhando. E tem muitas coisas aqui que amplia 
muito, bato sempre aqui na questão do idoso, que está na segunda página, é um tema 
que a gente tem que está batendo o tempo todo porque não é só a questão do 
respeito, mas a mudança no corpo, e que ninguém vai ter esse corpo perfeitinho que 
está ali hoje, todo lindo, que tem crianças aqui que a gente olha é todo, uma... Não, o 
corpo vai sofrer essa transformação, você também vai chegar à fase idosa. Até uma 
questão de se projetar, né, como você acha que seria quando você ficasse idoso, e tal... 
Então, a gente tem que está trazendo essa discussão pra sala de aula.  

PROFESSOR 4: Justamente, pelo fato do corpo não ser estático, a gente vê também 
muitas crianças que num determinado momento são bem gordinhas, vai crescendo já 
emagrece, outros que são magrinhos que engordam, né. Isso aí, também, eu tiro por 
mim, porque assim, eu na minha adolescência eu morria de vergonha do meu corpo, 
seca, só comprava camisa tamanho G pra poder esconder o tanto que eu era seca e, 
hoje à medida que eu estou envelhecendo, eu acho que eu já tenho uma relação 
melhor com o meu corpo, eu acho que meu corpo até melhorou porque eu era uma 
criatura, àquilo ali, uma tripinha. Como a gente vive numa sociedade que preza 
muito o padrão, aí você..., imagine! Eu já passei por isso, quantos dos meus alunos 
não passaram, dos que já foram, dos que estão hoje, num passam, né. Essa cobrança 
daquele estereótipo que tem que ser assim, tem que ser assado. Então, a gente tem 
que ver,... Uma coisa que eu achei interessante de Ivo Pitangui que ele fala a questão 
de envelhecer, que as pessoas se preocupam em não ter rugas, né, e ele como um 
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grande cirurgião, ele disse que é necessário ter rugas. E, realmente, como é que uma 
pessoa quer envelhecer com cara de bebê. É a questão da aceitação do tempo, e o 
tempo lhe deixa marcas que por mais que alguém ache, ah! Tem rugas. Foram 
experiências que você teve, boas ou ruins, você tira lições. 

PR0OFESSOR 3: Outra coisa aqui que acho interessante pra gente está abordando, 
acho que todo mundo passa por isso na sala de aula, é a questão do alimento, da 
alimentação saudável que também foi tratada aqui, né. Porque eu percebo, assim, 
com os meus alunos, eu tenho crianças magrinhas, gordinhas, e tal... Só que quando a 
merenda aqui é fruta, meus meninos não gostam. Gente! É uma coisa 
impressionante. Não quero pró, aí vão empurrando o pratinho, não quero, não 
quero, aí, eu trouxe merenda. Aí, quando eu vou às mochilas, salgadinho e 
refrigerante, pimentinha e refrigerante. Aí, eu fui fazer uma aula lá, pra poder eles,... 
Ô! Gente, nós temos que comer.  E eu achei interessante, porque eu tenho um aluno 
que ele é muito receptivo, ele gosta de tratar todo mundo bem, é um amor de criança, 
aí eu sentei, e falei: gente, como esse mamão tá gostoso! Que mamão gostoso! Aí eu 
comecei a comer mamão, fui e comi uma talhadinha e, todos os pratinhos lá, todo 
mundo me devolveu, e meu aluno me olhando, eu sei que acabei comendo todos os 
pedaços de mamão. Só que veio mamão e melão. Só que eu não como melão. Ai, veio 
meu aluno depois, pronto, agora falta tu comer esse (o melão). Eu achei tão bonito, 
mas, falei com ele, não, a pró não come melão porque não faz bem. E ele, não, come 
um pouquinho, mas, come,... Mas, eles não gostam porque a cultura deles é só o 
salgadinho. Por quê? O industrializado é tudo mais fácil, as mães não querem ter o 
trabalho de chegar e fazer o suco, não. Eu compro logo, ali, a caixinha. E é terrível. 
Então você ver que tem crianças que, eu tenho um aluno, mesmo, que pela idade 
dela, o peso está acima do normal. Esses dias teve um aniversário na sala, ela comeu 
a merenda, comeu duas fatias de bolo, aí, o refrigerante ela tomou três copos, aí, eu 
fiquei de cá, assim, observando. Gente! Pró eu quero mais.  Falei, não, não vai caber 
nessa barriga, e ela foi pedindo, pedindo. Aí, você vê que o descontrole alimentar, é 
assim, passa do limite. Então, a gente tem que está trabalhando essa questão também. 

PROFESSOR 1: Ontem mesmo na minha avaliação de ciências eu coloquei uma 
questão que era sobre alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela? 
Aí, tinha as opções: àquela que contém alimentos variados; àquela que contém uma 
grande quantidade de um só, de um mesmo alimento; ou àquela que contém uma 
maior quantidade de alimentos industrializados. Boa parte dos alunos respondeu 
que seria àquela que contém alimentos industrializados ou uma grande quantidade 
de um só alimento. Poucos disseram a questão da variedade. 

PROFESSOR 3: Porque é o que os alunos vivem. Aí, a gente vai pra questão da 
avaliação. Como proceder de outra forma se é o costume deles. Dentro do contexto 
do que é ensinado na sala com relação aos conteúdos, o currículo e tudo, nós vamos 
avaliar que a concepção deles está errada. Mas, eles estão refletindo ali na avaliação o 
contexto social deles. 

PROFESSOR 1: Quando a gente trabalhou, mesmo, a gente fez no mês passado, a 
gente montou uma mesa de frutas, onde cada aluno trouxe uma fruta, a gente 
trabalhou a questão dos nutrientes de cada fruta e, depois a gente fez um lanche, né. 
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Aí, no dia eu perguntando pra eles, vem cá, o que é comer bem? Aí, um gritou logo, é 
comer muito. A ideia deles de comer bem é comer bastante. Quanto mais comida 
tiver, melhor. A questão do comer bem não é comer com variedade, é comer 
bastante. 

Atividade - realização de um experimento 

Pesquisadora: Considerações acerca dessa atividade em sala de aula? 

PROFESSOR 3: Interessante, que antes da gente fazer esse experimento com os 
alunos, explorar com eles todos os materiais. Porque se a gente fazer uma experiência 
dessa aqui, a criança pode olhar, e quando ele olhar a mudança de cor de alguns 
alimentos, ele pode não querer mais comer esse alimento, tem isso, achando que 
quando ingerir vai ficar dessa forma.  

PROFESSOR 1: Uma atividade dessa, estimula os alunos, né. É claro que você não 
tem como fazer com todo mundo ali junto, cada um fazendo a sua, mas, aí, você 
pega, grupinhos, aí você vai mostrando de um em um, eles ficam super curiosos. Eu 
já trabalhei nutrientes com eles, mas acho que vou retomar isso aí, eu vou mostrar. 
Porque tem nutrientes que são mais fácil eles perceberem, por exemplo, a gordura 
mesmo, ah! Quando você faz ensopado que deixa esfriar e que fica àquela camada, 
mesmo, eles já sabem que ali é gordura, eles sabem que tem isso no alimento. Mas, 
alguns nutrientes são mais difíceis deles verem, e assim, dá pra eles identificarem, 
com a reação química. O que é fácil de realizar, e eles gostam de tudo que..., agora 
está uma coisa aqui, daqui a pouco já mudou, são curiosos. Eu fiz o ano passado com 
eles, uma experiência pra mostrar a presença de água em alimentos secos. A gente 
consegue fazer a transformação do alimento a partir da água que tem dentro deles, e 
eles, têm professor? Tem. A questão da pipoca. A gente fez uma pipoca o ano 
passado que só botei o milho e o sal no micro-ondas, a reação ali, da água é que faz 
com que a pipoca estoure. Aí, o alimento, tem água dentro dele, mesmo. O alimento 
seco tem água. Vamos comer a experiência agora. Aí, a gente fez a experiência e, 
depois comeu a experiência. Os meninos já gostaram.  

PROFESSOR 4: Eu acho assim, que o professor, ele só poderia trabalhar vinte horas 
e, porque as outras vinte, ele teria tempo pra uma gama de possibilidades para fazer 
bem feito. Assim, as possibilidades são tantas, mas, por exemplo, uma pessoa que 
trabalha sessenta horas, se a gente tem quarenta não dá né, pra você explorar muito.  

PROFESSOR 1: A gente não tem tempo. 

PROFESSOR 3: Por exemplo, você pega um livro de história, primeiro você vai lá 
conhecer a história, você lê e tal, e depois você vai ver ali as várias possibilidades pra 
você trabalhar, aí você anota tudo, vai fazer um planejamento daquilo ali, depois 
você vai criar as suas próprias atividades de acordo com a realidade da turma.  Isso 
demanda tempo. Até a confecção de um cartaz que você pára pra fazer, é tempo. 
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dos anos iniciais da educação básica 

1. Qual a importância do ensino de Ciências Naturais para a sociedade? 
 
PROFESSOR 1: Eu vejo a importância do ensino de Ciências, você compreender, 
como a gente discutiu aqui desde o primeiro encontro, é compreender como o 
mundo natural funciona, como nós enquanto indivíduos nos relacionamos com esse 
mundo, como a gente vai perceber esse mundo e vai interagir com ele. Então, o 
estudo de Ciências vai permitir você ter uma consciência melhor de sua ação no 
mundo em que vive. 

PROFESSOR 3: É necessário o estudo de Ciências, é importante porque vai nos 
capacitar pra entendermos o funcionamento do mundo natural e também, quais as 
nossas contribuições pra a gente poder manter o funcionamento de uma maneira 
adequada. 

PROFESSOR 4: A gente vê também, assim, geralmente a gente gosta de puxar a 
brasa pra sardinha que a gente mais, né..., Ah! Matemática está em tudo na nossa 
vida, né. Mas, Ciências também está. E se a gente for olhar de um modo geral, todas 
as disciplinas estão inseridas no nosso cotidiano, né, aí vai depender muito do nosso 
olhar, porque como a gente viu aqui nesse texto anterior, pra trabalhar o corpo 
humano, as tantas possibilidades citadas ali e tantas outras que a gente, ainda, pode 
descobrir. E como a gente falou, é um assunto que não se encerra. E conhecimento 
nunca é demais, então, quanto mais a gente conhece, melhor pra a gente lidar com o 
outro, com o mundo, com o ambiente. Na área de Ciências, voltando pra área de 
Ciências, então, é imprescindível, mesmo, que a gente tenha esse olhar pra disciplina 
de Ciências. Pra Matemática, também, né. 

PROFESSOR 3: A Matemática também está presente na Ciência, né, colega. É 
intercalado. É o desenvolvimento do ser integral. 

PROFESSOR 4: Pois é, assim como o colega comparou que o corpo humano é uma 
casa, as disciplinas também. E hoje a gente tem essa visão, mas na época que a gente 
começou a estudar, a gente via como fragmentadas. Você não conseguia unir uma 
coisa com a outra, eu gosto só de Ciências ou eu gosto só de Matemática... Mas, a 
gente não conseguia perceber que uma permeava a outra o tempo inteiro. Hoje a 
gente consegue, né, também, depois de ler muito, de estudar, de ter experiências, 
essas coisas..., a gente consegue, mas como foi passado para a gente. 

PROFESSOR 3: Olha a importância da formação, né. E que essa formação seja 
sempre continuada, porque vai nos abrindo essas possibilidades de visão. 

PROFESSOR 4: Isso. 

2. Como você avalia os momentos de formação em Ciências Naturais realizados no 
decorrer da pesquisa? Pontos positivos? Pontos negativos? O que poderia 
melhorar? 
 
PROFESSOR 3: Eu, particularmente, achei, assim, muito esclarecedor. E são 
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momentos necessários pra formação do corpo docente, né. Não só, assim, quando 
vem a questão da pesquisa científica lá da Universidade, mas, até dentro da própria 
instituição, a gente ter mais conhecimento do PCN, ter conhecimento do material 
didático que nós temos aqui no nosso acervo. E que é necessário a gente ter 
conhecimento também pra poder está reproduzindo conhecimento também para o 
aluno, construindo esse conhecimento com ele. Agora, um ponto que eu acho 
negativo é o fator tempo, né, eu acho que isso aí sempre emperra a educação. 

3. E voltando pra essa formação em si, o que não foi tão bom? 

PROFESSOR 3: Voltado pra essa formação, até a questão tempo. Que não fosse tão 
corrido. Você vê que no início, a primeira proposta, nós iríamos fazer no AC, depois 
teve que ter uma adequação, e aí teve que vir para o sábado. Se você perceber que de 
certa maneira ficou uma questão corrida, né. Aí, fomos três sábados. É corrido pra 
você, é cansativo para a gente. Então, eu acho o fator tempo, a administração do 
tempo, ainda, é um questionamento a ser visto na educação. Agora, a questão, assim, 
da formação, da organização foi muito válido, é crescimento. Coisas que teve, esse 
livro mesmo que tu trabalhou aqui com a gente, nós, ainda, não tínhamos pego no 
acervo pra poder ler, pra poder discutir, e você vê traz uma experiência dessa aqui 
(uma atividade experimental demonstrada anteriormente), nós professores também 
já ficamos na curiosidade de levar pra sala, né, pra ver o que que nós vamos fazer 
agora, até por outras demandas da escola, você não tem esse espaço. A formação em 
si, veio nos possibilitar, estimular esse trabalho.  

PROFESSOR 4: Eu vejo assim. A questão do aprendizado é sempre bem-vinda, né. E 
como nós, não, nenhum profissional é detentor de todo conhecimento, todos os dias e 
em todos os momentos a gente aprende. O que a colega falou, a questão do tempo, a 
gente, eu, por exemplo, nós temos um acervo bom aqui na escola, muito bom, de 
muitas coisas que podem facilitar a vida da gente, que pode nos auxiliar na sala de 
aula, nas aulas, na organização das aulas. E a gente não tem a disponibilidade pra 
estar folheando, lendo, e por quê? Porque o momento de AC a gente já está 
planejando as nossas aulas, mas sem àquele tempo pra àquela leitura prévia, como a 
colega falou, o que você vai fazer primeiro? Você vai pensar no tema, aí você vai 
buscar estratégias. Esses livros aí mesmo, eu tive a oportunidade de saber do que se 
trata, do que se tem, agora, através dessa formação, porque senão, no nosso 
cotidiano... Aí, quando a gente não está aqui no sábado como a gente está aqui com 
essa, a gente vai está com aluno na sala de aula. O AC, o nosso tempo já é reduzido 
pra dá conta da demanda do planejamento e de tudo. Então, é um... É onde eu falei, 
bom seria se nós pudéssemos está em sala de aula somente 20h, e com 20h pra nos 
organizarmos pra isso. Mas, infelizmente, os nossos gestores não entendem dessa 
forma. Mas, de um modo geral, pra mim foi muito produtivo, muito bom. 

PROFESSOR 1: Eu também avalio positivamente a formação, tanto nesse aspecto da 
gente está tendo acesso a esse momento, que às vezes a gente não tem, como sentar 
pra discutir novas ideias, e pelo que foi apresentado aqui para gente, a forma como 
foi apresentado, as sugestões que foram feitas. Mas, principalmente, pela troca de 
experiências, às vezes, pela demanda de trabalho na sala de aula, a gente não tem 
esse momento de mostrar o que eu e os colegas estamos fazendo, o que a gente pode 
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socializar pra um auxiliar o outro. Às vezes, a gente faz isso nos corredores, assim, 
né, olha o que eu estou fazendo aqui, olha esse texto aqui que eu achei legal, tu não 
queres pra tu passares pro teus alunos, não? Mas, tem que ter esse momento de 
sentar e debater mais profundamente essas experiências de sala de aula, trocar 
experiências, do que está dando certo, do que não está, o que eu posso melhorar. E 
acho que o momento de formação serve pra isso, pra a gente fazer essa troca de 
experiências. 

4. Então, o que poderia melhorar, até pra resolver essa questão do tempo? 

PROFESSOR 1: É adequar mais. Disponibilidade de tempo. 

PROFESSOR 4: De adequar, né. Oferecer possibilidades dessas formações. 

PROFESSOR 3: Mas tu fala aí, o que poderia com relação a formação que você deu 
ou com relação a realidade escolar? 

PROFESSOR 3: Porque você vê aí que a questão do tempo, você iria até junho, né, 
pegaria um bom tempo de junho. Só que também com relação às demandas que tem 
aqui de horário de AC, as demandas internas da escola, complicaria o teu trabalho e 
também, complicaria o nosso trabalho. Então, o fator tempo está nesse intermédio aí, 
porque se fosse sempre pegar os horários do AC, o horário de nossa organização do 
nosso trabalho pedagógico, também, ficaria prejudicado. Se fossem pegar os sábados, 
prejudicaria o teu trabalho. Então, o fator tempo está só aí, pra nem prejudicar a tua 
formação e nem o nosso andamento. Aí, se pudesse ter mais tempo e tudo. Então, foi 
o único ponto negativo. 

PROFESSOR 4: No horário do AC, ficaria comprometido o nosso trabalho. 

5. Mas, independente dessa pesquisa, vocês acreditam que tem ou não a 
possibilidade de dar continuidade a essa proposta de formação continuada na 
escola? 

PROFESSOR 3: Eu acho que tem. Eu vou dá até um exemplo aqui. Em 2012, nós 
tivemos aqui um processo de coordenação pedagógica que nós fazíamos o seguinte: a 
sala de leitura, ela funcionava. Então, nós fizemos um cronograma. Toda semana 
uma sala descia pra sala de leitura porque o colega era o professor da sala de leitura, 
então, ele fazia um trabalho diferenciado aqui. Tinha todo um projeto e tal... O colega 
era o professor de toda a escola, enquanto nós tínhamos uma sala de aula, o colega 
era de todos os alunos da escola. Só que quando era segunda-feira, na segunda-feira 
o que acontecia? Nós temos o AC que é fora da carga horária do aluno, que é 
obrigatório, à noite, durante um dia na semana. Aí, tinha àquele dia de AC, só que 
naquele dia de AC a gente discutia textos, a gente falava sobre as particularidades 
em geral da escola, e a gente tinha um tempinho pra poder fazer esses estudos. 
Durante a semana, o ano I, vamos supor, na segunda-feira descia pra sala do colega, 
sala de leitura, enquanto o colega estava ali trabalhando atividades de leitura a 
manhã toda com aqueles meninos, aí na coordenação eu estava acompanhando o 
professor do aluno especifico só para o ano I, a gente falava das particularidades do 
ano I. Terça-feira o ano II, quarta-feira o ano III. E aí ia. No dia do AC, propriamente 
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dito, que era fora da carga horária, nós, dava tempo fazermos estudos. Aí, a gente 
estudava textos e tal..., relacionado à educação. Então, isso era a formação 
continuada.  

PROFESSOR 1: Tinha essa formação nesse dia do AC. 

PROFESSOR 3: Infelizmente, os nossos gestores não entendem dessa forma, na 
Secretaria de Educação, porque eles entendem que a sala de leitura não é uma sala de 
aula específica.  

PROFESSOR 4: É como se não houvesse contribuição da sala de leitura, né. 

PROFESSOR 3: Aí, eu questiono o seguinte. Não existe sala de leitura e o professor 
tem que está numa sala. Só que eu tentava dialogar com eles o seguinte: a sala de 
leitura é uma ação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), então, se ela é 
ação do PDE, ela é uma sala também. Mas, infelizmente, não entende, aí, eu não 
entro mais nessa discussão do que a Secretaria de Educação entende ou não, porque 
no dia em que a Secretaria de Educação quer entender por bel prazer dela, eles 
liberam tudo. Então, foi um ano que eu achei muito produtivo, a coordenação aqui 
na escola, porque nós tínhamos a particularidade do acompanhamento pedagógico 
pra cada sala, aí, o professor, vamos supor, todo mundo aqui trabalha pela manhã 
20h numa sala e à tarde é a mesma coisa. Então, ele passava o dia todo planejando, 
um dia só da semana, só especificamente pra sala dele, tendo acompanhamento da 
coordenação, o aluno não ficava sem aula. Então, tinha todo um planejamento que 
nós mandamos pra Secretaria de Educação, quando chegava aqui, o professor tinha 
todo o planejamento, o que ele trabalhou com o ano I, o que ele trabalhou com o ano 
II. Porque todos os livros e acervo que o professor estava trabalhando na sala de 
leitura foram livros enviados pelo MEC, porque sinalizou que no nosso PDE tinha 
uma sala de leitura, então, o MEC mandou todo o acervo. 

PROFESSOR 1: E o que trabalhava na sala de leitura era dentro do conteúdo que o 
professor estava trabalhando na sala. Então, se a sala da colega vinha pra sala de 
leitura, e a colega estava trabalhando corpo humano, aqui na sala de leitura passava 
a manhã toda com os alunos trabalhando literatura voltada pra esse conteúdo, tudo 
planejado, com os planejamentos diários, e tal... Com as atividades, inclusive, pra 
saber o que o aluno tinha que dar de resposta naquilo ali. Então, não era só o aluno 
descer da sala da colega, enquanto a colega estava no planejamento, e o professor da 
sala de leitura ficar sentadinho, e os meninos aqui folheando o livro, pegando o livro 
que quisesse na sala. Não era isso.  

PROFESSOR 3: Tinha todo um contexto. Mas, infelizmente, os nossos gestores não 
entendem que a sala de leitura faz parte de educação. Já, que eles não querem 
entender, eu não entro mais nesse mérito de tentar colocar na cabeça de uma pessoa 
o que realmente existe. Porque educação ela perpassa esses entendimentos. Mas, 
infelizmente, a concepção política partidária que existe, dá esses entraves, entende? E 
foram vários os secretários que entenderam dessa forma. 

PROFESSOR 1: Todos os secretários que passavam pela Secretaria de Educação, 
receberam esse projeto de como a sala de leitura funcionava, com tudo explicadinho, 
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mas, depois, engavetou tudo lá. 

PROFESSOR 3: Infelizmente, é uma pena pensar que nossos gestores eles não 
percebem a importância da leitura pra formação de uma cidadão. Então, já que eles 
não pensam dessa forma e, eu questionei com eles o seguinte: a escola tem 
autonomia? Porque o que é autonomia? Eu sei que existe um Regimento unificado, 
eu sei que existe lá uma grade curricular unificada. Mas, dentro da realidade daqui, 
porque a sala de leitura é uma realidade dessa escola o que não é de outra escola. 
Você está entendendo? Então, o que nós não poderíamos era cruzar os nossos braços 
e falar, assim, a gente vai fazer de conta que nós estamos fazendo o planejamento. 
Não. Nós não estávamos fazendo de conta. Nós estávamos realmente fazendo um 
planejamento e pra mim, a coisa deu certo. Porque nesse mesmo ano nós fizemos 
aqui projeto do meio ambiente, foi uma coisa muito bonita, os meninos participavam, 
nós trouxemos pessoas de uma zona rural pra falar da importância da preservação 
das nossas margens ribeirinhas aqui da Barragem de Pedra, porque a gente tem que 
estudar a nossa localidade. Então, são situações, mas, infelizmente, é triste a gente 
ver que os nossos gestores, é a política partidária que manda, ainda, na educação.  

PROFESSOR 4: Mas, mesmo assim, eu acho possível. 

PROFESSOR 1: Dar pra dar continuidade. 

6. Diante do desentendimento com a Secretaria de Educação, essa proposta de 
formação parou, não é mais possível? 

PROFESSOR 3: Eu sempre vejo da seguinte forma: se a gente disser aqui que não é 
possível, a gente também não está acreditando no andamento da educação. E eu, 
ainda, acredito. É possível, sim, a gente fazer a formação continuada porque isso vai 
trazer subsídios pra que os professores continuem fazendo um trabalho bonito na 
sala. Um trabalho satisfatório que leve os nossos alunos a aprenderem. E educação é 
isso. Eu sempre gosto de pegar a palavra educação, o finalzinho dela, educação é 
ação, é o dia-a-dia. Mas, que é possível, é.  

7. Então, especificando melhor, quais as contribuições que esses momentos de 
formação trouxeram para vocês?  
 
PROFESSOR 3: A troca de experiências foi ótima. A reflexão crítica, né.  
 
PROFESSOR 1: A troca de experiências, as reflexões. Até o tema da formação é 
reflexão. Você não só trabalhar o conteúdo programado da disciplina de Ciências, 
mas, você refletir sobre àquilo. Então, está sempre refletindo, não só você apenas 
como educador, mas você levar a criança a refletir também, a questionar àquilo que 
ela está vendo ali. Então, esse é um ponto que é sempre bom a gente está 
relembrando, porque a gente, às vezes, esquece, mas, é bom relembrar.   

PROFESSOR 4: As sugestões de atividades, né. 

8. Diante dessa situação que vocês colocaram quanto à formação continuada do 
professor na escola, e que existe até uma proposta de formação continuada do 



 
 

182 

professor, mas, que não acontece, então, como é que fica no PPP (Projeto Político 
Pedagógico) a situação da formação continuada do professor na escola, já que no 
momento, vocês estão pretendendo reformular o PPP? 

PROFESSOR 1: Vamos começar a reformular, provavelmente, no segundo semestre. 
Nós temos que reformular. 

PROFESSOR 4: A proposta está parada. 

PROFESSOR 3: Infelizmente, é triste falar, está parada. Tem apenas uma proposta 
de formação no PPP. O nosso PPP, na realidade, está obsoleto. Agora, nós temos que 
reformular e colocar a cara da escola no PPP, a identidade. Infelizmente, ele está 
parado há anos, né. Mas, é necessário a gente voltar pra poder fazer. E com relação, 
assim, como é que está a proposta de formação do professor? É triste falar, mas, não 
está, mas devemos fazer está.  

9. Mas existe no PPP atual, uma proposta de formação continuada em Ciências 
Naturais? 

PROFESSOR 3: Infelizmente, o pensamento é só pra Língua Portuguesa e 
Matemática. É uma pauta que tem que ir para o nosso PPP porque a gente fala do 
estudo de Ciências, História e Geografia, mas, eu acho que, ainda, nenhuma escola 
dentro do município voltou essa atenção pra essas disciplinas, porque elas são vistas 
sempre como secundárias. O importante hoje é só Linguagem e Matemática. Só que, 
como a colega disse aqui no início, nossos estudos a gente percebe aqui que está todo 
mundo interagindo, todas as disciplinas, elas estão inter-relacionadas, e a gente vê 
isso, a Matemática na Ciências, a Ciências na História... 

PROFESSOR 1: E o PPP tem que constar isso, que o ensino é interdisciplinar. 

PROFESSOR 3: Exatamente. 

PROFESSOR 1: É a interação entre as disciplinas, e não a essa ou àquela, 
independente, das dificuldades que àquela comunidade escolar tenha, que 
geralmente a gente sabe que a deficiência maior é a parte de Letramento e educação 
Matemática. Mas, independente disso, você não vai deixar de colocar no PPP que 
tem que ter essa interação, até pra reforçar, porque se você for pensar que você vai 
fazer o Letramento, trabalhar a parte de Língua com a criança só com textos, e 
porque não trabalhar essa parte, com textos voltados para a área de Ciências ou das 
outras disciplinas. Até pra incentivar, pra estimular. 

PROFESSOR 3: Ô! Colega, o que eu acho interessante é que se não fosse pra 
trabalhar, assim, não existiria os PCNs, que é a nossa bússola dentro da educação, né. 
É o que orienta nosso estudo. E os PCNs têm de todas as disciplinas.  

PROFESSOR 1: Isso aí, facilita até mais, porque, por exemplo, uma criança pode não 
gostar muito de Português, mas ela pode gostar, se interessar muito com uma 
experiência como essa (modelo do experimento realizado no encontro). Então, ela 
pode fazer um relato de uma experiência de algo de Ciências, e através desse relato 
está desenvolvendo sua parte linguística. 
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PROFESSOR 3: A linguagem, né. 

PROFESSOR 1: A linguagem. Então, tem que saber, parar com esse costume que a 
gente tem de privilegiar apenas Matemática e Língua Portuguesa. E isso tem que 
constatar no PPP. 

PROFESSOR 4: Agora, mesmo, o meu texto da atividade avaliativa em Português é 
um texto mais voltado pra Ciências, porque foi o conteúdo que a gente trabalhou, 
que foi saneamento básico e poluição. E aí, assim, a gente trabalhou textos em 
Ciências, mas, não está desvinculado de Português, leitura e interpretação. Vai ser 
esse conteúdo que vai está na atividade de Língua Portuguesa. Então, você vê que 
não tem como desvincular, não tem como. 

PROFESSOR 1: Eu mesmo fiz uma atividade sobre animais, que a gente estava 
trabalhando na primeira unidade. 

10. Então, eu entendo que já existe no PPP atual uma proposta de formação 
continuada, e também para Ciências Naturais, estabelecida, mas não aconteceu e 
não acontece? 

PROFESSOR 4: Pra Ciências, específico, não. 

PROFESSOR 4: Formação, acho que na verdade, está especificando a questão das 
disciplinas. 

PROFESSOR 3: Tem essa questão da formação, mas não tem nada especifico pra 
Ciências, e essa formação, ainda não acontece. 

11. Nem no momento do AC, não acontece? 

PROFESSOR 3: Alguns momentos já aconteceu, como eu já te relatei aqui, e hoje não 
acontece. 

PROFESSOR 4: Na realidade, a experiência que a colega relatou aqui com relação a 
esse momento que agente tinha do AC que era coletivo, né, que eram as demandas 
coletivas e o acompanhamento individual que esse era específico pra cada ano, né, 
isso acontecia, isso dava resultado. Era uma formação? É, mas, não foi adiante. Então, 
a gente sabe que existe n possibilidades da gente ter esse tipo de formação sem 
comprometer, por que a Secretaria de Educação entende sempre a carga horária do 
aluno, quer dizer se o aluno estava aqui na sala de leitura com todo esse aparato que 
o professor planejou, que o professor criou estratégias, mecanismos pra desenvolver 
as habilidades de leitura com aquela criança, e o professor está lá. Parece-me que a 
Secretaria de Educação entende assim, - o professor está na vadiagem e o menino 
está penalizado. E professor tem que está cem por cento na sala de aula com o 
menino. Uma das questões que eu fico me perguntando quando eu paro para refletir 
isso é o seguinte: se eu (o professor) entrar na sala, fechar a minha porta, e fingir, e 
deixar os meninos à vontade, pra Secretaria, então, na sala está tendo aula, está 
cumprida minha carga horária. Se eu não tiver o compromisso... Então, é assim, a 
gente tem que ter a formação sim. A gente tem que ver possibilidades de pôr em 
prática isso que a gente aprende, mas, é preciso que o olhar para a educação seja mais 
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amplo.   

PROFESSOR 1: Outra coisa, eu vou pegar um exemplo, aqui, do ano passado. O que 
a gente tem de formação que também conta como isso aí, formação continuada, são 
cursos que a gente participa, alguns organizados pela Secretaria de Educação ou 
outras instituições. A gente participa desses cursos, mas, nesse momento que são 
cursos exteriores aqui ao espaço escolar, aí, fica geralmente àquela questão: você tem 
que se ausentar da escola, aí já vem a demanda de arrumar alguém pra lhe substituir 
quando possível e quando não, as crianças acabam ficando sem aula. E quanto a isso, 
eu pego um exemplo aqui do ano passado. O ano passado o que nós tivemos de 
formação aqui na escola foi apenas um momento que foi a questão do projeto da 
―Cultura da Paz‖. Então foi o único momento de formação aqui na escola. Eu acho de 
certa forma, pouco. Porque é uma coisa contínua. Você vê que essa formação agora, a 
gente teve que adequar o tempo. Mas, bom seria que fosse uma coisa mais 
duradoura, com mais tempo disponível, seria bem mais proveitoso, mas, 
infelizmente tem aí esse impasse com a forma de entender a formação do professor.  

12. Com relação a um entendimento sobre formação continuada do professor, e 
independente de está planejado e estruturado no PPP para acontecer, vocês 
consideram que o momento do AC na escola é uma formação continuada? 

PROFESSOR 3: É uma formação. 

PROFESSOR 4: Não deixa de ser, mas, poderia ser mais enriquecido. 

PROFESSOR 1: E uma dificuldade que nós estamos encontrando e que todo mundo 
aqui concorda com isso é a ausência de coordenação. Isso dificulta bastante. Porque 
no nosso momento de AC, sem uma orientação de uma coordenação da escola, não 
vou dizer que o AC fica empobrecido porque a gente acaba fazendo a coisa 
consciente, a diretora colabora de uma forma, a colega de outra, mas não é a mesma 
coisa de você ter o coordenador na escola. Infelizmente, até agora estamos sem 
coordenação pedagógica, e isso pra mim dificulta bastante essa formação que o 
momento de AC, que considero como momento de formação porque como funciona 
aqui na escola, como tem funcionado nos últimos anos, a gente sempre parava pra 
discutir estratégias, pra avaliar ações. E isso agora está um pouco comprometido pela 
ausência da coordenação. 

PROFESSOR 4: Imagine que essa função que você (pesquisadora) durante essa 
formação voltada pra Ciências, veio aqui no acervo da escola buscou esses livros e 
viu o que tem e tal... Como a gente estava falando, a gente não tem essa 
disponibilidade, a gente gostaria de ter, mas, não tem. Um coordenador já facilitaria 
nesse aspecto – ó gente, tem isso aqui, tem esse material, dê uma olhada... Quer dizer 
pra turma da colega pode não ser tão lá, mas a colega pode adequar. Pra minha 
turma pode cair feito uma luva. Pra turma do outro colega pode sofrer adaptações. 
Mas, você já sabe o que tem ali que dá. Porque você já pensou se eu tenho ali dez 
livros de matemática tratando de um assunto, pra eu tentar ler todos eles e buscar o 
que eu posso fazer com a turma. É complicado. E quando você tem essa pessoa (o 
coordenador) que já te dá o suporte - olha esse aqui acho que vai dá certo pra tua 
turma, tem essa estratégia nesse livro aqui. Então, facilita bastante. 
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PROFESSOR 1: O coordenador já lhe orienta. 

PROFESSOR 3: Eu vejo que a formação continuada, ela vai perpassar também pela 
gestão escolar. Coordenador é uma coisa, diretor é outra, vice-diretor é outra, e por aí 
vai. Você ver que numa escola de nível médio, além de um coordenador, ainda, tem 
o coordenador de área, né? Pra cada área do conhecimento e, eles dialogam ali pra 
poder a coisa andar. Aí, mais uma vez eu venho pra questão político partidária do 
município. No dia que eles resolvem mandar um coordenador, aí eles mandam. Aí, o 
coordenador lá da escola vai ser uma indicação, vai ser fulano, cicrano e tal. Ás vezes, 
não sabe se o coordenador tem a capacidade de estar ali na função e tal, e tem horas 
que cai lá um coordenador que realmente dá certo como algumas direções de escola e 
outras não, também. Mas, aí vai. Essa questão da ausência do coordenador é muito 
complicado numa escola, que, por exemplo, aqui fulana tem a função de diretora, se 
ela for sentar pra fazer o trabalho de coordenação, ela não vai dar conta. Sabe por 
quê? Porque pra você também ser um coordenador, você tem que ser um 
pesquisador. Eu lembro que aqui, quando eu estive aqui na coordenação, tinha vezes 
que eu chegava ali na salinha e sentava, às vezes estava lá no computador e ás vezes, 
as pessoas podiam pensar – olha só está lá sentada. Mas não.  Até pra eu fazer uma 
página daquelas pastas de atividades, lembra colega? Que montei ali, de modelos de 
atividades, não é que os colegas tinham que pegar ali e tal, não. O que eu vejo hoje 
aqui na nossa realidade? A escola, ela está dividida em sete escolas e, graças a Deus 
que aqui a gente tem uma equipe que sabe aonde quer chegar. Imagine escolas, aí, 
que até hoje estão sem aulas. Se entrar ali na minha sala, eu sei onde eu quero chegar 
com a minha sala e o que eu não sei, eu estou indo, estou pesquisando, eu estou 
lendo e eu não paro, e eu não durmo antes de 12h da noite, ali, pesquisando uma 
coisa e outra, e baixando atividades e tal. A sala do colega eu sei que o colega leva em 
frente, a sala da outra colega, a mesma coisa. Nós temos aqui uma professora que ela 
também é da mesma forma, a secretária é quem o diga. A sala de outra colega é da 
mesma forma. E o que nós fazemos com as salas onde estão os contratos? Não estão 
da mesma forma. Porque a gente não sabe se o contrato de hoje ele vai está amanhã, 
ele vai está no mês que vem, então, e eu não estou aqui culpando os colegas de 
contrato. Essa é a realidade do município. Esses dias eu estava aqui pensando, nós 
temos que reformular o PPP. Desde quantos anos a gente está aqui pra reformular o 
PPP? Aí, uma demanda de hoje, porque quando estava aqui na coordenação eu não 
tinha só essa coordenação geral da escola. Eu tinha a coordenação do, Mais Educação 
(programa de governo), a geral da escola e, ainda, do PDE. Então, três coordenações. 
Tu hás de concluir comigo, que você fazia seu trabalho, mas, sempre ficava alguma 
coisa pendente. Então, a gente foi empurrando o PPP. Isso porque o PPP, ele não é 
feito pela coordenação da escola, ele é feito por toda a comunidade da escola – 
representante de pais, representantes de alunos se forem maiores de idade, de gestão, 
de todo mundo. Então, nós tínhamos que ter esse momento de formação pra fazer os 
estudos e construir o texto. Não é uma coisa, assim, que uma pessoa da escola vai lá 
fazer. Porque se uma só da escola fazer o PPP, não é a identidade da escola, é uma 
cópia e não vai funcionar. Esses dias eu estava pensando, a escola está com sete 
escolas dentro dela porque são sete salas, né? Está com sete escolas. Eu estou aqui na 
minha sala de pequenos, então, acho que vou fazer o meu ―Ppinho‖, como eu quero 
que minha sala ande. E o ano IV. E o ano V. Então, essas são as possibilidades que 
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nos são oferecidas, infelizmente, agora a função do coordenador, ela é importante. 
Porque senão a gente vai chegar aqui na coordenação, até pela demanda que a 
diretora tem como gestora, ela não vai ter esse tempo, por exemplo, tiro por essa 
semana, estava ali na minha sala, mas, eu percebia, a diretora subia, a diretora descia, 
num corre-corre, e isso, por quê? Por conta de uma provinha que o sistema está aí, 
que tem que aplicar e, ela foi pra sala de aula aplicar a prova. Agora, olha a 
maratona! Ela só para aplicar a prova, chega uma mãe, chega um pai, chega um 
representante, chega não sei mais quem... Ela (a diretora) tem que deixar a sala pra 
atender esse povo. Aí, eu vou lá e digo. Como é que essa educação está sendo feita? 
Então nossas coordenações elas sempre vão ficar prejudicadas, por quê? Mais uma 
vez eu digo. Para os nossos gestores, a educação, ainda, não é prioridade. E aí, 
quando ela não é prioridade, uma sala de leitura não vai funcionar, uma coordenação 
também não vai funcionar direito, uma formação continuada ela também não vai 
funcionar e, sabendo que é imprescindível uma formação continuada pra uma escola 
andar bem, porque senão a coisa não vai.  

13. Diante das discussões, podemos dizer que há uma formação continuada no AC, 
mas que talvez, acontece de forma espontânea, aleatória, e que precisa melhor ser 
planejada? 

PROFESSOR 3: O AC pra mim é uma formação continuada, agora precisa de 
reajuste. E essa questão do planejamento, digo que a gente vai apenas elencar as 
atividades que vamos fazer na semana. Segunda-feira: oração, chamada...., vou dar 
àquela atividade. E aí, fica muito fragmentado. 

14. Repensando e reformulando o PPP da escola, existe uma possibilidade de 
acontecer a formação continuada para docentes na escola, ou será que vai ficar 
apenas como registro?  

PROFESSOR 3: Eu não creio que tem que ficar só no papel, não. Eu, ainda, vou para 
a autonomia da escola, pra mim a saída está na autonomia da escola. E pra mim, 
quem dá essa autonomia da escola se chama Conselho Escolar. Porque a partir do 
momento que a gente vai pra lá ver as ações do Conselho, aí, você fala, nossa 
realidade é essa, nós precisamos disso e disso... Aí, nós vamos ter que chegar e fazer. 
Mas, como os nossos gestores não me deu uma resposta do que é autonomia da 
escola. A gente vai. 

PROFESSOR 4: Saída tem. A questão toda é aí. 

15. Independente da oferta de formação continuada pela escola, vocês já 
participaram de alguma formação continuada em Ciências Naturais?  

PROFESSOR 1: Teve. Teve um curso de multiplicadores em Educação Ambiental 
pela Secretaria de Educação em parceira com a Via Bahia. 

PROFESSOR 3: Na realidade foi uma parceria da Via Bahia com a Secretaria de 
Educação. 

PROFESSOR 1: É. Na verdade foi isso mesmo. A Via Bahia tinha que ministrar esse 
curso, porque em todos os municípios por onde passam rodovias, que são da 
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concessão da Via Bahia, eles fazem. Fizeram aqui, em Feira de Santana, em Vitória da 
Conquista, todo local eles fazem. E essa capacitação, a contrapartida da prefeitura é 
apenas indicar os professores, fornecer o transporte e o espaço. Todo o restante, 
desde a alimentação aos monitores que eles contrataram, a Via Bahia contratou uma 
empresa de São Paulo, tudo isso, foi por conta da Via Bahia.  

16. Qual foi a temática desse curso? 

PROFESSOR 1: Formação de multiplicadores em Educação Ambiental. Então, o 
curso durou, mais ou menos, quase um ano e meio.  

PROFESSOR 3: O material foi muito bom, né colega? Porque construíram um 
material e depois eles mandaram para a escola, muito bom o projeto. 

PROFESSOR 1: O material muito bom. Os encontros, em cada encontro, a gente se 
reunia durante três dias, e durante esses três dias o grupo de professores, a gente 
discutia vários temas e cada grupo, depois, a gente se dividia em grupo de quatro 
professores, e cada grupo tinha que criar três projetos. Então, em cada encontro a 
gente tinha lá, vinte projetos. E projetos para serem aplicados na escola, tudo 
direitinho, tudo explicadinho, como é que os professores deviam fazer àquilo ali em 
sala de aula. Nós produzimos uma quantidade boa de projetos, sugestões integradas, 
assim, de você trabalhar a questão ambiental, trabalhar questão de reciclagem, de 
reaproveitamento, e não só pra Ciências, você trabalhava com outras disciplinas 
também de forma integrada. Aí, foi bem interessante o curso. Por conta de um 
problema de agendamento da prefeitura, ele ia ser um pouquinho mais extenso, nós 
tivemos, se eu não me engano, foram dois encontros que não foram realizados. Por 
conta disso, nossa carga horária no curso diminuiu também, que era uma carga 
horária pra ser maior, teve essa redução, mas em termos de aproveitamento, o tempo 
que a gente ficou lá foi muito bom. Agora fora do ambiente da escola, externo. 

PROFESSOR 3: E o curso de acordo com os ambientes da comunidade, né: 
caatinga... 

PROFESSOR 1: E o que eu achei interessante nesse curso, porque é assim, em cada 
município que a Via Bahia organizou esse curso, vão surgir ideias diferentes.  E a 
gente tinha acesso a isso. A gente construiu todo esse material aqui de Jequié, mas 
você tem acesso ao que o pessoal fez em Vitória da Conquista, você tem acesso ao do 
pessoal de Feira de Santana... Aí, você ia enriquecendo mais o seu material. E outra, 
que era contrapartida da prefeitura também era o seguinte: a gente organizava, o 
grupo de professores que estavam fazendo o curso se reunia e criava os projetos. O 
que a prefeitura tinha que fazer? O objetivo era que a prefeitura depois de posse de 
todos esses projetos que nós construímos lá em um ano e meio, que eles preparassem 
o material, um livrinho, encadernado para encaminhar para todos os professores do 
município. Então a prefeitura ia ficar responsável, eles já sabiam disso, pela 
impressão desse material pra mandar para os colegas, pra todo o professor do 
município. E a prefeitura não fez. Eu recebi o meu porque quem fazia o curso, a Via 
Bahia depois mandava, você fez o curso, eles imprimiam e mandavam pra você os 
CDs com todos os projetos. Tudo isso a gente recebeu. Agora, para os professores, a 
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prefeitura não produziu até hoje. Provavelmente, não vai produzir. 

PROFESSOR 4: O que você observa que, por exemplo, a Via Bahia fez esse curso que 
pelo o que a gente acompanhou, né, colega, foi riquíssimo. O colega que participou 
sabe que foi super produtivo e, quem de fato é responsável pela educação do 
município, não faz o mínimo, ou seja, é omisso e vem pra cá dizer que a cidade é 
educadora. 

PROFESSOR 3: É por isso que bato na tecla, eu, a autonomia da escola é 
imprescindível. 

PROFESSOR 1: Eu acharia muito natural, por exemplo, eu vejo aí, às vezes, o 
pessoal tirando a carga horária do aluno pra certas atividades totalmente 
improdutivas, então, eu não vejo porque diminuir 20 ou 30 minutos de um turno de 
aula pra fazer um encontro pra trabalhar esse ou àquele tema. Isso aí, eu não vejo 
nem porque pedir a opinião da Secretaria pra ver se você pode ou não. A 
comunidade escolar, o Conselho Escolar definiu que vamos fazer isso pra tal e tal 
objetivo alcançar lá na frente. Para secretaria estamos apenas lhe informando, aqui, 
pra você saber o que estamos fazendo. 

PROFESSOR 3: Ô!  Colega. O professor não pode negligenciar a carga horária do 
aluno, a sua carga horária de aula.  Agora no PPP, àquela parte inicial do texto do 
PPP: marco filosófico, operacional e tal..., àquilo ali, ele vai ser permanente por um 
bom tempo. Agora as ações, elas vão ser flexíveis, todo ano nós temos que fazer. 
Chegou esse final de ano, nós já temos que sentar toda a comunidade escolar pra 
refletir, o que nós vamos fazer pra 2016. No final de 2016, quais são as nossas ações 
pra 2017. Então, se foi determinado ali pela comunidade escolar, pelo Conselho 
Escolar, que nós temos tais ações, isso, isso, e isso..., então, nós temos que fazer valer. 
O que nós não podemos é negligenciar o que nós determinamos ali. E eu não vejo, 
por exemplo, nós temos 200 dias letivos, o aluno tem direito a 200 dias letivos, é lei, e 
tal, mas, tem horas que esses 200 dias letivos se resumem a uma atividade 
improdutiva, a um desfile cívico. Pra quê? Esse desfile cívico vai tirar a criança da 
escola, contar como dia letivo pra eu levar pra poder desfilar. Pra mim não tem 
sentido, pra mim isso não é educação. 

17. Independente da oferta da Secretaria de Educação, vocês já participaram de 
algum curso de formação continuada em Ciências Naturais, oferecido por outras 
instituições?  

PROFESSOR 3: Eu já participei lá na UESB. 

PROFESSOR 4: Em Ciências Naturais, não. 

PROFESSOR 1: Eu já participei na UESB, também em 2005. 

18. Qual foi a temática abordada? 

PROFESSOR 3: Meio ambiente, com um professor da UFBA. 

PROFESSOR 1: Eu já participei de dois. Um foi do meio ambiente, também, e o 
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outro sobre educação sexual.  

PROFESSOR 3: Eu achei muito bonito, assim, a maneira dele trabalhar Ciências. 
Teve um dia que nós chegamos lá no curso e não tinha sala pra gente na UESB. Aí ele 
falou, assim, eu achei o professor muito dinâmico, - não tem sala não? Então, vou 
ensinar vocês dar uma aula quando não tem recursos. E ele: onde é que tem uma 
praça aqui? Ele não era da cidade, e falou: onde tem uma praça? Praça, como 
professor? Praça tem lá no centro. Não. Uma praça que tenha banco, que tenha 
qualquer coisa. Aí, nós descemos, ali, próximo a casa da professora... aquela pracinha 
ali colega. Aí ele mandou a gente, comece a observar o que tem aqui, recursos, o que 
foi destruído, e tal, e vá anotando. Gente! Ele ensinou a fazermos um gráfico e 
observar tudo o que tinha ali da ação do homem que era recursos, que a gente 
poderia está renovando. Depois que nós fizemos tudo, no final ele falou: está aí o 
plano de aula de vocês. Vocês gastaram quanto. Aí, gritava 0800. Você não gasta 
nada. Você só observa o meio ambiente, e nós conseguimos falar muita coisa, abordar 
muitos temas na área de Ciências, só numa observação de uma praça. Muito 
interessante. Eu achei ele muito dinâmico. 

19. Qual é a dificuldade, hoje, pra realizar o ensino de Ciências Naturais na escola? 

PROFESSOR 3: Conhecimento da importância de Ciências, do estudo de Ciências. 
Eu acho que, ainda, não tem essa conscientização que a Ciências é super importante. 

PROFESSOR 4: Porque a preocupação recai, principalmente nos anos iniciais, é 
como a gente falou, né? Na questão de Língua Portuguesa e Matemática.  

PROFESSOR 1: Eu acho que a principal dificuldade é mais a questão de materiais 
que possa estimular as crianças pra ter mais interesse no estudo de Ciências. Porque 
quanto mais experiência você faz, mais atenção você chama. E a experiência pode ser 
uma forma de descobrir ou de até incentivar, introduzir, começar um conteúdo que 
você vai aprofundar mais pra frente, até de forma teórica, mas, sempre precisa de 
recursos, de materiais. E, às vezes, a gente improvisa, mas tem coisas que, 
infelizmente, não tem como improvisar. 

20. Você acha que a dificuldade de realizar o ensino de Ciências Naturais, é a falta 
de material? 

PROFESSOR 1: É. Mais recursos. Faltam recursos.  

21. Esses recursos não são fáceis? 

PROFESSOR 1: Alguns são fáceis de você improvisar, de você substituir. 

22. Torna difícil o ensino de Ciências Naturais? 

PROFESSOR 1: Não. Não que torna o ensino difícil. Você consegue fazer, desde que 
você faça adaptações. Agora se você tem, por exemplo, pra trabalhar a questão 
celular, se você tem um microscópio, vou dar um exemplo, assim, é diferente de você 
trabalhar só com desenhos. 

PROFESSOR 3: É àquilo que nós falamos no primeiro encontro. É fácil a gente 
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chegar, pegar o copinho, colocar o algodãozinho e a sementinha de feijão pra 
trabalhar germinação. Mas, para os anos finais, o segundo ciclo, tem outras coisas 
que deveriam ser mais abordadas aí, precisaria desses materiais mais sofisticados. 
Outra coisa, quando eu falo, assim, que, a consciência da importância do ensino de 
Ciências, eu vou para o ano I, o ciclo de formação aqui, o ano I, II e III que trabalha o 
PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa), o ano II e ao ano III 
vem livros, né? Aí, às vezes, essa questão de uma política de formação com planos 
prontos, e aí, quando a gente está no ano I, principalmente quando o aluno está ali 
naquela iniciação, aí vem só um livro, o PNAIC manda um livro de Linguagem num 
ano, no outro ano, um livro de Matemática. Aí, tu (professor) tens que está engessado 
naquilo ali, porque tu tens que dar àquele conteúdo para o aluno. Aí, um dia eu fiz 
certa crítica. Aí, vinha um livro de Linguagem com textos lá, aí a primeira coisa que 
falei foi: os textos são muito grandes e fica a semana toda repetindo àquele texto. Eu 
falei, assim, onde entra as outras disciplinas? História... - não, mas nós temos que 
trabalhar Linguagem - Ah! Então, quer dizer que o aluno um ano trabalha 
Linguagem, no outro ano ele vai pra Matemática. Quando ele vai aprender Ciências, 
História e Geografia? Por que quando tu vai seguir o plano que eles (coordenadores 
do PNAIC) estão mandando, não sobra tempo pra fazer nem outra atividade, que 
tem que cumprir àquilo ali, porque tem um tempo pra se cumprir, é a primeira 
unidade, não sei o quê... Então, eu acho que àquilo engessa demais. Eu falei, assim, 
eu sempre tenho esse questionamento: não existem pedagogos, aqui qualificado pra 
poder fazer um material de acordo com a realidade daqui, nós trabalharmos 
interdisciplinar, porque eu acho que pra séries iniciais nós temos que trabalhar de 
forma interdisciplinar. Aí, você fica um ano preso em Língua Portuguesa. O ano 
passado foi um ano preso em Matemática. Eu falei: Quando o menino vai aprender 
Ciências? Não vai aprender nunca. Até o planejamento já vem pronto. Você tem que 
seguir àquele cronograma. Eu falei, então, fica sempre o estudo de Ciências... - não, 
mas quando você trabalhar aqui nesse texto sobre o lobo, trabalha o corpo humano.  
Aí, eu falei é. Então, fica sempre àquele cartaz que eu pego uma criança, boto um 
papel madeira e mando. Pronto, trabalhei o corpo humano. 

23. Com relação aos livros disponibilizados pelo MEC voltados para a formação 
continuada de professor, como vocês avaliam essa política pública no que se refere 
ao ensino de Ciências Naturais? 

PROFESSOR 3: Eu avalio de uma maneira muito positiva. Quando nós fizemos aqui 
o PDE, nós sinalizamos lá, ações no PDE de formação continuada. Formação 
continuada para o professor e tal... O MEC sinalizando isso aí foi que enviou esses 
materiais. Nós temos um bom acervo aqui, todos de formação para o professor, 
devido às ações do PDE. 

PROFESSOR 1: Eu acho um material muito bom, e não apenas o que é disponível de 
forma impressa pra gente nas escolas. Infelizmente, algumas escolas recebem eles, e 
não fazem o uso. Mas, nós temos todo o material de vídeo da TV escola, nós temos lá 
o próprio acesso ao sítio da TV escola, o material do Salto para o Futuro, e o material 
que a gente tem aqui, de vídeo, ele auxilia não só na área de Ciências, mas, em várias 
disciplinas. E se você vai pra o sítio da TV escola, você tem atualizações, você tem lá 
já programas novos, vídeos novos, a possibilidade de está... Então, materiais pra uma 
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formação continuada a gente não pode se queixar que não tem. Tem, e de ótima 
qualidade, só nos falta inteirar. 

PROFESSOR 4: Concordo. Realmente, material a gente tem. Àquilo que a gente 
falou, como esses, que foi o exemplo que eu citei, eu mesma passei a conhecer agora.  
Então, eu tenho material? Tenho. Falta? Falta. Falta tempo, falta uma formação 
continuada que nos possibilite ter acesso. E é àquilo que a gente também está careca 
de saber, que tudo acaba respingando nessa questão da boa vontade política. Não há, 
né? 

PROFESSOR 1: Quando eu fiquei aqui no ano de 2012, aqui mesmo na sala de 
leitura, quando eu fui organizar o projeto da sala de leitura, construir o projeto da 
sala de leitura, boa parte do material, eu tinha alguns cursos da área de leitura da 
época da faculdade, agora boa parte do material que eu usei pra desenvolver as 
estratégias pra usar aqui na sala de leitura foi aqui da gente. Tem muito material de 
alfabetização, muito material de interdisciplinaridade. Aí, eu fui pegando, lendo e 
pontuando, e organizando o projeto a partir do que eu via aqui.  

24. Vocês até já pontuaram a importância do coordenador pedagógico na escola. 
Por qual motivo vocês consideram importante que o coordenador seja o articulador 
da formação continuada na escola? 
 
PROFESSOR 1: Eu considero importante pela questão de ver os momentos possíveis 
para essa formação, de também, procurar o que vai ser trabalhado. Essa formação vai 
ser em qual área? Utilizando quais recursos? Quais estratégias? 

PROFESSOR 3: Ele vai ser o mediador, né, colega. 

PROFESSOR 1: É. Vai ser o mediador. Porque como a gente falou mais cedo, as 
colegas deram um exemplo aqui, a gente falando da utilização dos recursos, né? Por 
exemplo, um projetor, um computador, um programa lá do MEC que ajuda você 
organizar vídeos. Aí, as colegas falaram: pra a gente marcar um momento pra a gente 
fazer isso. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Elas falaram, ô! Colega, tu que 
tem mais facilidade... Então, a gente se organiza, se reúne e faz, é uma coisa que a 
gente combina entre a gente. Mas, a formação específica de estratégias pra se 
trabalhar essa ou àquela disciplina, eu acho que aí já não cabe tanto a um professor 
chegar e falar - ó colega... - eu sei que a colega tem uma formação muito boa na área 
de exatas, aí a colega chegar e... Ah! Vou fazer aqui um curso pra vocês aprenderem 
estratégias de trabalhar Matemática na sala de vocês. Acho que isso aí, já não cabe 
tanto a colega fazer isso. Acho que quando você tem uma coordenação na escola que 
se preocupa com isso aí, vai facilitar o trabalho do professor e a participação nessas 
formações. 

PROFESSOR 3: Vai trazer uma proposta de trabalho. 

25. Diante das discussões aqui tratada, a escola não tem buscado discutir o ensino 
de Ciências Naturais, e isso também, é fato por parte da Secretaria de Educação, 
inclusive, nos momentos de jornadas pedagógicas no início do ano letivo e cursos 
específicos?  
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PROFESSOR 1: Eu, particularmente, com relação as jornadas pedagógicas, eu 
considero elas bastante desorganizadas, improdutivas e, poucas vezes, eu vi 
momentos voltados para uma formação ali, específica naquilo ali. E nos momentos 
que eu vi, foi basicamente o privilégio da Língua Portuguesa e da Matemática em 
detrimento de outras. Inclusive no ano de 2012, nós tivemos um momento coletivo 
da jornada pedagógica, depois fomos direcionados para escolas diferentes, onde a 
gente ia trabalhar e a proposta central era Língua Portuguesa, e, o tema era o 
Letramento, era parceria com o..., que não aconteceu. 

PROFESSOR 3: Na verdade, eu costumo chamar as jornadas pedagógicas de 
jornadas demagógicas, por que, sinceramente, hoje eu não participo mais de 
nenhuma, pode descontar no meu salário, eu não participo, porque são discussões 
que tem lá que quando a gente chega aqui na nossa realidade, o primeiro impacto: 
fala de formação continuada, fala de valorização do profissional... e, a gente ver um 
estado desse na educação municipal, desvalorização de profissional, de aluno, de 
todo mundo. E eu vejo muito, assim, eles trabalham todos os anos voltados muito 
para os segmentos. Segmento da Educação Infantil, o ciclo, anos iniciais e finais e tal. 
Só que quando eles direcionam estudos, assim, pra esse segmento, só foca em 
Linguagem. Aí, qual é a pauta da vez agora, porque está na moda? Falar de 
Letramento. Porque o professor que não sabe o que Letramento, ele não é um 
professor atualizado. Então, fala, fala de Letramento, e na realidade não está dando 
possibilidades pra que esse Letramento aconteça. Porque falar em Letramento, é o 
aluno também pegar uma questão de Ciências e ele saber interpretar uma 
experiência dessa aqui (experiência realizada no momento do encontro), é ele 
perceber que quando eu pego os rótulos lá na minha casa de sabão em pó, de tudo... 
é eu ver que àquilo ali tem uma funcionalidade dentro da minha linguagem. Mas, 
pra quê serve todos àqueles materiais de limpeza ali, né? Aí, a gente volta pra aquele 
texto que tu (pesquisadora) apresentaste, aqui, dos PCNs, vai além do contexto. Vai 
para o contexto histórico. Vai para o contexto social. O corpo humano, ele está dentro 
de todo um ambiente histórico e social, então, eu tenho que saber... Está letrado pra 
poder saber, como eu vou agir dentro de todo esse contexto. Então, eu acho que a 
questão aqui das nossas jornadas estão bem distantes do que deve ser trabalhado. 
Então, eu, particularmente, não gosto de participar mais de nenhuma. Esse ano eu 
determinei que de agora em diante eu não participo, porque acho que é muita 
demagogia. Preocupa-se muito com quem vai vir, com palestrante e não sei o quê... E 
tem horas que eu acho que tem tanta coisa mais urgente pra se tratar dentro do 
município, dentro da nossa educação, e está muito distante. 

PROFESSOR 1: Nossas jornadas, geralmente, são produtivas no momento em que a 
gente se reúne na escola. 

PROFESSOR 3: É verdade. 

PROFESSOR 1: Porque o momento coletivo lá que quando a gente está com eles não 
tem como participar. Agora quando a gente vem aqui pra escola que é o momento 
que a gente vai organizar o plano de ação do ano, é o momento que a gente vai... Aí, 
a coisa começa a produzir, mas... 
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PROFESSOR 4: É, como eles dividem, geralmente dois dias, os dias que eles colocam 
lá para o coletivo da gente... Quando eu ia, que eu também já não vou há um tempo, 
eu ficava parada, assim, pensando, tanta teoria, tanta demagogia. Aí, eu pensava, ih! 
A gente com tanta coisa lá na escola pra fazer, poderia está fazendo tal coisa lá na 
escola que vai realmente está dentro do meu cotidiano, da minha realidade. Então, o 
que é que eu estou fazendo aqui? E outra coisa que a gente ver também, é que aqui 
parece que se convencionou a pegar o que está na moda. Se a gente parar pra analisar 
a questão educacional no Brasil, a gente começa a ver da seguinte forma, eu pelo 
menos tenho essa visão: hoje é moda tal coisa, então todo mundo agora é assim, 
então, vamos pra essa aqui. Aí, a educação, ela não amadurece uma coisa da noite 
para o dia, ela vai demandar tempo pra você ver se àquilo de fato, né? Como está 
sendo? Deu certo, e tal? Não? Mas, aí daqui a cinco anos vem outra coisa que deu 
certo lá não sei aonde, que é uma realidade completamente diferente, não. Suspende 
essa aqui. Você não sabe, né? Você não pegou a finalização daquilo que você iniciou. 
Muda pra essa. E nisso a gente vai, sabe? Por caminhos tortuosos.  

PROFESSOR 1: Uma educação sem identidade. 

PROFESSOR 4: Exatamente. Que pode dar certo num determinado lugar porque 
tem outra realidade.  Mas, eu acho que as coisas precisam ter começo, meio e fim, até 
pra avaliar. Foi bom? Não foi? Onde eu errei? O que precisava melhorar? Aqui a 
gente não vê essa continuidade. Recai também nessa questão político partidária. Por 
quê? Porque quando entra um cidadão lá, nosso representante, aí ele coloca lá, um 
Secretário de Educação, que tem uma visão de tal forma, que de repente pode até ser 
boa, e aí a gente começa a ver que vale a pena. Vamos por aqui e tal.  Mas, no ano 
seguinte, quatro anos depois, entra outro que já desfaz tudo àquilo. Então, você não 
vê a colocação do próximo tijolo, não. Você vê a derrubada dos tijolos que foram 
colocados. É por isso que a gente chegou aqui hoje do jeito que está. Quem diria, que 
agora a gente estaria numa situação pior do que quando a gente estava há quatro 
anos, na gestão anterior.  
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ANEXO 

ANEXO A – Cópia de texto. 
 

SER HUMANO E SAÚDE 

O bloco ―Ser humano e saúde‖ aborda neste ciclo os primeiros estudos sobre 

as transformações durante o crescimento e o desenvolvimento, enfocando-se as 

principais características — relativas ao corpo, aos comportamentos e às atitudes — 

nas diferentes fases da vida. Com atenção especial, estudam-se as condições 

essenciais à manutenção da saúde da criança, medidas de prevenção às doenças 

infecto contagiosas, particularmente a AIDS, aspectos também tratados nos 

documentos de Orientação Sexual e de Saúde. 

Ao falar de assuntos relativos ao corpo humano, é frequente o surgimento, 

entre os alunos, de vergonha e de ―brincadeiras‖ dirigidas aos mais gordos ou mais 

magros, muito altos ou muito baixos. Qualquer traço diferente pode ser alvo das 

―brincadeirinhas‖. É importante que o professor incentive seus alunos a valorizarem 

as diferenças individuais, seja quanto à cor, à idade, ao corpo, seja quanto ao ritmo 

de aprendizagem ou às diferenças socioculturais. O professor, trabalhando num 

clima de cooperação e solidariedade com sua classe, favorece a autoestima e a 

formação de vínculos entre os integrantes do grupo. 

Ao investigar o ciclo de vida dos seres humanos o professor pode solicitar aos 

alunos que coletem algumas figuras ou retratos de pessoas em diferentes fases da 

vida: bebê, criança, jovem, adulto e idoso. A partir dessa coleção, professor e alunos 

podem organizar um painel em que as diferentes idades sejam apresentadas em 

sequência, construindo-se, assim, uma representação do ciclo de vida do ser humano. 

Essa representação se enriquece com figuras de mulheres grávidas, iniciando novos 

ciclos. 

As mesmas figuras e fotos do painel permitem a introdução da questão dos 

comportamentos, hábitos e características do corpo nas diferentes idades. Como são 

as pessoas? O que parecem estar fazendo? Como imaginam o cotidiano delas: o que 

comem, como realizam sua higiene? Como se divertem e descansam? São questões 

que os alunos respondem revelando o que já conhecem e o que imaginam sobre os 

assuntos que se pretende trabalhar. 
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A questão das transformações no desenvolvimento envolve vários aspectos, 

alguns relativos à biologia do ser humano, outros a hábitos — de asseio, de 

alimentação, de lazer — e outros, ainda, a valores associados à cultura e às escolhas 

realizadas por cada um. 

É importante que as crianças entrem em contato com a ideia de que a vida 

compreende a morte, parte do ciclo vital da espécie humana e de todos os seres 

vivos. 

No primeiro ciclo os alunos podem conhecer as características externas do 

corpo humano, comparando crianças, adolescentes e adultos dos dois sexos. Podem 

identificar as características gerais do corpo humano, que nos identificam como 

espécie, e as características particulares de sexo, idade e etnia. É interessante, além de 

estabelecer comparações entre diferentes seres humanos, compará-los a vários 

animais. A estrutura geral, revestimento do corpo, postura bípede, limites e alcances 

das formas de percepção do meio (aspectos relativos aos órgãos dos sentidos) podem 

ser explorados. Constituem-se assuntos que conectam este bloco temático ao bloco 

―Ambiente‖. 

É possível encontrarem dificuldade de diferenciar meninos e meninas 

pequenas, desde que vestidos; dificuldade que deixa de existir na identificação de 

jovens e adultos. O surgimento de pelos no rosto e no corpo, crescimento muscular 

acentuado no homem, surgimento de seios das meninas, mudanças na voz — 

diferente no homem e na mulher —, enfim, todo o conjunto de características sexuais 

secundárias permite a distinção entre os dois sexos a partir da puberdade. São 

indicadores de transformações externas que acompanham o amadurecimento 

interno, psíquico, fisiológico e anatômico, que podem ser apontados aos alunos deste 

ciclo e se constituem objeto de estudo a partir do segundo ciclo. 

Acompanham essas mudanças no corpo transformações de comportamento e 

interesses, que variam segundo as diferenças culturais e merecem ser abordadas. 

Também com relação aos comportamentos cabem comparações entre os seres 

humanos e os demais animais. Essas comparações permitem identificar 

comportamentos semelhantes, como a alimentação dos filhotes, particularmente em 

aves e mamíferos, os cuidados com a prole, alguns rituais de conquista e 
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acasalamento, e estabelecer diferenças nesses mesmos comportamentos que, nos 

seres humanos, são também aprendidos e impregnados pela cultura, mas guardam 

elementos do mundo animal ao qual pertencem. 

É interessante verificar que bebês humanos, como os de outras espécies, são 

totalmente dependentes dos que deles cuidam. A atenção que recebem, a 

alimentação e o asseio especiais são determinantes de sua saúde e seu 

desenvolvimento. 

Quanto à sua fase de desenvolvimento, a infância, os alunos podem verificar 

que, sob orientação dos adultos, são capazes de cuidar de sua higiene, das tarefas 

escolares, de se alimentarem, de escolher as formas de lazer e de repousar. Isto é, na 

infância já existe relativa autonomia. Durante esses trabalhos o professor incentiva os 

alunos a desenvolverem essas capacidades, valorizando os modos saudáveis de 

alimentação, de cuidados com o corpo, de lazer e repouso, a organização e limpeza 

do espaço e dos materiais escolares, bem como a cultura e o conhecimento. Atenção 

especial deve ser dedicada ao estudo da formação da dentição permanente e aos 

cuidados com os dentes. 

Ainda na infância inicia-se a tomada de consciência acerca do esquema geral 

do corpo. A criança deve ser incentivada a perceber seu corpo, limites e capacidades, 

externar as sensações de desconforto e prazer, ampliando sua capacidade de se 

expressar sobre o que sente, percebe e deseja. 

Acerca da juventude os alunos verificam a crescente independência e as 

acentuadas mudanças no corpo, sendo momento de transição da infância para a vida 

adulta. Os alunos poderão compreender que essa é uma fase de muitas e 

fundamentais escolhas para a vida, com novas responsabilidades e dificuldades a 

serem resolvidas. É um momento de profundas modificações no corpo, no modo de 

se relacionar com o mundo, com sua sexualidade e com o sexo oposto. A consciência 

do corpo que se inicia na infância continua a se desenvolver e se amplia nessa fase, o 

que é facilitado pelo incentivo do adulto. 

Sobre a vida adulta os alunos podem reconhecer a conquista da autonomia e a 

ampliação das responsabilidades relativas ao trabalho, à família, à comunidade e a si 

próprio, a permanente necessidade de vínculos afetivos, cuidados com a higiene, 
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alimentação, repouso e lazer. Nessa fase da vida a consciência do corpo é 

significativa, principalmente quando a pessoa adquiriu conhecimentos básicos a esse 

respeito. 

Muito importante é a investigação sobre a velhice, fase da vida geralmente 

apresentada como sinônimo de aposentadoria: sem trabalho, sem sonhos, sem 

necessidades pessoais, só doenças. É preciso reverter esse quadro de valores, 

incentivando as crianças desde cedo a valorizarem a experiência dos idosos, cuja 

importância para a família e a comunidade cresce à medida que se reconhece no 

idoso uma pessoa que pode produzir, que tem projetos a realizar e necessidades que 

não podem ser esquecidas. 

O enriquecimento do conhecimento do aluno sobre as diferentes fases do ciclo 

vital e sobre as transformações que ocorrem durante esse desenvolvimento pode ser 

alcançado por meio de busca e organização de informações em fontes diversas: 

visitas ao posto de saúde local, leituras que o professor realiza para seus alunos e 

entrevistas com pessoas de diferentes idades da comunidade. 

Junto com os alunos, o professor prepara as entrevistas, organizando questões 

a respeito do cotidiano das pessoas, no presente e no passado, de modo que as 

informações a serem obtidas sejam relevantes para a formação da noção de 

transformação no desenvolvimento humano. 

O posto de saúde local, ou outro equipamento de saúde, pode fornecer 

referências quanto aos cuidados para a higiene e alimentação dos bebês, das crianças 

em idade escolar, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Também no posto de saúde, 

professor e alunos podem se informar sobre as verminoses, doenças muito 

frequentes na infância, e sobre a AIDS: as formas de transmissão e de contágio, 

cuidados necessários para evitá-las e formas de tratamento do doente. 

Ao planejar os conteúdos deste tema, especial atenção deve ser dada às 

doenças e aos problemas de higiene, saúde pessoal e ambiental que incidem sobre a 

comunidade local. 

Conteúdos para o primeiro ciclo referentes a fatos, conceitos, procedimentos, 

valores e atitudes: 

• comparação do corpo e de alguns comportamentos de homens e mulheres 
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nas diferentes fases de vida — ao nascer, na infância, na juventude, na idade adulta e 

na velhice — para compreender algumas transformações, valorizar e respeitar as 

diferenças individuais; 

• conhecimento de condições para o desenvolvimento e preservação da saúde: 

atitudes e comportamentos favoráveis à saúde em relação a alimentação, higiene 

ambiental e asseio corporal; modos de transmissão e prevenção de doenças 

contagiosas, particularmente a AIDS; 

• comparação do corpo e dos comportamentos do ser humano e de outros 

animais para estabelecer semelhanças e diferenças; 

• elaboração de perguntas e suposições acerca das características das 

diferentes fases da vida e dos hábitos de alimentação e de higiene para a manutenção 

da saúde, em cada uma delas; 

• observação, representação e comparação das condições de higiene dos 

diferentes espaços habitados, desenvolvendo cuidados e responsabilidades para com 

esses espaços; 

• busca e coleta de informações por meio de leituras realizadas pelo professor 

para a classe, interpretação de imagens, entrevistas a familiares, pessoas da 

comunidade e especialistas em saúde; 

• confrontação das suposições individuais e coletivas com as informações 

obtidas; 

• organização e registro de informações por meio de desenhos, quadros, listas 

e pequenos textos, sob orientação do professor; 

• comunicação oral e escrita de suposições, dados e conclusões, respeitando 

diferentes opiniões. 
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