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RESUMO

O presente trabalho é vinculado à linha de pesquisa ―Processos formativos, ensino e
aprendizagem‖, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Educação da
Faculdade de Ciência e Tecnologia (UNESP) campus de Presidente Prudente,
problematiza o papel das orientações sobre o ensino de ciências no desenvolvimento das
concepções docentes, tendo como objetivo principal: evidenciar e refletir a interpretação
que os professores realizam das orientações sobre o ensino de ciências presentes na
escola, através do relato de como concebem o processo e o desenvolvem por meio de
sua prática formativa. A pesquisa contou com três procedimentos de coleta de dados:
análise documental, entrevistas e questionários, refletidos segundo a orientação
metódica da Hermenêutica Crítica no diálogo com a teoria da enunciação de M.
Bakhtin. Os estudos da Didática das Ciências compõem a maior parte do referencial
teórico consultado. Assume o conceito de noosfera de Chevallard (2009) para refletir as
múltiplas forças (explícitas e implícitas) que fazem corpo na elaboração e mediação das
orientações sobre o ensino de ciências nos anos iniciais, e, por esse caráter, incidem na
maneira pela qual os professores constroem suas concepções sobre a prática. O estudo
evidenciou que aos professores é negada a oportunidade da compreensão, tal como o
conceito é definido pela hermenêutica, como finalidade ultima do ato interpretativo.
Essa ausência de compreensão é consequência, entre outros fatores, do caráter
autoritário e dogmático das orientações presente tanto na sua forma documental, quanto
no estilo de mediação que decorre a partir dela. Esse tipo de relação prejudica o
surgimento de réplicas impossibilitado pela ausência de sentido no discurso do outro,
processo que é explicitado na ultima parte do trabalho na qual a esfera políticoeconômica mais ampla assume papel importante na discussão dos dados.
Palavras-chave: construção da prática. Ensino-aprendizagem de Ciências Naturais nos
anos iniciais. Orientações sobre o ensino e suas vivências.

ABSTRACT

The present work is linked to the research line "Formative processes, teaching and
learning" developed at the Postgraduate Program in Education in the Faculty of Science
and Technology (UNESP), Presidente Prudente, discusses the role of guidance on the
science teaching in the development of teachers conceptions, with the main objective: to
investigate the interpretation of teachers about the guidelines on the science teaching in
schools, through the way they understand the process and develop it in their training
practice. The research involved three data collection procedures: analysis of documents,
interviews and questionnaires, reflected according to the methodical guidance of
Critical Hermeneutics in dialogue with the theory of enunciation of M. Bakhtin. Studies
of Science Education compose most of the consulted theoretical framework. The
research takes the concept of the noosphere of Chevallard (2009) to reflect the multiple
forces (explicit and implicit) that make part of the development and mediation of
guidelines on the science teaching in the early years, and for this character, focus on the
way in which teachers build their conceptions of the practice. The research evidenced
that the opportunity of understanding ise denied to the teachers, as the concept is
defined by hermeneutics, as purpose of the interpretive act. This lack of understanding
is due, among other factors, to the authoritarian and dogmatic character of the
guidelines present both in documentary form and in the mediation style that derives
from it. Such state of lack of dialogue prevents the construction of replicas and common
senses, and this process is explained in the last part of the work in which the broader
political and economic sphere plays an important role in the discussion of the data.
Keywords: practice construction. Teaching and learning of Natural Sciences in the early
years. Guidelines on teaching and experiences.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa é parte de seu pesquisador e surge como consequência das
inquietações e vivências que um dia foram sentificadas1 por ele, e que se esclarecidas
ajudam a esclarecer o próprio objeto de estudo. Neste sentido, primeiramente permitome falar na primeira pessoa do singular para também fazer ouvir a minha voz, a voz do
caminho percorrido até aqui e que dá sentido a alguns questionamentos propostos. No
segundo momento da introdução, o intuito é esclarecer os objetivos, justificativas e
contexto mais amplo no qual desenvolvemos o trabalho, daí em diante a pluralidade do
trabalho de nossas mãos e consciências é assumido de forma definitiva.
Como sujeitos históricos, nossas opções são resultado de muitas vivências. As
vivências que me tocaram e que trago à consciência para a realização deste relato são
muitas e variadas. Poderia dizer que tudo começou na infância quando brincava de
professora, mas seria extenso demais e a intenção não é fazer um memorial, e sim
rememorar algumas experiências que me trouxeram a este ponto. De todo percurso, o
que tem maior destaque situa-se no segundo ano do curso de Pedagogia, quando vi no
painel da universidade um aviso comunicando sobre o Paic – Programa de Apoio à
Iniciação Científica, entre os grupos expostos, o Gpedic – Grupo de Pesquisa das
Ciências e seus Processos Cognitivos chamou mais minha atenção, tanto pela palavra
Ciências (pelo meu espírito curioso e pelo interesse por biologia despertado nos últimos
anos do Ensino Médio), mas, principalmente, pela palavra cognição, por me remeter à
Psicologia, que à época me parecia o melhor caminho para alcançar um desejo que
sempre me moveu, o de compreender o outro.
O grupo era coordenado pelo Professor Dr. Evandro Ghedin, nele, cada
integrante investigava determinado processo cognitivo (memória, atenção, inteligência,
emoção) orientado por três áreas: Ciência Cognitiva, Neurociência e Filosofia da Mente.
Nossa questão não era o ensino de Ciências, tão pouco uma área ou outra do
conhecimento e seus determinados conceitos. Nosso problema era pensar como o
conhecimento acerca dos processos cognitivos poderia orientar didáticas potencialmente
mais qualificadas, buscando aspectos gerais da aprendizagem. A vinculação do grupo ao
campo da Didática das Ciências se justificava pela presença de mestrandos e
1

Sentidas e significadas, essa interpretação é feito por Ghedin e Franco (2008).
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doutorandos que pertenciam ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de
Ciências da Universidade Estadual do Amazonas – UEA.
No fim do ano de 2011, comecei a exercer a profissão docente e posso afirmar
que passei por muitos ―choques de realidade‖, como alguns classificam este primeiro
encontro do professor com a escola. Na universidade, na época da formação inicial, não
tratamos das pressões desmedidas, dos desencontros de interesses que se digladiam no
contexto escolar usando os mesmos termos: educação, aluno, escola, qualidade.
Professores, gestores, formadores, secretaria e seus agentes, cada um faz uma leitura
destes termos segundo seus interesses. Na prática, os interesses dificilmente convergem
e o diálogo é muito difícil, sobretudo pela hierarquia pouco velada que autoriza uns a
colocarem seus interesses acima dos outros, sendo que os professores são, geralmente,
este ―outro‖ que têm sua voz silenciada.
Vi painéis de resultados desfilados por professores que discordavam dos
métodos e até mesmo do público para quem os painéis se destinavam; vi professores
sentados como expectadores de certas formações que nada lhes acrescentavam; estive
em uma mesa com professores calados de cabeça baixa, desenhando para não olhar na
face da gestora que, por seus contatos privilegiados, ameaçava os professores
descaradamente, por isso, ninguém podia opinar o contrário; vi projetos começarem e
terminarem sem justificativas ou mesmo avaliações; vi colegas chorando, rindo, ora
querendo ―abraçar o mundo com as mãos‖, ora desiludidos, desencantados contando os
anos para a aposentadoria.
Senti a incoerência dos planejamentos que não têm espaço para um décimo do
que de fato precisamos (nós professores) fazer. Exemplo disso é a experiência que tive
quando lecionei em uma turma do 3º ano com 35 alunos, três especiais, cada um com
atestado diferente do outro, seis alunos entre 12 e 14 anos precisando ser alfabetizados e
já desencantados de suas experiências anteriores, uns cinco bem avançados precisando
continuar no ritmo, e os demais para os quais o planejamento da escola se voltava. Tudo
isso precisando ser administrado pelo professor e ignorado pela escola como se não
existisse.
Todas essas experiências foram retomadas para a constituição de um projeto que
visava discutir a formação dos professores dos anos iniciais, tratada nos termos da
importância do conhecimento dos processos cognitivos para o desenvolvimento
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científico. Projeto que foi submetido ainda em 2013 ao PPGE da FCT-UNESP, na
minha quarta tentativa de ingresso no mestrado.
O encontro com o orientador implicou na reformulação do projeto, que saiu de
questões mais gerais da aprendizagem para o ensino e aprendizagem de Ciências
Naturais. Esse deslocamento me conduziu a leituras novas, contudo, eu não podia
simplesmente falar do ensino de ciências, minha vivência na escola me exigia que
olhasse tudo isto em uma perspectiva diferente, me exigiu tornar investigação científica
o que outrora se constituiu vivência, lágrimas, risos, desespero e esperança. A escola é
um mundo cheio de acontecimentos que não aparecem em estudos que se preocupam
em conhecer o que está da porta da sala de aula em diante. Nesse fôlego, construímos
uma proposta sensível aos fatores implícitos presentes na construção da prática docente
voltada ao ensino de Ciências Naturais.
Diante dessa busca por compreender a complexa tessitura da construção da
prática docente em ensino de ciências, sendo esta noção de complexidade da construção
da prática um produto da reflexão desenvolvida no decorrer do próprio trabalho e que
ampliou os horizontes do mesmo, temos como objetivo principal: evidenciar e refletir a
interpretação que os professores realizam das orientações sobre o ensino de ciências
presentes na escola, através do relato de como concebem o processo e o desenvolvem
por meio de sua prática formativa.
Estamos entendendo por orientações: documentos oficiais nacionais e locais;
Saberes adquiridos nas formações inicial e contínua; Livros didáticos; Acordos tácitos e
relações presentes na mediação das propostas oficiais; ou seja, tudo aquilo que, passível
de investigação, está presente na vivência dos professores e possui alguma força na
condução de suas concepções sobre a construção da prática docente. Para alcançar este
objetivo, dois outros movimentos foram necessários: o primeiro foi conhecer quais
orientações estão presentes no contexto de trabalho dos professores e o que elas
apontam como objetivos e processos ao ensino de ciências nos anos iniciais.
O segundo, em nosso entendimento mais valioso, foi olhar a questão
inversamente, isto é, conhecer como os professores interpretam estas orientações,
movimento evidenciado a partir dos sentidos construídos no contexto de trabalho e,
revelados em seus discursos. Acreditamos que esse material e o processo reflexivo por
ele gerado, são capazes de auxiliar na compreensão da implicação das orientações na
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construção das concepções dos professores sobre ensino-aprendizagem de ciências
naturais nos anos iniciais, concepções que imaginamos incidir na elaboração da prática
docente.
A problematização do universo epistêmico e político no qual o estudo se insere é
retratada por duas noções: a primeira diz respeito à crise no ensino e aprendizagem de
ciências apontada por alguns estudiosos da Didática das Ciências, a reflexão a respeito
desta crise deve, segundo visualizamos, oportunizar a ampliação do olhar acerca dos
aspectos que a condicionam, o que nos conduz a segunda dimensão, que diz respeito à
desmistificação da prática docente em sua face individualizada, isto é, refletida fora do
contexto histórico-político no qual se realiza. Trataremos de cada um desses pontos.
Fourez (2003, p. 109) fez a seguinte declaração em artigo intitulado Crise no
ensino de Ciências? ―Há uns quinze anos, eu não ousaria dizer que o ensino de Ciências
estava em crise. Contentava-me por dizer que era a minha opinião. Hoje quando todo
mundo em meu país o afirma como evidente [...] eu me sinto menos ridículo dizendo a
mesma coisa‖. A evidência de uma crise no ensino-aprendizagem de ciências aparece na
leitura que fizemos de outros estudos (DELIZOICOV E ANGOTTI, 2007; POZO E
CRESPO, 2009). Contudo, em Fourez (2003) encontramos uma interpretação sistêmica
da crise, tal como necessitamos para convergir as duas dimensões sob as quais
desejamos pensar o ensino de ciências expostas há pouco. De acordo com Fourez
(2003), entre os atores desta crise, estão: os alunos, os professores de ciências, os
dirigentes da economia, os pais e os cidadãos (trabalhadores manuais ou outros).
Cada um dos atores citados possui perspectivas próprias. No campo dos alunos
parece haver uma resistência em se envolver com saberes que pouco mobilizam seus
interesses mais particulares, assim Fourez (2003) acredita que as novas gerações,
diferentemente das de sua época, não estão interessadas em assinar em branco pelo
desvio da abstração, é preciso convencer-lhes do sentido presente neste envolvimento.
No campo dos professores de ciências, estes são duplamente atingidos.
Inicialmente, como todos os professores que vivenciam a crise da escola e a perda de
poder e de consideração de sua profissão. Em segundo lugar, pelo enfrentamento das
questões próprias da ciência. Os professores dos anos iniciais, público alvo desta
pesquisa, possuem questões particulares no que diz respeito ao ensino de Ciências
Naturais, que são diferentes das que aponta Fourez (2003), pois ele se dirige aos
professores de formação específica, no seu caso, há um excesso formativo no campo

INTRODUÇÃO

P á g i n a | 15

conceitual desvinculado a ação do ensino, enquanto que no nosso, evidencia-se uma
fragilidade tanto conceitual quanto metodológica2 na formação dos professores
licenciados em Pedagogia.
Os dirigentes de nosso mundo econômico e industrial veem a questão sob a
perspectiva que lhes interessa, isto é, no quanto perde uma nação na corrida tecnocientífica com o enfraquecimento do interesse dos jovens por carreiras científicas. Os
pais de alunos e demais cidadãos, de modo geral, concordam fortemente com o ponto de
vista econômico (FOUREZ, 2003), sendo sua opinião provavelmente influenciada pela
grande mídia, instrumento de manobra do empresariado.
Alunos, professores, mundo econômico-industrial, pais de alunos e comunidade
geral são atores entrelaçados num mesmo plano histórico, tendo para com ele diferentes
interesses e espaços de ação. Uma vez que nos posicionamos contra a mistificação
pedagógica (CHARLOT, 2013) iremos, à medida de nossas possibilidades, esclarecer
qual papel têm assumido os principais atores descritos. Essa compreensão de diferentes
forças influenciando a prática é desenvolvida no trabalho a partir do conceito de
noosfera de Chevallard (2009) presente nos capítulos II e III.
O ensino de ciências nos anos iniciais surge no currículo desta etapa somente a
partir da década de 70 por força da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 5692/713. Há pelo menos vinte anos antes deste marco histórico e até os dias
atuais o debate nacional e internacional na área da Didática das Ciências produziu
mudanças significativas em relação aos aspectos conceituais, atitudinais e processuais
que orientam o ensino de ciências. Os estudos inseridos neste debate concentram-se,
fundamentalmente, nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Este dado é confirmado no levantamento realizado pelo grupo FORMARCiências da Unicamp, no qual verificou-se que foram defendidas 1700 teses e
dissertações sobre o Ensino de Ciências no período de 1972 a 2005. No entanto, apenas
8% do total de trabalhos abrangem exclusivamente o Ensino Fundamental I, ou seja, das
1700 Teses e Dissertações, apenas 135 se debruçam sobre os aspectos relacionados às
séries iniciais da escolarização (FERNANDES, 2009). Para entender este quadro é

2

Abordagem discutida no segundo capítulo do trabalho, no tópico referente à formação dos professores
dos anos iniciais.
3
Os aspectos históricos são discutidos ao longo do trabalho no que se refere ao desenvolvimento do
ensino de ciências, e ao desenvolvimento da profissão docente nos anos iniciais.
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preciso ter em conta que além da questão histórica da inserção a menos de 50 anos do
ensino ciências nos anos iniciais, a maioria dos pesquisadores dedicados à Didática das
Ciências são professores das áreas específicas (Física, Química e Biologia), e o espaço
de atuação deles é, por conta de sua licença, os anos finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
Entre os trabalhos preocupados com os anos iniciais é possível observar que
grande parte se concentra nos aspectos ligados aos conteúdos e métodos, assim como
mostra a tabela abaixo desenvolvida por Fernandes (2009). Ao que nos compete,
também é interessante chamar atenção para a percentagem relativa à organização da
escola e formação de professores. A razão disso é que colocamos em questão estas
esferas no trabalho, no contexto da interpretação que os professores realizam das
orientações sobre o ensino de ciências.

Tabela 1 – Distribuição das 135 pesquisas sobre o ensino de Ciências nos anos iniciais por focos
temáticos

Fonte: FERNANDES, Rebeca Chicchio Azevedo. Tendências da pesquisa acadêmica sobre o ensino de
ciências nas séries iniciais da escolarização (1972-2005). Campinas – SP: UNICAMP, 2009, p. 41.

De acordo com Fernandes (2009, p. 43), ―os aspectos sociais, históricos,
filosóficos e políticos do ensino de ciências não constituem ainda foco de interesse
principal nem secundário da maior parte dos pesquisadores‖. Compreendemos que para
avançarmos rumo à interpretação da crise no ensino de ciências anunciada por Fourez
(2003), bem como na pesquisa sobre o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais, é
necessário por em questão as relações que o condicionam e que somente se revelam
pensadas a partir da sua materialização no contexto de trabalho dos professores.
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Segundo concebemos, não é possível compreender o ensino de ciências
observando apenas o que as orientações legais discernem sobre ele, nem tomando
apenas como referência o que os pesquisadores concebem como coerente e correto. Se o
ensino é uma prática social, somente enquanto prática social podemos compreendê-lo, e
para isso devem ser movimentadas tantas perspectivas quantas forem possíveis
montando um mosaico explicativo.
Os professores nos mostraram, por meio da interpretação que fazem de suas
vivências, que vivências são estas e qual a força que elas assumem na formação da
compreensão que possuem sobre a construção da prática. Sendo nossa tarefa a
compreensão da compreensão de outrem, decidimos por conduzi-la a partir da
perspectiva hermenêutica, que enquanto método se situa nesse trabalho para além da
organização do espaço e da ação na pesquisa, mas se coloca, sobretudo, como um
esforço – nunca totalmente realizável – de compreender indo tão mais adiante no
horizonte de interpretações quanto for possível.
A possibilidade de compreensão hermenêutica se situa na linguagem como
manifestação da existência humana, na busca por recolher o sentido do discurso, que
por sua vez é um modo de traduzir a imagem do real, sendo esta imagem traduzida não
a própria da realidade, mas a fala dela (GHEDIN, 2004).
O discurso é para a hermenêutica uma das formas de linguagem na qual os
homens exprimem sua interpretação do mundo. Nessa esfera da linguagem M. Bakhtin
ajuda-nos, a partir de alguns conceitos da teoria da enunciação, a compreender as
diversas vozes/orientações que uma vez presentes no contexto de trabalho dos
professores, por consequência, se fazem presentes em sua consciência4. A palavra é a
nossa evidência das ideologias e contradições que se camuflam na escola. Bakhtin
(2006) afirma que a palavra é o fenômeno ideológico por excelência, nela a realidade
está contida enquanto signo. ―A palavra não comporta nada que não esteja ligado a essa
função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e
sensível de relação social‖. (BAKHTIN, 2006, p. 34).
Desenvolvemos o estudo buscando retirar as escamas da construção da prática
levada a termo por meio da interpretação que os professores realizam das orientações

4

No capítulo I nos dedicamos à explicitação destes conceitos.
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sobre o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, em um itinerário de
desvelamento partindo da forma mais objetiva e literal em que nos foi possível
encontrá-las, até sua forma intersubjetivada e sensível, ambas reveladas no discurso dos
professores.
O texto está organizado em três capítulos, no primeiro Fundamentos teóricometodológicos da pesquisa e outras caracterizações retratamos brevemente as
características históricas da educação no Amazonas e seus movimentos para o ensino de
ciências na cidade de Manaus, em seguida tratamos dos aspectos metodológicos que
orientaram o desenvolvimento do trabalho e, por fim, expomos algumas características
das escolas e perfil dos professores, sujeitos investigados. O segundo, Orientações
sobre a prática docente em Ensino de Ciências: primeiras faces dedicamos à análise
documental das orientações encontradas em suas múltiplas faces, normativa e históricoepistêmica. O terceiro: Interfaces da construção da prática em ensino de ciências nos
anos iniciais da escola pública municipal de Manaus-AM: por entre as vozes
dedicamos à explicitação das vozes docentes trazendo os indícios de suas interpretações,
análise dos dados e síntese dos resultados.
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CAPÍTULO I
2. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA E
OUTRAS CARACTERIZAÇÕES
Os objetivos que a pesquisa coloca e a partir dos quais propõe diálogo, expostos
na introdução, são conduzidos em face do seu objeto a determinadas condições e formas
de pensar. Este capítulo se dedica a apresentação do referencial teórico-metodológico
que norteou a pesquisa, bem como do lócus e sujeitos participantes. Apresenta um breve
relato histórico acerca do povo e da educação no Amazonas e explicita quais
movimentos, especialmente na cidade de Manaus, têm sido realizados com vistas à
educação científica na escola pública. Por fim, tece algumas considerações sobre o
ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental.
2.1 Breve retrato histórico do povo e da educação no Amazonas
Compor um retrato histórico do povo e da educação no Amazonas é uma tarefa
complexa, isto porque o processo de formação do pensamento que construiu a
Amazônia como espaço natural e cultural vem, ao longo dos últimos cinco séculos,
produzindo e continuamente reinventando, a partir de um conjunto limitado de ideias, as
percepções que se tornaram as mais persistentes, como indica Pinto (2005). De modo
geral, a história da construção das ideias sobre o Amazonas e sobre a Amazônia foi
embasada no primeiro momento pelos relatos dos viajantes, destacando o lado mítico e
selvagem dos povos do novo mundo, o que perdurou durante os séculos XVI e XVII,
mas encontra resquícios até os dias atuais. No segundo momento, figura a divulgação
internacional de suas riquezas minerais e naturais como patrimônio da humanidade,
gerando no mundo um sentimento de conservação do espaço como suporte às gerações
futuras, visão que perdura até hoje com novas roupagens.
Em um breve levantamento, o segundo momento histórico descrito, no qual de
certo modo ainda vivemos, pode ser explicado se levarmos em consideração alguns
dados: o Amazonas é o centro da maior bacia hidrográfica do planeta, em torno da qual
cresce a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Possui mais da metade
das florestas tropicais remanescentes, uma das reservas mais significativas de
biodiversidade, uma das maiores fontes de água doce do planeta (ROSI, 2011). Além de
recursos minerais inestimáveis no mundo moderno de hoje. Cabe esclarecer que o
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Amazonas é apenas um dos nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal5
ou Amazônia brasileira, que ao todo são: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Os primeiros ciclos econômicos da região estão relacionados com atividades
extrativistas, inicialmente as ―drogas do sertão‖, depois o látex/borracha e a madeira.
Estas atividades historicamente não geram um processo de acumulação e crescimento
econômico no local onde são extraídos os produtos, contudo, na época áurea da extração
da borracha na Amazônia, Manaus por ser uma das principais capitais recebeu
investimentos dos seringalistas e comerciantes que enriqueceram com a atividade. Isto
se refere à elevação do padrão de vida da burguesia local, que na época chegou a morar
na ―Paris dos Trópicos‖, enquanto que os povos locais desafortunados e os imigrantes,
principalmente nordestinos, eram escravizados até a morte no ―inferno do seringal‖.
O aumento do contingente humano no estado do Amazonas não foi encarado
como fulcro para o possível desenvolvimento educacional da população, o que, se
ocorresse, também seria de forma isolada do projeto nacional mais amplo. De acordo
com os registros feitos por Costa (1994) em A educação nas Constituintes e na primeira
reforma republicana do ensino no Amazonas (1891-1892), no início da década de
noventa do século dezenove, no Estado do Amazonas havia uma defasagem educacional
gigantesca: de uma população de 147.915 habitantes, 123.972 (84%) eram analfabetos.
Em Manaus o quadro era semelhante, embora a defasagem fosse menor: sua população
era constituída de 38.720 habitantes, dos quais 30.901 (80%) eram analfabetos. A
educação no Amazonas no período republicano mantinha a mesma natureza excludente
dos períodos anteriores – Colonial e Imperial – reproduzindo a estrutura sociocultural e
econômica da época.
A educação e o desenvolvimento humano no Amazonas e na sua capital Manaus,
seguiu racionalidade semelhante ao que se observa em todo Brasil. Di Georgi e Leite
(2010) realizaram um levantamento histórico acerca da educação pública fundamental
no Brasil e constataram que – por ação ou omissão – o Governo Central, saciado por
seus interesses particulares desde o Brasil Colônia até as primeiras décadas da
República, não direcionou esforços para o desenvolvimento da educação básica nos
5

A expressão Amazônia Legal designa uma delimitação de ordem político-administrativa, estabelecida
por lei para efeito de planejamento do desenvolvimento regional, tendo como principais instrumentos os
incentivos creditícios e fiscais.
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primeiros 420 anos de Brasil. Este dado é traduzido por vários indicadores, entre eles,
os autores explicitam o censo de 1909, mostrando que apenas cerca de 2,96% da
população brasileira que à época somava 21.462.000 habitantes, frequentavam os
bancos escolares. O censo até 1920 não mostra significativas alterações no quadro
apresentado.
No que se refere a Manaus, conforme consta no Plano Municipal de Educação
de Manaus (2014a), nas décadas de 1960-1970 houve um período de ocupação
planejada nos estados da Amazônia Legal. À época fora instituída pela Lei n. 3.173, de
06 de junho de 1957, segundo o Art. 1º do Decreto-Lei n. 288, de 28 de fevereiro de
1967, a Zona Franca implantada em 1967 contemplando o modelo de desenvolvimento
econômico que impulsionou o Brasil no século XX.

Art. 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de
importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a
finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e
agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se
encontram, os centros consumidores de seus produtos. (MANAUS, 2014a, p.
8).

A implantação da Zona Franca ocasionou a intensificação do desenvolvimento
industrial, dinamizando e diversificando a economia local. Todavia, o custo social foi
oneroso, pois representou uma explosão populacional e, consequentemente, deu
margens à ocupação desordenada do espaço físico. Somente no período de 1960 a 1991,
a população passou de 173.000 para 1.011.000 habitantes, isto é, uma elevação de
584%, conforme dados de Manaus (2014).
Como projeto de organização do espaço público e desenvolvimento do estado do
Amazonas, em 21 de outubro de 1970, por meio do decreto municipal nº 1.904, é criada
a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SEDESCO – que viria a ser anos depois
a Semed – além da educação e cultura (letras e artes), a SEDESCO tinha sob sua
responsabilidade as seguintes atribuições: cuidar da assistência social, da saúde, da
promoção do desporto e do turismo, da administração dos bairros e distritos como
também do corpo de bombeiros. Este amplo espectro de atribuições levou a implantação
de reformas. Nesse sentido, na década de 1970, houve reestruturação administrativa que
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criou (Lei municipal nº 1.175, de 03 de maio de 1974) a Secretaria da Educação, da
cultura e do bem estar social (SEBEM). No mesmo ano de promulgação da Lei
1.175/74 foi implantada a primeira turma de 5ª série do 1º Grau do Município, na
Escola Abílio Nery.
Como consequência de outra reestruturação da administração municipal, foi
criada por meio da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1975 a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (SEMEC), responsável pela educação, o ensino e a cultura (letras,
artes e desporto). Cinco meses antes da promulgação da Constituição de 1988, o
município de Manaus sofre intervenção do Governo Estadual por 180 dias e a prefeitura
passa por nova reestruturação administrativa. Com essa mudança finalmente recebe a
denominação atual de SEMED – Secretaria Municipal de Educação. A tabela abaixo
resume tanto o aumento no atendimento escolar de 1978 a 2001, quanto às modalidades
de ensino que a SEMED atendeu.

Figura 2. Tabela de atendimento da Secretaria Municipal de Educação entre 1978 e 2012

Fonte: MANAUS (2014a, p. 12)

Ao reunir os dados do IBGE dos anos posteriores, levando em consideração
somente as matrículas no Ensino Fundamental, vamos observar que apenas entre 2007 e
2012 surgem decréscimos na quantidade de matrícula. Este decréscimo ocorreu em todo
território nacional, como é possível observar no resumo técnico do INEP (BRASIL,
2013) do censo escolar de 2012. De acordo com o relatório, os dados do Censo Escolar
2012 reforçam a tendência de adequação na distribuição, por modalidades e etapas de
ensino, das matrículas da educação básica que vêm sendo observada desde 2007,
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refletindo o amadurecimento das ações e políticas públicas implementadas nos últimos
anos, conforme tabela abaixo.
Figura 3. Tabela: Matrículas no Ensino Fundamental – escola pública municipal de Manaus 1978 a 2012

Ensino
Fundamental

ETAPA
1978
5.398

1986

1992

41.968

45.343

QUANTIDADE DE ALUNO POR ANO 1978 A 2012
1996
2001
2005
2007
2009
2012
71.254

131.726

172.979

185.566

177.301

168.653

Fonte: Elaboração própria a partir das informações estatísticas disponíveis no site do IBGE.
(http://www.cidades.ibge.gov.br/)

De acordo com dados apresentados no Plano Municipal de Educação de Manaus
2014-2024, atualmente 99,49% da população vive na área urbana e apenas 0,51% reside
na área rural. A alta densidade demográfica da cidade de Manaus contrasta com a
baixíssima densidade demográfica do Estado do Amazonas que é de 2,23 hab./km².
Segundo a estimativa populacional de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o município de Manaus possui uma população estimada em
2.020.301 habitantes, que representa um crescimento de 12,11% em relação à população
recenseada em 2010, os homens representam 48,82% da população geral e as mulheres
representam 51,18%.
Fazendo um recorte a partir de 2012, levando em consideração os esforços
empreendidos diretamente pelo Estado do Amazonas e sua capital, verificamos que, no
que concerne ao ensino de ciências, foram operados tímidos esforços em proporcionar o
desenvolvimento desse campo de conhecimento. No início do ano de 2012 a Secretaria
Estadual de Educação lançou o Projeto Eureka para o Ensino de Ciências por meio de
um convênio com o Centro de desenvolvimento Sangari Brasil. De acordo com Silva,
Ghedin e Teixeira (2012) o projeto pretendia atender em torno de 60 mil estudantes do
1º ao 6º ano do Ensino Fundamental, em 180 escolas da rede estadual de Manaus. O
objetivo era realizar atividades experimentais. Cada aula se norteava a partir de uma
experiência dentro de um tema geral que era trabalhado em diversas perspectivas,
desenvolvendo a ampliação dos conceitos e conhecimentos científicos em grau
crescente de complexidade. O projeto foi encerrado prematuramente um ano mais tarde.
Em 2012 a Secretaria Municipal de Educação lançou o Programa de Ensino
Sistematizado de Ciências (PESC) com objetivo de despertar o interesse dos alunos. A
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Semed disponibilizou uma extensa lista de materiais pedagógicos às escolas, entre eles:
lousas interativas, microscópios, jogos digitais e pedagógicos, esqueletos, mapas e kits
de arte. No ano de 2012 e 2013 o PESC atendeu às escolas municipais de Educação
Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. A partir de 2014 o projeto se restringiu
às escolas de Educação Infantil e ainda encontra-se em ação.
Não se pode deixar de considerar que ambos os projetos constituem uma
tentativa, por parte do poder público de Manaus, de promover o desenvolvimento do
ensino de ciências, o que provavelmente é reflexo da cobrança nacional e mundial mais
ampla no que se refere ao desenvolvimento científico, necessidade explicitada pelos
dados da Pesquisa da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) realizada em 2006, na qual 400.000 alunos foram avaliados em 57 países,
nas áre as de Ciências, Leitura e Matemática e o Brasil ocupou a 52ª posição, com 390
pontos no quesito conhecimento sobre ciências, enquanto a média dos países ficou em
500 pontos.
A implementação dos projetos e as formações contínuas oferecidas aos
professores para sua realização, geralmente apenas para conhecer a proposta e não
discuti-la, bem como o caráter instável dos mesmos, são questões no mínimo
discutíveis. No entanto, não cabe a este trabalho centrar-se nesses pontos, muito embora
seja desejoso que alguém o faça.
Esse levantamento histórico serviu para nos mostrar que Manaus e o estado do
Amazonas têm uma dívida muito grande com seu povo em relação à educação,
possibilidade de trabalho e desenvolvimento. A economia na cidade de Manaus
continua se baseando na exploração do povo mais carente, antigamente nos seringais e
agora centrada no polo industrial. Os interesses econômicos do estado são visíveis
dentro da escola se considerarmos a incipiência e precariedade dos projetos para o
ensino de ciências.

2.2 Delineamentos metodológicos
Este tópico divide-se em três partes e abrange a discussão sobre os fundamentos
e conceitos metódicos delineadores da investigação. Foi construído com o intuito de
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apresentar e discutir a opção metodológica que fizemos diante do desafio que nos
propomos.
2.2.1

Método: a hermenêutica e sua contribuição à construção da pesquisa.

Desenha-se um movimento hermenêutico crítico enquanto subsídio metódico
para promover a interpretação das vozes explícitas e implícitas, bem como o sentido que
elas assumem na compreensão que os professores realizam a partir do contexto em que
operam sua ação formativa. A perspectiva hermenêutica enquanto instrumento de
reflexão possui longa tradição e alguns de seus movimentos6 não nos representam
completamente. Dito isto, cabe-nos declarar sob quais bases teóricas compreendemos a
hermenêutica, enquanto um instrumento metódico para a construção da pesquisa em
educação, e quais relações ela implica especificamente neste trabalho.
Os estudiosos que nos dão o tom do movimento hermenêutico crítico que
emoldura o trabalho são Ghedin (2004, 2008) e Santos (1989). Isto pela razão de que
ambos, cada um a seu modo, conceituam a hermenêutica crítica diante do debate das
ciências sociais, e no caso de Ghedin (2004), a trata especificamente no que concerne à
pesquisa em educação. A hermenêutica crítica para ambos os estudiosos pressupõe uma
ação de interpretação que só pode ocorrer através da busca holística e atenta por captar
os sentidos que os sujeitos constroem a partir do contexto em que vivem, trazendo à
tona os processos sociais, políticos e ideológicos que constituem as compreensões em
jogo.

A reflexão hermenêutica visa transformar o distante em próximo, e o
estranho em familiar, através de um discurso racional – fronético, que não
apodíctico – orientado pelo desejo de diálogo com o objeto da reflexão para
que ele ―nos fale‖, numa língua não necessariamente a nossa mas que nos
seja compreensível, e nessa medida se nos torne relevante, nos enriqueça e
contribua para aprofundar a autocompreensão do nosso papel na construção
da sociedade, ou, na expressão cara à hermenêutica, do mundo da vida.
(SANTOS, 1989, p. 12)

6

Neste ponto nos referimos aos primeiros movimentos dos estudos hermenêuticos, a saber: a exegese e
filologia. Ricoeur (1983) caracteriza como Hermenêutica regional e romântica, pois não havia por parte
dos estudiosos a preocupação em desvelar os sentidos ocultos do texto, tão pouco em explicitar a relação
do discurso com o mundo que o circunscreve. Perspectiva que se modifica a partir dos estudos de
Schleiermacher, W. Dilthey e Gadamer.
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Tornar o distante próximo e o estranho familiar não é o produto de qualquer
relação com o conhecimento e com os sujeitos produtores de conhecimento presentes na
pesquisa, no caso, os professores. Este conjunto de aproximações só pode ocorrer a
partir da escuta atenta das vozes dos sujeitos, procurando nessas a compreensão dos
sentidos que constroem a partir do contexto que vivem.
Desse modo opta-se pela hermenêutica, pois, o sentido do que falaram os(as)
professores(as)7 tanto por meio das entrevistas, quanto de questionários, bem como os
nexos presentes muitas vezes de maneira implícita nos documentos avaliados e que
normatizam a prática docente, não aparecem imediatamente, mas devem antes serem
expostos e tornados compreensíveis. Para Ghedin (2004) a hermenêutica pretende
recolher o sentido do discurso por meio da interpretação, sendo que a interpretação que
se faz enquanto investigação, a partir da hermenêutica, se lança na busca por desvelar as
forças hegemônicas opressoras e delineadoras da interpretação que os sujeitos fazem no
mundo e do mundo.

A partir de uma abordagem hermenêutica poderíamos dizer que o texto é a
mensagem, a fala, o discurso dos sujeitos; o contexto do texto passa a ser o
contexto social-político-econômico-cultural-vital dos sujeitos que fazem a
experiência do processo educativo, como uma formação crítica ou como
alienação. O universo das significações se dá num contexto concreto, mas
como captar o discurso (enquanto modo de dizer e interpretar o mundo) do
ser-aí? De certo modo o pesquisador é o interprete da realidade que se expõe
diante dele. Ele está cheio de realidades, teorias e experiências que se
defrontam com outras realidades, teorias e experiências que são constitutivas
de uma determinada visão de mundo que implica o processo de investigação.
(GHEDIN, 2004, p. 5)

Ao empreender o movimento hermenêutico enquanto instrumento de
compreensão da realidade é preciso que o pesquisador dirija o olhar para as profundezas
das relações para ler o que está escondido por trás das aparências, e não ficar apenas no
reflexo da superficialidade (GHEDIN, 2004). O exercício de tentar ver tão mais fundo
quanto for possível significa buscar os nexos dos acontecimentos, significa não se
contentar com o imediato. De acordo com essa orientação, nenhuma informação poderá
7

Os professores são os sujeitos da pesquisa, entretanto, não os únicos. Realizamos entrevistas com a
Assessora de Ciências Naturais do Ensino Fundamental da Semed-AM, e com a diretora da escola locus
da pesquisa.

Capítulo I

P á g i n a | 27

ser simplesmente apontada como tal a partir da sua manifestação mais aparente,
precisamos e desejamos ir ao limite de nossa compreensão dos fatos, dos sujeitos e de
suas relações no que concerne ao ensino de ciências.
A reflexão hermenêutica por seu caráter interpretativo se realiza a partir de
distanciamentos e aproximações em relação ao objeto de estudo. No nosso caso, não
podemos negar que o prelúdio de nossas interpretações ocorreu antes mesmo deste
estudo e não cerceará com o fim dele. O pesquisador neste movimento reflexivo
hermenêutico faz parte dos dados, pois os interpreta e constrói à medida de seus
interesses e possibilidades de pensamento. Não está diretamente dentro do contexto
escolar, mas o acessa por meio da consciência do outro, porém não é capaz de
dimensionar completamente a realidade através deste acesso, pois o que o outro
explicita é, por sua natureza, uma interpretação da realidade.
2.2.2 Método de análise e interpretação de dados: diálogos possíveis entre a perspectiva
hermenêutica crítica e a teoria da enunciação.
Por essência, a hermenêutica situa-se no campo da linguagem (GHEDIN, 2004;
GHEDIN & FRANCO, 2008). Juntamente ao método hermenêutico-crítico articulamos
conceitos da obra bakhtiniana para auxiliar na explicitação e reflexão dos dados. Nesse
tópico, estabelecemos um diálogo entre o que Bakhtin elabora na perspectiva da criação
do sentido e sua explicitação na linguagem juntamente ao que perfila a discussão
hermenêutica sobre esse debate, buscando expor os conceitos que contemplam nosso
objeto de estudo.
Para Bakhtin (2006, p. 51) ―tudo que ocorre no organismo pode tornar-se
material para a expressão da atividade psíquica, posto que tudo pode adquirir um valor
semiótico, tudo pode tornar-se expresso‖. Para o autor a palavra guarda em si a
realidade absorvida em sua função de signo. Nesse sentido, os discursos dos professores
sobre suas vivências na escola são uma fonte para os pesquisadores acessarem a
realidade. Contudo, esta busca pela realidade presente enquanto signo no discurso dos
professores possui limites. Conforme Ghedin e Franco (2008, p. 149).

A realidade é um todo, uma totalidade articulada, e não apenas a expressão
de sua particularidade manifesta pelo ―olhar empírico‖ de quem a investiga.
O real é um todo que se mostra nas partes, do mesmo modo que as partes se
mostram no todo, mais do que nos limites do conhecer. Na verdade, o
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conhecimento nunca capta o todo, mas sua manifestação expressa na
singularidade das coisas.

Compreendemos que mesmo empreendendo um olhar sensível e atento às falas
dos professores e seu contexto de atuação, jamais poderemos captar destes, todos os
sentidos presentes, tão pouco todas as relações que os justificam. Bakhtin (1997, p. 37)
nos alerta que ―na vida, depois de vermos a nós mesmos pelos olhos de outro, sempre
regressamos a nós mesmos, e o acontecimento último, aquele que parece-nos resumir o
todo, realiza-se sempre nas categorias de nossa própria vida‖. O limite de nossa
compreensão do outro não está posto somente pela impossibilidade de vivenciar na
mesma intensidade suas razões, mas também porque pensamos o outro invariavelmente
a partir da nossa própria racionalidade e possibilidade de compreensão.
Segundo Ghedin e Franco (2008, p. 148), ―o real é uma ‗revelação‘, uma
descoberta, uma interrogação, uma ‗criação‘, nunca um dado, ou seja, a realidade
mostra-se ao sujeito à mesma proporção que ele cria a habilidade de interrogá-la em seu
sentido e em seu significado‖. Ao assumir este caráter de indagação dos sentidos que os
sujeitos da pesquisa constroem diante de sua realidade é necessário explicitar que
concepção de sentido e significado estamos pensando.

O sentido é uma forma de criação do mundo. Quando se cria, constrói-se o
significado, e é nessa relação significativa que constitui o mundo como
leitura humana; ou seja, o discurso é uma forma de compreensão que
expressa uma explicação do mundo num conjunto de significados que o
explicitam em seu ser. Esse ser é que constitui o sujeito como
comunicabilidade com os outros, consigo mesmo e com o mundo. (GHEDIN
& FRANCO, 2008, p. 160)

Para Brait (2005), encontrar os termos de sentido e significação ou significado8
no quadro geral da produção de Bakhtin é uma tarefa muito grande e difícil. Ao buscar
nas obras de Bakhtin que configuração o mesmo atribui a estes termos, a autora declara
que na esfera do ―sentido‖ parece residir uma análise em que sejam levados em conta a
história, o tempo particular, o lugar de geração do enunciado, e no universo da
―significação‖ residem os envolvimentos intersubjetivos que dizem respeito ao discurso.

8

Segundo compreendemos o conceito de significação para Bakhtin está muito próximo ao de significado
descrito por Ghedin e Franco (2008)

Capítulo I

P á g i n a | 29
[...] Na verdade, o que o texto enfatiza, para combinar estas duas dimensões –
histórica e intersubjetiva – é a avaliação social realizada pelo sujeito, que se
configura como uma dimensão que atualiza o enunciado do ponto de sua
presença factual, do ponto de vista de seu significado semântico e não
somente enquanto palavra, forma gramatical, ou frase tomada em sua
definição linguística abstrata. Essa ―avaliação social‖ [...] reitera a ideia de
particularidade da situação em que se dá um enunciado, envolvendo uma
atividade que poderíamos traduzir como competência avaliativa e
interpretativa de sujeitos em processo interativo. (BRAIT, 2005, p. 93 grifos
da autora)

O conceito de avaliação social nos contempla, pois trata da palavra diante do seu
contexto de produção, sem o qual a mesma não tem sentido. Seguindo este raciocínio as
orientações sobre o ensino tal como se encontram, por exemplo, nos PCN, só possuem
sentido se avaliadas diante do contexto real, diante da escola e dos professores quem,
neste ambiente, desenvolvem determinadas relações de interpretação dessa orientações.
O conceito de significação pode ser encontrado em A Estética da Criação
Verbal.

A significação da palavra se refere a realidade efetiva nas condições reais da
comunicação verbal. É por esta razão que não só compreendemos a
significação da palavra enquanto palavra da língua, mas também adotamos
para com ela uma atitude responsiva ativa (simpatia, concordância,
discordância, estímulo à ação) (BAKHTIN, 1997, p. 311).

Compreendemos a partir deste trecho que está no diálogo com o outro a
possibilidade de significação do mundo que se expressa por meio da palavra. Nessa
relação dialógica que possui a palavra – em vários graus qualitativos – há a construção
do significado. Em obra sobre os trabalhos de Bakhtin o GEGe9 define que ―O
significado consiste em todos os aspectos que são comuns a enunciações diferentes
quando abstraídos seus motivos específicos, sua intenção, seu sentido ou tema‖ (2010,
p. 97). Segundo podemos compreender, o significado é portador dos signos que de
modo universal estão presentes nas vivências e que possibilitam um grau básico de
compreensão do enunciado do outro por todos os falantes da língua.

9

GEGe é o Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso que assume a autoria da obra Palavras e
contrapalvaras: conversando sobre os trabalhos de Bakhtin, publicado em 2010.
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Para a hermenêutica o sentido se manifesta no ato da significação, Ghedin e
Franco (2008, p. 154) afirmam que ―A significação é perpassada por determinada visão
de mundo e por um modo de compreender os significados percebidos nas diversas
relações‖. A hermenêutica orienta que o caráter histórico que está implícito em todo
enunciado traz duas implicações simultâneas à nossa compreensão ―cada enunciado é
extremamente significativo porque torna explícito, na particularidade, algo que é,
simultaneamente, individual e universal‖ (GHEDIN e FRANCO, 2008, p. 154).
Na teoria da enunciação este caráter simultaneamente universal e particular pode
ser analisado a partir dos conceitos de voz própria e voz outra ou alheia. Para Bakhtin
o diálogo possui uma acepção diferente ao que comumente reconhecemos por este
termo, isto porque o que está em questão é a dialogicidade interna, isto é, aquela que
não está explícita na troca comum de réplicas, mas está internamente presente em um
mesmo enunciado.

[...] portanto a dialogicidade [...] consiste para Bakhtin, no fato de que a
própria palavra alude sempre, a despeito dela, sabendo ou não à palavra
outra. Não há palavra-julgamento, palavra sobre objeto, palavra objetal, que
não seja “palavra-alocução”, palavra que entra dialogicamente em contato
com a outra palavra, palavra sobre a palavra dirigida à palavra. A
consciência de si se realiza e se percebe sempre sobre o pano de fundo da
consciência que um outro tem dessa, ―o eu para si mesmo‖ sobre o pano de
fundo do ―eu para o outro‖. Aqui se encontram as coordenadas essenciais da
arquitetônica da alteridade. A dialogicidade se apresenta por isso também no
interior de uma só voz, numa só enunciação como interferência de vozes
contraditórias presente em cada ―átomo‖ dessa enunciação, nos elementos
estruturais do discurso mais sutis e, portanto, da consciência. (BAKHTIN,
2011, p. 15)

Ao estudarmos a possibilidade do diálogo entre conceitos hermenêuticos e
bakhtinianos encontramos, na obra Interpretação e Ideologia de Paul Ricoeur, uma
síntese que nos demonstra afinidades vitais em ambos os estudos, isto é, a perspectiva
semântica crítica que está no fundamento da análise do discurso e que objetiva
compreender a produção do enunciado colocando em evidência as relações do homem
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no mundo. Portanto, o que nos orienta neste diálogo é o exercício da análise 10 do
discurso do outro, no qual, a palavra própria está internamente constituída por outras
vozes, isto é, pela palavra outra, neste universo polifônico que circulam as orientações
sobre o ensino de ciências.
2.3 Procedimentos metodológicos de coleta de dados
A coleta de dados ocorreu em duas etapas distintas. A primeira etapa foi
realizada nos meses de julho e agosto de 2014, período em que entramos em contato
com a Secretaria Municipal de Educação e com duas escolas da rede municipal da
cidade de Manaus em zonas diferentes da cidade (Norte e Centro-sul)11. Nesse
período12, procuramos conhecer as primeiras concepções sobre o ensino de ciências
tanto dos professores das escolas investigadas, quanto da Secretaria Municipal de
Educação de Manaus, na pessoa da Assessora do Ensino Fundamental para o Ensino de
Ciências.
Buscamos essas concepções preliminares tanto a partir da descrição dos
professores acerca do que faziam nas aulas de ciências e de como eles avaliavam a
qualidade do ensino de ciências na escola que estão inseridos, quanto nas noções
implícitas ou declaradas nos documentos e formações que a Semed opera com a
finalidade de mobilizar ou potencializar processos didáticos voltados para o Ensino de
Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Na tabela abaixo está sintetizada esta
ação inicial.

10

A palavra análise consiste, segundo a perspectiva que adotamos, em um ato interpretativo nos termos
assumidos até este ponto. Não é uma análise explicativa de nexos estruturais, mas uma análise que busca
a compreensão da constituição destes nexos ao nível do sentido que os sujeitos elaboram.
11
Como a pesquisa não visava fazer comparações o critério de escolha foi apenas que as escolas fossem
de bairros diferentes, mas com a mesma administração, ou seja, duas escolas municipais.
12
No segundo período, além de conhecer as concepções dos professores nos interessava compreender
como se constituíram, ou seja, qual a influência das orientações na formação das concepções dos
docentes.
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Quadro 1. Primeira etapa da coleta de dados.
COLETA DE DADOS
1º Etapa

Período: julho e agosto/2014

Lócus

Sujeitos

Instrumento de coleta de dados

Escola Municipal ―A‖

Professores de 1º a 5º ano

Entrevistas

(5 ao todo)
Escola Municipal ―B‖

Professores de 1º ao 4º ano

Aplicação de questionários

(9 ao todo)
Secretaria Municipal de Educação



Assessora de Ciências da divisão
do Ensino Fundamental

Entrevista

Realizou-se no mesmo período a coleta de documentos, tais como: Proposta Curricular da SemedAM e livros didáticos utilizados (material apostilado) para análise.
Sondagem na Divisão de Desenvolvimento Profissional para o Magistério (DDPM) para saber se a
mesma dispunha de formações específicas na área de Ciências Naturais para os anos iniciais do
E.F.

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Após aprofundamento da literatura, diálogo junto ao grupo de pesquisa13 e
orientação, optamos por definir uma das duas escolas para a continuidade da coleta de
dados e aprofundamento dos mesmos. Isso significou que a pesquisa passou a se
preocupar menos com os processos didáticos para o ensino e aprendizagem de Ciências
Naturais, empreendidos pelos professores do que com a maneira como compreendiam o
conjunto de vivências e orientações (vozes) que participavam para elaborar a sua prática
formativa junto aos alunos.
Desse modo, fizemos opção pela escola ―B‖ tendo como critério de escolha,
tanto a maior receptividade percebida em relação ao corpo docente, quanto o número de
sujeitos/professores que nessa escola é significativamente superior ao da escola ―A‖.
Mesmo diante dessa escolha, os dados concedidos no formato de entrevistas realizadas
com todos os professores de 1º ao 5º ano da escola ―A‖ não foram desconsiderados, pois
trouxeram contribuições às questões problematizadas ao longo da pesquisa.
A segunda fase de coleta de dados ocorreu em fevereiro e março de 2015 e teve
a preocupação de investigar mais a fundo as relações que os professores de 1º ao 5º ano
da escola ―B‖ vivenciavam acerca das orientações, projetos e formações no campo do
Ensino de Ciências, e de que modo essa vivência associada a suas perspectivas pessoais
13

Grupo de Pesquisa de Ensino e Aprendizagem como objeto da formação, coordenado pelos docentes do
PPGE da FCT/UNESP: Profª Drª Maria Raquel Miotto Morelatte; Profº Drº Paulo César de Almeida
Raboni e Profª Drª Leny Rodrigues Teixeira.
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aglutinadas à experiência docente que dispõem é interpretada por eles e condiciona a
construção da sua prática de ensino. Segue abaixo a tabela demonstrativa da segunda
etapa de coleta de dados.

Quadro 2. Segunda etapa da coleta de dados.
COLETA DE DADOS
2º Etapa

Período: fevereiro e março/2015

Lócus

Sujeitos

Instrumento de coleta de dados

Escola Municipal ―B‖

Professores de 1º ao 5º ano

Aplicação de questionários

(14 ao todo)
Escola Municipal ―B‖

Professores de 1º ao 5º ano

Entrevistas

(5 ao todo)
Escola Municipal ―B‖

Gestora

Entrevista

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Grande parte das entrevistas foi gravada em áudio, com exceção de duas, pois os
sujeitos não se sentiram confortáveis com a gravação e solicitaram realizar a entrevista
escrita. Todos os sujeitos entrevistados preencheram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).
No decorrer das duas etapas de coleta de dados buscamos detectar quais
documentos legais estão fortemente presentes nas falas dos professores, e que segundo
os mesmos interferem de algum modo na construção da prática em ensino de Ciências
Naturais. Os documentos identificados foram analisados e contextualizados diante dos
demais dados, para compreendermos qual a real força que esses instrumentos assumem
enquanto norteadores da prática. Também tomamos a liberdade de observar outros
documentos elaborados pelo Estado do Amazonas e pelo município de Manaus que nos
trazem determinadas compreensões sobre o ensino de Ciências. Estes documentos estão
listados na tabela abaixo.
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Quadro 3. Documentos selecionados e analisados

DOCUMENTOS
Tipo
Locais/municipais

Denominação
1. Proposta Curricular da Secretaria Municipal de Manaus
(MANAUS, 2014b).
2. Livro Didático; Material apostilado.
3. Plano Estadual de Educação do Amazonas (AMAZONAS,
2008)

Nacionais

1
2

PCN Ciências Naturais
LDB 9.394/96

Fonte: Elaboração própria, 2015.

A seleção dos documentos seguiu os seguintes critérios: no nível nacional,
buscamos aqueles de maior reconhecimento e atualidade (LDB 9394/96 e PCN); Para
contemplar o estado do Amazonas, de modo mais amplo, selecionamos o Plano
Estadual de Educação do Amazonas, ultima versão de 2008; Para alcançar os
documentos importantes localmente, para o município de Manaus, diante das escolas
investigadas, tomamos como referência a Proposta Curricular da Semed-AM, lançada
em 2014, bem como o material apostilado e livro didático utilizados em 2014.
Escolhemos por não realizar um levantamento histórico extenso das orientações
produzidas pelo Estado do Amazonas e por Manaus para o Ensino de Ciências, pois,
diante dos objetivos que traçamos, não nos pareceu necessário.
No quadro geral da metodologia realizamos três procedimentos de coleta de
dados: a análise documental (LDB; PCN; Proposta Curricular/Semed-AM; Plano
Estadual de Educação do Amazonas; Livro didático e material apostilado); aplicação de
questionários (23, ao todo, com professores da escola ―B‖) e entrevistas (12, com
professores das escolas ―A‖ e ―B‖; gestora escola ―B‖ e assessora de Ciências do Ensino
Fundamental – Semed-AM).
As entrevistas foram individuais e semiestruturadas, seguindo as orientações que
Lüdke e André (1986) delineiam acerca da relevância deste tipo de instrumento para o
trabalho de pesquisa em educação. Os dois conjuntos de entrevistas (primeira e segunda
etapa) tinham roteiros prévios, mas no percurso do diálogo com os professores demos
espaço a outras questões e dependendo da compreensão que eles faziam, se estava longe
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do que a entrevistadora realmente buscava, houve tranquilidade para modificar a
pergunta no decorrer do processo.
Os questionários foram construídos a partir de perguntas abertas, contendo no
máximo uma pergunta fechada, tanto na primeira, quanto na segunda fase – como
podem ser verificados nos apêndices. De acordo com Richardson (2012, p. 12), há
vantagens e desvantagens neste tipo de instrumento ―uma das grandes vantagens das
perguntas abertas é a possibilidade de o entrevistado responder com mais liberdade, não
estando restrito a marcar uma ou outra alternativa‖. A desvantagem, segundo ele, é a
dificuldade de classificação e codificação, que no caso desta pesquisa não possuiria
sentido ter essa pretensão, pois se buscamos compreender a interpretação que os
professores realizam não podemos ter o intuito de registrar padrões gerais, cada
interpretação traz elementos únicos à pesquisa.
A questão que norteou a análise documental foi: quais orientações os
documentos analisados trazem acerca do ensino e da aprendizagem de ciências?
Segundo Phillips (1947 apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38) ―são considerados
documentos quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de
informação sobre o comportamento humano‖. Logo, do PCN aos livros didáticos,
compreendemos que existem determinadas informações acerca do que deve caracterizar
o ensino de ciências.

2.4 O lugar e os sujeitos da pesquisa: duas escolas públicas municipais de ManausAM.
Esta subseção tem o intuito de situar o leitor a respeito do lugar onde foi
realizada a pesquisa e sobre os sujeitos que contribuíram com ela. Esta caracterização é
importante para que, mesmo desconhecendo o cenário e seus atores, o leitor possa
desenhar de certo modo a ambos.
2.4.1 A escola ―A‖: alguns aspectos
A escola ―A‖ está localizada na zona centro-sul da cidade de Manaus,
considerada o perímetro mais caro da cidade. Entretanto, o bairro em que a escola foi
construída vive uma realidade paralela a esta caracterização inicial, isto porque é fruto
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de uma ocupação desordenada. A escola é bem pequena, tem apenas cinco salas de aula,
sala de diretor, sala de professores (onde funciona uma sala de reforço), pátio coberto,
cozinha bem ao lado de um espaço para as refeições, e dois banheiros. Nessa escola
realizamos parte da primeira etapa, isto é, nela realizamos o primeiro conjunto de
entrevistas. A escola ―A‖ participou da segunda etapa apenas contribuindo para a
avaliação de questionários pilotos.

Quadro 4 - Perfil dos professores escola ―A‖
Conjunto de professores participantes da pesquisa (Escola “A”)
Denominação

Formação inicial

Pós-Graduação

Tempo de Serviço

Sexo

1º Ano

Pedagogia

Não

20 anos

F

2º Ano

Magistério e
Pedagogia
Pedagogia

Ensino nas séries iniciais

24 anos

F

Gestão escolar

10 anos

F

Normal Superior e
Direito

Não

11 anos

M

3º Ano
5º Ano

Fonte: Elaboração própria, 2015.

2.4.2 A escola ―B‖: alguns aspectos
A escola municipal, onde centralmente desenvolveu-se a coleta de dados desta
pesquisa, que aqui é denominada por ―Escola B‖, está localizada na zona norte da
cidade de Manaus-AM próxima à barreira da cidade. Para preservar a identidade dessa
escola, estas são as únicas informações cedidas a respeito de sua localização.
A escola ―B‖ tem uma estrutura ampla, possui um laboratório de informática,
biblioteca, quadra poliesportiva, secretaria, diretoria, sala de professores, refeitório
amplo e conta com 21 salas de aula. Atende o Ensino Fundamental, anos iniciais, no
período diurno e a Educação de Jovens e Adultos no noturno. A partir do ano de 2015, a
escola passou a atender os alunos do 1º, 2º e uma turma de 3º ano no período da manhã,
e, no período da tarde, as crianças do 3º, 4º e 5º ano, o que implicou mudanças referente
à coleta de dados na segunda etapa.
Muitos professores da escola ―B‖ participaram da pesquisa. Na primeira etapa
foram entregues 13 questionários e 9 deles foram recolhidos, na segunda etapa foram 14
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questionários entregues e todos recebidos. Foram dois questionários do 1º ano e 2º, três
do 3º ano, quatro do 4º ano, e três do 5º ano. Na segunda etapa, solicitamos entrevistas
com um professor de cada ano, que juntas, somaram 1h e 42 min de gravação,
transcritas pela autora principal. Abaixo apresentamos em tabela alguns aspectos
relativos aos professores. Nessa tabela estão todos os professores que responderam aos
questionários. Alguns deles responderam também à entrevista.

Quadro 5. Sujeitos da pesquisa escola ―B‖

Conjunto de professores participantes da pesquisa - questionário
(Escola municipal “B”)
Denominação

Formação inicial

Pós-Graduação

Tempo de Serviço

Sexo

1º Ano – a

Pedagogia

Ensino de libras

6 anos e 6 meses

F

1º Ano – b

Pedagogia

Não

9 anos

F

2º Ano – a

Pedagogia

Gestão escolar

13 anos

F

2º Ano – b

Pedagogia

Não

7 anos

F

3º Ano – a

Administração

Não

10 anos

F

3º Ano – b

Pedagogia

Educação de jovens e
Adultos

4 anos

F

3º Ano – c

Pedagogia

Não

10 meses

F

4º Ano – a

Letras- Língua
Portuguesa

Gestão escolar e
Língua Portuguesa.

10 anos

F

4º Ano – b

Normal Superior

Não

8 anos

F

4º Ano – c

Normal Superior

Gestão em Educação

2 anos

M

4º Ano – d

Pedagogia

Educação Ambiental

17 anos

M

5º Ano – a

Pedagogia

Marketing Político

10 anos

F

5º Ano – b

Pedagogia

Não

10 anos

F

5º Ano – c

Pedagogia

Psicopedagogia

23 anos

F

Fonte: elaboração própria, 2015.

São esses os sujeitos e os espaços nos quais tivemos a oportunidade de
desenvolver a pesquisa e que somos eternamente gratos pela acolhida e colaboração.
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Tendo explicitado os objetivos, pontos de motivação, aspectos metódicos e
procedimentais da pesquisa, faz-se necessário avançar na construção deste objeto de
estudo. O capítulo seguinte, imbuído desta intenção busca apresentar a questão da
construção da prática docente a partir da perspectiva teórica das orientações/vozes que
se constituíram no movimento histórico-social e que estão presentes nos registros: da
Legislação; formação docente, em especial do Licenciado em Pedagogia e Didática das
Ciências. Justificados e compreendidos neste trabalho por seu valor enquanto vozes que
geram o material concreto da consciência dos professores sobre o que realizam.
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CAPÍTULO II
3. ORIENTAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE EM ENSINO DE
CIÊNCIAS: PRIMEIRAS FACES
Há muitas dimensões que produzem orientações sobre e para a prática docente,
entre as quais é possível identificar: ações de formação teórica inicial na licenciatura e
ações de formação continuada no campo de atuação; a estrutura de poder que diz
respeito às instâncias normativas e seus instrumentos (por exemplo: PCN, Livros
Didáticos, Proposta Curricular da Semed); a força da tradição presente na cultura da
escola e da docência, que compreende o conjunto de regras ancoradas na escola, bem
como as expectativas que os diversos sujeitos (professores, gestores, pais, alunos)
possuem acerca do ensino e da prática docente; a autonomia dos professores no
exercício da capacidade de rebelar-se, refletir e gerir a própria prática. Além destas, há
outras dimensões que interferem às já citadas, tais como: os valores pessoais, o grau de
comprometimento com o ofício, as experiências enquanto aluno, entre tantas outras
forças que constituem o humano e implicam sua compreensão e produção.
Chevallard (2009) ao refletir sobre os sistemas didáticos identificou que o
conhecido triângulo (professor-aluno-conhecimento) está em meio a uma esfera de
outras forças com as quais interage. Essa esfera impõe ao sistema didático as exigências
que acompanham e justificam o projeto social, cuja atualização ele deve responder.
Desta feita, para Chevallard (2009), não se compreende o que ocorre no interior do
sistema didático sem levar em conta seu exterior. A este espaço de influência e
correspondência o autor denominou de noosfesra. Nos termos do presente trabalho,
compreendemos a noosfera como o conjunto de forças/vozes que produzem orientações
sobre e para o ensino e que se situam fora dele.
Esse capítulo tem como objetivo explanar sobre a noosfera do ensino de ciências
nos anos iniciais, empreendendo o olhar do exterior ao interior, isto é, a partir: das
orientações normativas; pesquisas sobre a formação dos professores dos anos iniciais;
concepções de ensino e aprendizagem de Ciências Naturais formuladas pela Didática
das Ciências; orientações explícitas e implícitas no material didático. Enfim, este
capítulo traz a análise documental realizada.
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A extensão do olhar inviabilizou sua profundidade, no entanto após refletirmos
sobre a questão, optamos pelo olhar panorâmico, pois julgamos que se nos
dedicássemos a uma ou outra dimensão estaríamos inserindo uma ruptura no próprio
objeto de pesquisa, uma vez que nos ocupamos da compreensão que o professor
desenvolve sobre sua prática a partir do contexto em que vive (trabalha) e este contexto
não se justifica por qualquer fragmento. Além do mais, se nossa intenção é interpretar e
compreender, quanto mais vastos os elementos maiores nossas possibilidades de
compreensão.
3.1A Dimensão formativa: fundamentos históricos e teóricos – perspectivas para o
ensino de ciências nos anos iniciais.
Antes de tratarmos da questão formativa enquanto uma das dimensões que
produzem orientações sobre o ensino de forma geral, e ensino de ciências de modo
específico, desejamos esclarecer qual conceito de formação melhor atende as nossas
expectativas, isto porque como nos alerta Garcia (1999) o conceito formação é
suscetível de muitas perspectivas.
O primeiro ponto que merece destaque, segundo os fins deste trabalho, é o
conceito de ação formativa ou atividade formativa que está imerso na teoria da
formação. Para Berbaum (1982 apud GARCÍA, 1999) uma ação de formação
corresponde a um conjunto de condutas, de interações entre formadores e formandos,
que pode ter múltiplas finalidades e em relação às quais existe uma intencionalidade de
mudança. Esta concepção nos alcança, pois acreditamos que tanto a formação inicial
quanto à contínua devem constituir um modo tal de interação que seja capaz de
modificar qualitativamente as concepções (tradições) que os formandos (docentes)
geralmente trazem de suas experiências anteriores. Após uma extensa revisão sobre os
diferentes conceitos de formação García (1999) aponta três conclusões:

Em primeiro lugar, a formação, como realidade conceitual, não se identifica
nem se dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais como
educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o conceito de formação
inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global que é
preciso ter em conta face outras concepções eminentemente técnicas. Em
terceiro lugar, o conceito formação tem a ver com a capacidade de formação,
assim como a vontade de formação. Quer dizer, é o indivíduo, a pessoa o
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responsável último pela ativação e desenvolvimento de processos formativos.
(GARCIA, 1999, p. 21-22).

Ferry (2008) nos ajuda a compreender esta ideia exposta na última consideração
de García. Para Ferry (2008) é importante ver a formação como uma dinâmica de
desenvolvimento pessoal, na qual o indivíduo é quem se forma, é ele que encontra sua
forma, em síntese o autor afirma que a formação é um trabalho sobre si mesmo. O que
não quer indicar de modo algum que o sujeito, no caso o professor, seja capaz de
formar-se autonomamente desvinculado de determinadas condições. Para Ferry (2008)
há três condições básicas de realização deste trabalho sobre si mesmo: condições de
lugar, de tempo e de relação com a realidade. Mais diante, no terceiro capítulo,
conversaremos melhor sobre estas condições. Neste momento, nos basta a exposição de
que compreendemos o conceito de formação enquanto o desenvolvimento do sujeito de
tal sorte que seja capaz de tocar e modificar qualitativamente suas tradições, sendo estas
modificações, o produto de uma relação consciente de escolha feita pelo próprio sujeito.
3.1.1 Aspectos históricos da formação docente: os professores de 1º ao 5º ano do ensino
fundamental em foco.
No decorrer histórico da constituição formativa do sujeito professor existem
aspectos gerais, que abrangem não apenas os professores dos anos iniciais, mas a
formação de toda categoria docente, e que precisam ser mencionados. Geraldi (1993)
destaca que até os primórdios da modernidade, entre os séculos XIV e XV, não havia
separação radical entre aquele que ensina e aquele que produz o conhecimento. É
apenas no início do mercantilismo que, segundo o autor, surge uma divisão radical e
social do trabalho responsável pelo surgimento de uma nova identidade, na qual o
professor já não se identifica pelo saber que produz, mas por saber um saber produzido,
que ele apenas transmite. O surgimento da utopia de universalização do ensino, caráter
do mercantilismo, impulsionou à urgência por instruir e consequentemente por
instrutores. Comenius, que surge neste contexto, expressa muito claramente o espírito
da época no que se refere à expectativa de formação dos professores.
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[...] serão hábeis para ensinar mesmo aqueles a quem a natureza não dotou de
muita habilidade para ensinar, pois a missão de cada um é tanto tirar da
própria mente o que deve ensinar, como sobretudo comunicar e infudir na
juventude uma erudição já preparada e com instrumento também já
preparados, colocados nas suas mãos. Com efeito, assim como qualquer
organista executa qualquer sinfonia, olhando para a partitura a qual talvez ele
não fosse capaz de compor nem de executar de cor só com a voz ou com o
órgão, assim também por que é não há o professor de ensinar na escola todas
as coisas, se tudo aquilo que deverá ensinar e, bem assim, os modos como há
de ensinar, o tem escrito como em partituras? (COMENIUS, 1627 apud
GERALDI, 1993, p. 87)

Este é o período histórico no qual encontramos a mais nítida ruptura entre quem
deve produzir conhecimentos e quem deve executar. A passagem do mercantilismo ao
capitalismo contemporâneo se caracteriza pela intensificação desta fragmentação,
alteram-se profundamente as condições de produção de bens e, com estas alterações,
surgem novas divisões do trabalho. De acordo com Geraldi (1993, p. 93):

A nova configuração introduz na relação entre a atividade de produção de
conhecimentos e a atividade de ensino uma nova realidade: a produção de
material didático posto à disposição do trabalho de transmissão. Trata-se de
uma ―parafernália didática‖ [...] se na etapa anterior era de responsabilidade
do professor articular os eixos epistemológicos e das necessidades didáticopedagógicas, no mundo tecnologizado muda-se qualitativamente a identidade
e o trabalho do professor.

Em face do exposto, visualizamos que houve um esvaziamento da
responsabilidade (autonomia) do professor pela construção da sua prática de ensino e
consequente pauperização social da profissão docente, pois do sábio que produzia o
conhecimento e o ministrava aos discípulos14, o professor passou a ser visto como um
executor de conhecimentos produzidos por outros, o que subjugou o status da sua
profissão, praticamente, à atividade manual. Para Geraldi (1993) uma boa metáfora
desta representação é a comparação do professor a um capataz de fábrica que controla o
tempo do processo pedagógico.
No contexto nacional a compreensão da formação de professores e do caráter
que atualmente a mesma encerra, requer ter em conta outros dados históricos da
educação e da escola pública no Brasil. Faremos o recorte histórico a partir da transição
14

Geraldi (1993) chama atenção que o discípulo não era visto como alguém a ser instruído, mas como
alguém a ser considerado e conquistado para os pontos de vista defendidos.
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de um sistema de elite – que configura a escola pública até 1920 – a um sistema de
massas. Este ponto da história da educação pública é extremamente relevante, pois
provocou mudanças de diversas dimensões na vida e profissão docente.
De acordo com Esteve (1995, p. 96) ―a passagem de um sistema de ensino de
elite para um sistema de massas implica um aumento quantitativo de professores e
alunos, mas também o aparecimento de novos problemas qualitativos‖. Esteve esclarece
que isto ocorre fundamentalmente pelo caráter heterogêneo do alunado atual que se
contrapõe ao anterior, e enfatiza que ao abrir as portas da escola pública a cem por cento
da população do país, é colocado para dentro dela cem por cento dos problemas sociais
que essas crianças levam consigo. Visto desta forma, parece que a escola perdeu
qualidade ao abrir espaço a enorme população, na sua maioria carente, que lhe batia as
portas há muito tempo. Não é por este viés que gostaríamos de enxergar a
democratização da escola pública.
Assim como Beisiegel (2005, p. 120), concordamos que ―é preciso aceitar a
escola como ela existe. Isso não significa aceita-la integralmente, com suas distorções,
burocratizada, ritualizada, etc. Mas, aceitar, sobretudo, a qualidade da população que
entrou na escola, que conquistou a escola‖. O ensino de Ciências Naturais permeia o
âmbito desta conquista, legitimada para os anos inicias a partir da década de 70, por
força da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/71.
Fanfani (2007) ao refletir sobre o cenário de mudanças sociais do trabalho
docente discorre sobre alguns dos fatores, que segundo ele, modificaram os sistemas
educativos e implicaram na formação e identidade dos professores da educação básica.
Referindo-se à chamada massificação da escolaridade, Fanfani (2007) aponta que na
maioria das sociedades latino-americanas se espera das escolas uma série de funções
múltiplas, às vezes até contraditórias, ao mesmo tempo em que a acentuação do caráter
multifuncional das escolas não corresponde ao volume e à qualidade dos recursos que a
escola disponibiliza para desempenhar seu trabalho. Segundo o autor, a defasagem
converte o ensino em um exercício que compromete e expõe o professor não só como
profissional, mas também como indivíduo que se frustra por não encontrar no seu
trabalho as condições adequadas para realizá-lo. O autor cita ainda as mudanças nas
relações de poder e as inovações no campo das tecnologias de comunicação enquanto
questões problemáticas à realização do trabalho docente.
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Fanfani (2007) reflete que a partir das reformas na formação de professores nos
anos 90, com a inserção do modelo produtivista e da racionalidade técnica na
concepção, estrutura e organização do trabalho docente, os professores se vêm cada vez
mais afastados da construção dos elementos e processos do seu trabalho, assimilando-se
a técnicos.
De acordo com Enguita (1991, p. 47) ―os docentes encontram-se submetidos a
processos cuja tendência é a mesma dos trabalhadores assalariados: a proletarização‖.
Contudo, apesar da inegável presença de todas as questões que condicionam o trabalho
docente, segundo Enguita (1991, p. 51) ―o mais importante, sem dúvida, é a natureza
específica do trabalho docente, que não se presta facilmente à padronização, à
fragmentação extrema das tarefas, nem à substituição da atividade humana [...]‖.
Há quem entre em crise ao se deparar com o poder da natureza de que nos fala
Enguita (1991), que contribui para levar à falência muitas tentativas de reformas que
não levam em consideração o que delineamos estar na base do conceito de formação,
como um trabalho sobre si mesmo, que não pode ocorrer à margem do desejo e das
condições do outro. Delineado o cenário histórico geral, é necessário voltarmos nossa
atenção às características específicas da formação dos professores que lecionam ciências
nos anos iniciais, ou seja, os pedagogos.
De acordo com Gatti (2010), quando regulamentado em 1939, o curso de
Pedagogia tinha como perfil formar bacharéis especialistas em educação, e
complementarmente, professores para as Escolas Normais de nível médio. Esse perfil
sofre modificação a partir de 1986 com a aprovação do Parecer n. 161, sobre a
Reformulação do Curso de Pedagogia, neste, o então Conselho Federal de Educação
faculta ao curso de Pedagogia também a formação para a docência de 1ª a 4ª série, atual
1º ao 5º ano do ensino fundamental. Gatti (2010) afirma que as instituições privadas
logo se adaptaram as modificações ao final dos anos 1980, entretanto, a grande maioria
dos cursos das instituições públicas manteve a formação de bacharel como está na
origem do curso.
A transição definitiva do bacharelado à licenciatura – ao menos em termos legais
– ocorre a partir de 2006 com a aprovação da Resolução n. 1, de 15/05/2006 do
Conselho Nacional de Educação com as Diretrizes Curriculares Nacionais para esses
cursos. Além de afirmar o caráter de licenciatura este documento amplia o escopo do
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curso passando seu egresso a ser responsável pela formação do professor da educação
infantil, anos iniciais do ensino fundamental, bem como formação de professores para o
ensino médio na modalidade Normal – onde fosse necessário e estes cursos existissem –
, para a educação de jovens e adultos, além da formação de gestores. Este perfil instaura
por si mesmo uma complexidade curricular.
No estudo realizado por Gatti e Nunes (2009), que analisou 71 cursos de
licenciatura em Pedagogia presenciais no território nacional, é possível observar como
esse processo histórico desenhou um curso cheio de contradições, dentre as quais a
relação bacharel em educação e licenciado se manifesta de modo latente, o que é
possível observar no relato das autoras ―a escola, enquanto instituição social de ensino,
é elemento quase ausente nas ementas15, o que leva a pensar numa formação de caráter
mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissional-professor vai
atuar‖ (GATTI; NUNES, 2009, p. 55). No que diz respeito ao ensino de Ciências
Naturais, nosso interesse central, outro dado da pesquisa das autoras nos chama atenção,
a saber:

Os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica
(Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Educação Física) comparecem apenas esporadicamente nos cursos
de formação; na grande maioria dos cursos analisados, eles são abordados de
forma genérica e superficial no interior das disciplinas de metodologias e
práticas de ensino, sugerindo frágil associação com as práticas docente.
(idem, p. 54)

Galian et al (2013) evidenciam a partir de dados de pesquisas com professores
de Formação Inicial em Pedagogia, e de estudos sobre o currículo do curso e sua relação
aos conceitos relativos ao ensino de ciências e matemática, dentro e fora do Brasil, que
no tocante ao ensino de Ciências Naturais, a situação parece ser mais extrema do que
nas outras disciplinas que compõe o quadro de responsabilidade dos pedagogos, no que
se refere ao conhecimento dos conceitos básicos da área. A exemplo disso, os autores
mencionam uma pesquisa com professores estado-unidenses que aponta que menos de
30% dos professores se sentem preparados para ensinar ciências, quando 77%

15

Foram analisadas ao todo 1.498 ementas das disciplinas de 71 cursos de licenciatura em Pedagogia.
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declararam sentirem-se preparados para o ensino de língua materna, 52% para o ensino
de Estudos Sociais e 66% para o ensino de matemática.
Os autores concluem que, no curso de Licenciatura em Pedagogia, a abordagem
dos conhecimentos específicos das disciplinas que compõem o currículo do Ensino
Fundamental I é insuficiente e superficial. O que tem como consequência a falta de
domínio do conteúdo e reflete na confiança dos professores em suas práticas.
A fragilidade na formação do Pedagogo referente aos conteúdos específicos da
disciplina é alvo de muitas críticas e está presente tanto na composição curricular da
maioria dos cursos no país como nos demonstrou Gatti e Nunes (2009), quanto nas
Diretrizes Curriculares que estruturam o curso de Pedagogia, assim como Libâneo
(2006) ao analisar a Resolução do CNE/CP nº 1/2006, deixa claro.

Em boa parte dos atuais cursos há quase que total ausência no currículo de
conteúdos específicos (de português, ciências, matemática, história etc.),
existindo apenas as metodologias. Como formar bons professores sem o
domínio desses conhecimentos específicos? Essa exigência se amplia perante
as mais atuais concepções pedagógicas, em que o ensino está associado ao
desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos por meio dos
conteúdos, ou seja, aos processos do pensar autônomo, crítico, criativo. Não
se trata mais de passar conhecimentos, mas de desenvolver nos alunos
capacidades e habilidades mentais referentes a esses conhecimentos. Está
sendo requerido dos professores que dominem os conteúdos mas,
especialmente, o modo de pensar, raciocinar e atuar próprio de cada
disciplina, dominar o produto junto com o processo de investigação próprio
de cada disciplina. Como fazer isso sem os conteúdos específicos?
(LIBÂNEO, 2006, p. 861).

Conclui-se, portanto, que há evidências de que o curso de Pedagogia não está
preparando os seus egressos para atuarem no ensino de Ciências Naturais nos anos
iniciais, pois não subsidia os conceitos básicos da área, ao mesmo tempo em que estes
conceitos são pré-requisito para que os futuros professores atuem sobre as outras
dimensões que Libâneo ressaltou. Esta parece ser a questão mais problemática, porém
não é a única, também nos chama atenção o caráter curricular fragmentado que
caracteriza a maior parte dos cursos, tal como apontou Gatti e Nunes (2009), nos quais
predominam abordagens de caráter mais descritivo e que se preocupam menos em
relacionar adequadamente as teorias com as práticas.
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Tardif (2013) nos recorda que os professores são trabalhadores que ficaram
imersos em seu lugar de trabalho por nada menos que 16 anos, isto é, em torno de
15.000 horas. Portanto, invariavelmente, todo sujeito que se inscreve em um curso de
licenciatura, já vem com uma bagagem cheia de representações variadas sobre sua
futura profissão. Este é um dado que complexifica absurdamente a tarefa que havíamos
descrito como função de toda formação, produzir mudanças qualitativas em tradições
arraigadas de modo inconsciente durante tanto tempo não é uma tarefa simples. E a
formação contínua? Ao chegar à escola será que este profissional recebe subsídio
formativo para preencher as lacunas que ele traz de sua formação inicial, em muitos
casos, de sua formação básica? Estas questões serão avaliadas de modo concreto a partir
dos dados explicitados no terceiro capítulo, contudo, podemos tecer algumas
considerações teóricas a respeito do que a literatura aponta como discussão na área.
Para Imbernón (2004), a formação permanente deve levar em conta pelo menos
cinco grandes eixos, a saber: a reflexão prático-teórica, a troca de experiências, a união
da formação a um projeto de trabalho, a formação como estímulo crítico de práticas
profissionais e por fim o desenvolvimento profissional da instituição educativa
mediante o trabalho conjunto para transformar essa prática. Segundo concebe o autor, a
formação permanente deve levar em consideração estas dimensões para que não recaia
em concepções técnicas, isto, pois, conforme a pesquisa na área da Educação e
Formação de Professores tem apontado, a construção do saber profissional não se
circunscreve a um momento pontual e são muitos os saberes e fatores que implicam
nesta formação.
Para Imbernón (2004, p. 49) ―a formação terá como base uma reflexão dos
sujeitos sobre sua prática docente, de modo a permitir que examinem suas teorias
implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc. realizando um processo
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho‖. O trabalho que se desenvolve na
formação permanente ou contínua tem como vantagem o fato de que o sujeito da
formação, no nosso caso o professor, diferentemente da formação inicial que precisava
de casos externos para refletir sobre a profissão, ele está em pleno contato com muitas
situações de ensino e aprendizagem e as inúmeras situações são agora parte de sua
vivência e tornam-se desafios profissionais muito próprios.
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No que tange ao Ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais, vimos que as
pesquisas apontam lacunas muito sérias tanto conceituais quanto metodológicas. Diante
de tal quadro, não será qualquer curso pontual que terá capacidade de auxiliar os
professores licenciados em Pedagogia a constituir subsídio teórico-metodológico para
um ensino de qualidade nesta disciplina. Avaliamos que apenas um trabalho sério,
coletivo e processual teria esta capacidade.
Em seguida traremos outra dimensão presente na noosfera do ensino de ciências,
as estruturas de poder, aqui representadas pelas diretrizes legais, teóricas e livro
didático. Apesar de não a termos classificado como uma estrutura de poder, a formação
profissional do professor é delineada segundo um conjunto de interesses consonantes
com o projeto de sociedade que se quer construir, e por isso seja, talvez, a mais
marcante massa de manobra de projetos político-econômicos que controlam, segundo
seus interesses, o ensino e aprendizagem e, por conseguinte as possibilidades de
formação humana e mobilidade social.
3.2 Estruturas de poder: as diretrizes e orientações sobre o ensino/aprendizagem
de ciências nos anos iniciais.
Neste tópico realizamos primeiramente o levantamento histórico que evidencia a
constituição das principais diretrizes, legais e teóricas, para o Ensino de Ciências. Em
seguida, dispomos uma síntese das orientações consideradas explícitas, isto é, as
diretrizes curriculares nacionais e locais do Estado do Amazonas e Manaus. O subitem
seguinte faz uma exposição e breve análise dos manuais didáticos utilizados pelos
professores das escolas investigadas, sendo que estes mesclam orientações explícitas e
implícitas de caráter conflitante. Por ultimo sinalizamos quais concepções, a partir de
nossos estudos, consideramos norteadoras da análise que empreenderemos no capítulo
seguinte.

3.2.1. Face histórico-epistêmica: a Didática das Ciências e suas concepções de ensinoaprendizagem ao longo das ultimas décadas – A voz do saber do ensino
Compreender as tendências para o ensino de ciências é uma atividade que não
pode se constituir sem que sejam explicitadas as influências políticas, econômicas e da
própria pesquisa na área. No tópico anterior separamos, apenas para fins de organização
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e esclarecimento, os principais documentos legais que são de certo modo produto de
muitas outras relações que aconteceram no cenário internacional e nacional, e
influenciaram a constituição de tendências e modificações nas concepções e currículo
do ensino de ciências. Conscientes desta questão, neste tópico a intenção é discutir a
trajetória das concepções (orientações) sobre o ensino e aprendizagem de ciências
sinalizadas pela pesquisa na área da Didática das Ciências e ensino de ciências, bem
como abordar as mudanças nas perspectivas para o ensino de ciências influenciadas
pelos movimentos históricos, políticos e econômicos vivenciados no Brasil.
O objetivo do resgate é subsidiar a reflexão, no capítulo seguinte, das
orientações que foram incorporadas aos discursos e concepções dos professores sobre o
ensino de ciências. O retrospecto tem como base, principalmente, mas não somente, o
estudo realizado por Krasilchik (1987) sobre a evolução no ensino de ciências de 1950 a
1985, revisto e atualizado pela mesma autora em 2000, com o título Reformas e
Realidade: o caso do ensino das ciências. A complementação desta trajetória históricopedagógica foi composta por outros trabalhos.
No cenário internacional nos anos 60 do século passado, durante a ―Guerra
Fria‖, ocorre um importante marco histórico quando os Estados Unidos para vencer a
batalha espacial, fez investimentos nunca vistos na história da educação. Esse
investimento grandioso teve como ideia central a formação de uma elite que garantisse a
hegemonia norte-americana na conquista do espaço que dependia, em boa parte, de uma
escola secundária em que os cursos de Ciências identificassem e incentivassem jovens
talentos a seguir carreiras científicas. Este investimento teve como produto os
conhecidos Projetos 1º geração de Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino
médio, e repercutiram em vários países, onde sofreram adaptações de acordo com os
diferentes contextos.
No Brasil, vivia-se um período em que a falta de matéria prima e produtos
industrializados – reflexos do pós Segunda Guerra Mundial – impulsionava o desejo da
nação por tornar-se autônoma e industrializada. Diante disso, a necessidade de
preparação dos alunos no campo da ciência era justificada em nome da demanda de
investigadores para impulsionar o progresso da ciência e tecnologia nacionais. Segundo
Nardi (2005) naquela época, fim da década de 50 e início de 60, a UNESCO, com a
preocupação de reorganização do sistema educacional no período pós-guerra, incentiva
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a modernização do ensino de Ciências principalmente no contexto da Europa, com a
nítida influência norte-americana.
No caso brasileiro, por influência da UNESCO, ocorre a criação do IBECC –
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura em 1952. Essa foi a primeira
importante iniciativa em território nacional, visando a canalizar esforços para o
desenvolvimento do Ensino de Ciências (NARDI, 2005). A primeira iniciativa feita
nessa direção foi trazer os projetos produzidos nos Estados Unidos para serem
traduzidos e adaptados ao contexto nacional. De acordo com Nardi (2005), a principal
preocupação dos professores universitários, naquela época, era aperfeiçoar o currículo
da escola média visando, principalmente, aumentar o nível de conhecimento dos alunos
que futuramente iriam receber na universidade.
A concepção de ciência nesta época era orientada pelo currículo tradicionalista
ou racionalista, no qual o objetivo dos cursos é basicamente apresentar a matéria de
forma atualizada e organizada, facilitando a aquisição de conhecimentos. Segundo
Krasilchik (2000) nos anos 60, o ensino-aprendizagem era influenciado pelas ideias de
educadores comportamentalistas que recomendavam a apresentação de objetivos do
ensino na forma de comportamentos observáveis, indicando formas de atingi-los e de
indicadores mínimos de desempenho aceitável.
No início da década de 60 é promulgada a Lei 4.024 – Diretrizes e Bases da
Educação, de 21 de dezembro de 1961 que ampliou a participação das ciências no
currículo escolar. Nessa altura as disciplinas de Física, Química e Biologia passavam a
ter a função de desenvolver o espírito crítico com o exercício do método científico. O
cidadão seria preparado para pensar lógica e criticamente e assim capaz de tomar
decisões com base em informações e dados. (KRASILCHIK, 2000).
No final da década de 60 os estudos de Jean Piaget sobre o desenvolvimento
intelectual trazem novos significados ao ensino de ciências, e como reflexo, a
perspectiva cognitivista assume papel central no processo de ensino-aprendizagem de
ciências. Muda-se o foco do processo de ensino, em vez de centrar-se no professor
agora tem o aluno como eixo para o qual convergem todas as atividades facilitadoras da
aprendizagem. No ensino de Ciências a ampliação da influência cognitivista trouxe
algumas consequências específicas para componentes centrais do ensino de ciências,
tais como: solução de problemas e laboratório. A marca impressa deste período é a
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preocupação em aferir estágios de desenvolvimento, prevalecendo a ideia de uma
sequência fixa e básica de comportamentos. Carvalho (2013) aborda algumas
contribuições de Jean Piaget ao ensino de Ciências, tais como:

As obras de Piaget, quando identificaram o indivíduo como construtor de seu
próprio conhecimento e descreveram o processo de construção desse
conhecimento, chamando atenção tanto para a continuidade como para a
evolução desse processo deram ferramentas teóricas importantes para o
entendimento do processo de aprendizagem em sala de aula e contribuíram
com uma série de conceitos bastante utilizados nas pesquisas em Didática das
Ciências, como por exemplo desequilibração, acomodação, tomada de
consciência. Também a descoberta de que os alunos trazem para as salas de
aula noções já estruturadas, com toda uma lógica própria e coerente e um
desenvolvimento de explicações causais que são fruto de seus intentos para
dar sentido às atividades cotidianas, mais diferentes da estrutura conceitual e
lógica usada na definição científica destes conceitos, abalou a didática
tradicional, que tinha como pressuposto que o aluno era uma tábula rasa, ou
sejam que não sabia nada sobre o que a escola pretendia ensinar.
(CARVALHO, 2013, p. 5).

A psicologia voltada às questões da aprendizagem implicou muitas áreas do
conhecimento, o que ocorreu também no ensino de ciências que renovou suas estruturas
teóricas a partir da influência desses conceitos dos quais Carvalho (2013) traz alguns
exemplos. Nesta época o referencial construtivista piagetiano influenciou reformas
curriculares preconizando a substituição de métodos expositivos por métodos ativos de
ensino. No que tange ao ensino de ciências isso se traduziu, principalmente, na ênfase
da importância da utilização do laboratório.
Paralelamente a esses acontecimentos, o ambicioso projeto que visava formar os
alunos mais aptos em ciências – fortemente influenciado pela iniciativa norte-americana
– foi substituído à medida que o Brasil foi passando por transformações políticas,
forçando uma mudança na concepção do papel da escola que assumia a
responsabilidade pela formação de todos os cidadãos e não mais apenas de um grupo
privilegiado.
Em 1964, por força da ditatura militar houve novas transformações políticas no
país e também no papel da escola. Segundo Veiga (1991), nessa época, com a
articulação da tendência tecnicista assumida pelo grupo militar e tecnocrata, o
pressuposto que passa a embasar a pedagogia é o da neutralidade científica, inspirada
nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, postura que perdurou até
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meados da década de 70 quando tem início a abertura gradual do regime político, o que
dá margem a estudos empenhados em fazer a crítica da racionalidade técnica.
A partir de 1971, com a nova LDB nº 5.692, a disciplina ciências passou a ter
caráter obrigatório nas oito séries do Primeiro Grau (atual Ensino Fundamental), apesar
do texto da Lei trazer ao ensino de ciências maior valorização, segundo Krasilchik
(1987), na prática, o currículo foi atravancado por disciplinas chamadas instrumentais
ou profissionalizantes, resposta direta aos objetivos da época que não visavam formar o
futuro cientista, porém, principalmente o trabalhador como peça principal do
desenvolvimento econômico do país.
A obrigatoriedade do ensino de ciências nos anos iniciais impulsionou o
surgimento de pesquisas interessadas no desenvolvimento do ensino diante das
características do novo público (NARDI, 2005). De acordo com Carvalho (2013) nesta
época – década de 70 – surgiram muitas pesquisas dedicadas ao estudo dos conceitos
espontâneos nos mais diversos campos do conhecimento, sinalizando com isto, a
ampliação progressiva do referencial construtivista piagetiano. Nascimento et al (2010,
p. 230) afirmam que:

Ao longo dos anos 1970, o ensino de ciências esteve fortemente influenciado
por uma concepção empirista de ciência, segundo a qual as teorias são
originadas a partir da experimentação, de observações seguras e da
objetividade e neutralidade dos cientistas. Preconizava-se que os estudantes
vivenciassem o método científico. O estabelecimento de vínculos entre os
procedimentos de investigação científica e os processos de aprendizagem
dos conhecimentos científicos pressupunha a realização de atividades
didáticas que oportunizassem o estabelecimento de problemas de pesquisa, a
elaboração de hipóteses, o planejamento e a realização de experimentos, a
análise de variáveis e a aplicação dos resultados obtidos a situações práticas.

Ao analisar o ensino de ciências no período de 1970-1980, Krasilchik (1987)
destaca, que no cenário internacional os projetos e programas para o ensino de ciências
se multiplicavam e abrangiam grande variedade. Nessa mesma época as questões
ambientais decorrentes da agressão causada pelo desenvolvimento industrial
desenfreado traziam ao ensino de ciências a agregação de mais um objetivo ―o de fazer
com que os alunos discutissem também implicações sociais do desenvolvimento
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científico‖ (idem, p. 17), com isso, pretendia-se incorporar a visão da não neutralidade
da ciência e combater o discurso do racionalismo científico e da rigidez do seu método.
A rigidez do método científico passa, na época, a ser questionada pelos
pesquisadores principalmente por duas razões: a primeira é que ela traduzia uma falsa
ideia da construção do conhecimento científico, haja vista que sua produção não se
caracteriza por etapas rígidas e fixas que conduzem ao conhecimento verdadeiro, mas
sim de uma construção histórica repleta de conflitos e rupturas paradigmáticas. A
segunda razão é que o ensino do ―método científico‖ ao ser confundido com o próprio
ensino de ciências, tendo como principal suporte a atividade experimental, segundo os
estudiosos não garantia a aquisição do conhecimento científico. (BRASIL, 1997).
A resposta dada a este problema pela Didática das Ciências foi propor o ensino
da epistemologia/história da ciência como instrumento para que o aluno construa ideias,
menos ingênuas, sobre a natureza do conhecimento científico. Neste sentido, é
instrutivo ler, o que Bacherlard (1947, apud LOPES, 1993, p. 326) comenta acerca do
ensino dos resultados da ciência.

Sem dúvida, seria mais simples não ensinar senão o resultado. Mas o ensino
dos resultados da ciência não é jamais um ensino científico. Se não se
explicita a linha de produção espiritual que conduziu ao resultado, pode-se
estar certo de que o aluno combinará o resultado com suas imagens mais
familiares. É necessário que ele compreenda. Não se pode reter sem
compreender. O aluno compreende a sua maneira. Pois que não lhe foram
dadas razões, ele acrescenta ao resultado razões pessoais.

A História da Ciência assume, deste então, papel preponderante no trabalho
pedagógico no ensino de ciências, sofrendo releituras de seus objetivos nas pesquisas
posteriores (GIL-PÉREZ, 1983; LOPES, 1993; CARVALHO org, 2013). Atualmente a
história da ciência continua sendo um campo de pesquisa em crescimento, já legitimado
por documentos legais que incorporaram esta ideia como elemento para o ensino de
ciências, como veremos adiante.
De acordo com Nascimento et al (2010) a educação, no início dos anos 80,
passou a ser entendida como uma prática social em íntima conexão com os sistemas
político-econômicos. ―Desse modo, numa perspectiva crítica, o ensino de ciências
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poderia contribuir para a manutenção da situação vigente no país ou para a
transformação da sociedade brasileira‖ (Idem, p. 231). O processo de ensinoaprendizagem, neste novo período requer, portanto, a aproximação gradual da
compreensão do meio físico relacionado ao social. A nova postura foi importante para a
abertura dos pesquisadores para novas fontes e teorias. Neste processo, por volta de
1984 os estudos de Vygotsky passam a ser difundidos no Brasil, sendo A Formação
Social da Mente a primeira publicação de sua obra em língua portuguesa. (SILVA;
DAVIS, 2004). Obra na qual Vygotsky afirma que:

Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas
linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à
sua origem: biológica, de outro, as funções psicológicas superiores de origem
sócio-cultural. A historia do comportamento da criança nasce destas duas
linhas (VYGOTSKY, 1998, 61)

A origem sócio-cultural do desenvolvimento humano defendida por Vygostky
desloca a preocupação do ensino-aprendizagem de sua estrutura biológica, centralmente
observada pelas pesquisas de tradição cognitivistas. Contudo, somente em meados da
década de 80 e durante a década de 90, as ideias de Vygostky são incorporadas ao
ensino de ciências, como reflexo, influenciam pesquisadores a contestar as
metodologias ativas e a incorporar o discurso da formação do cidadão crítico,
consciente e participativo. As propostas pedagógicas para o ensino de ciências assumem
como pressuposto o questionamento das relações existentes entre a ciência, a
tecnologia, a sociedade e o meio ambiente, e a apropriação de conhecimentos relevantes
científica, social e culturalmente. (NASCIMENTO, 2010). Período em que surge com
força

o

movimento

CTS/CTSA

(Ciência-Tecnologia-Sociedade/ambiente).

Posteriormente trataremos das perspectivas que esse movimento trouxe ao ensino de
ciências.
Carvalho (1992) propõe três pressupostos que servem de base para o
desenvolvimento do construtivismo no ensino: 1) o aluno é o construtor do seu próprio
conhecimento; 2) o conhecimento é contínuo, dizendo com isto que todo conhecimento
parte de um conhecimento anterior; 3) o conhecimento a ser ensinado deve partir do
conhecimento que o aluno já traz para a sala de aula. Neste terceiro tópico incidem
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fortemente as discussões acerca da importância do cotidiano e dos conhecimentos
prévios.
É possível observar que apesar de haver estudos16 que critiquem a apropriação
de elementos da teoria de Piaget e Vygotsky sobre o mesmo objeto, por outro lado, há
quem defenda ser possível esse empreendimento e até o celebre (CARVALHO, 1992;
BRUNER, 2002). No percurso desta pesquisa, observamos que o segundo caso é o mais
presente, principalmente nas orientações oficiais.
Em 1992 o estado de São Paulo lança a Proposta Curricular Para o Ensino de
Ciências e Programas de Saúde – 1º Grau. Após um processo relativamente extenso de
consulta com a participação dos professores, o documento é finalmente concluído. Esta
proposta é significativa historicamente, pois nela estão contidas certas diretrizes e
concepções que cinco anos mais tarde são consubstanciadas nos Parâmetros
Curriculares Nacionais. Neste sentido, o documento declarava que:

Atualmente, é imperioso repensar o ensino de Ciências no âmbito dos objetivos
mais gerais da escola de 1º Grau. Essa escola visa à formação intelectual básica
do aluno de modo a contribuir para que compreenda seu meio físico e social e
dele participe. Nessa perspectiva, a pretensão primordial de formar futuros
cientistas é totalmente inadequada. (SÃO PAULO, 1992, p.17)

Na Proposta Curricular de São Paulo é possível identificar que não há uma
opção teórica bem definida. O que observamos é a integração de algumas ideias e
concepções de ensino provindas da discussão que se operou no campo da Didática das
Ciências, principalmente por força dos fatos sociais historicamente identificados.
Podemos exemplificar o que estamos falando a partir de alguns trechos da Proposta, a
saber: ―A finalidade disso tudo é fazer com que os alunos construam e reconstruam seus
próprios conceitos, a partir de uma exploração intelectual constante de seu meio‖ (p. 18).
Esta ideia de exploração do meio físico está vinculada à teoria construtivista da
aprendizagem, que pressupõe ação ativa por parte do aprendente. Outro objetivo presente
na Proposta Curricular de São Paulo foi assim descrito.

16

SILVA; DAVIS (2004)
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Desenvolva a capacidade de observação, o conceito de vida e as noções de
espaço, tempo e causalidade (interação), naquilo que diz respeito à matéria,
energia e suas transformações resultantes da ação integrada de determinantes
físico, químicos, biológicos, geológicos, tecnológicos, sociais, econômicos e
culturais. (SÃO PAULO, 1992, p. 18).

Neste trecho, percebemos a construção do conceito científico não circunscrito a
uma determinada área do conhecimento, síntese da discussão travada entre 1950-1970 de
descentralização do ensino referente aos aspectos internos de uma determinada área do
conhecimento. Essa passagem incorpora também, a discussão posterior, influenciada por
Vygostky, acerca da formação do cidadão crítico capaz de questionar as relações entre
ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Conserva-se nesta proposta os estudos de
Piaget, como pode-se observar: ―Os conteúdos introduzidos arbitrariamente sem respeitar
o desenvolvimento intelectual do aluno tendem a ser apenas memorizados e dificilmente
serão compreendidos e incorporados às suas estruturas cognitivas.(Idem, p.21).
Em 1997 ocorre com sucesso o esforço de sistematizar um currículo nacional
para o ensino de ciências, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. De acordo com
Geraldi (1996), os PCN fazem parte de uma política do governo FHC (Fernando
Henrique Cardoso) que em 1995 anuncia como meta a organização de um currículo
nacional. Segundo Geraldi (1996, p. 14) ―[...] sua elaboração está estritamente ligada a
outras três estratégias que dela dependem (livros didáticos nacionais, formação de
professores de âmbito nacional e avaliação nacional) e, que uma delas, a avaliação é
fundamental e a razão de todas as outras‖. De acordo com a autora, a criação de
currículos mínimos nacionais foi compreendida como uma necessidade assumida pelo
governo FHC para que, obedecendo à lógica neoliberal, fossem criadas avaliações
nacionais do ensino e mecanismos maiores de controle da educação.
No que se refere às orientações didáticas para o ensino de ciências nos anos
iniciais tecidas pelo PCN, trouxemos algumas considerações no tópico anterior. Neste,
desejamos apenas explicitar que tanto os objetivos do ensino, quanto às orientações
didáticas delineadas pelo documento para os anos iniciais apontam elementos dos
movimentos históricos e construção teórica no campo da Didática geral e da Didática
das Ciências. A passagem abaixo permite perceber melhor o que estamos dizendo:
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Para o ensino de Ciências Naturais é necessária a construção de uma estrutura
geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento
historicamente acumulado e a formação de uma concepção de Ciência, suas
relações com a Tecnologia e com a Sociedade. Portanto, é necessário
considerar as estruturas de conhecimento envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem — do aluno, do professor, da Ciência. (BRASIL, 1997) (Grifos
nossos)

Neste trecho é possível identificar a aglutinação de diversas correntes teóricas na
construção de um único parágrafo, assim como também identificamos em relação à
Proposta Curricular de São Paulo (1992). A partir disto, concluímos que os PCN não
foram criados com a intenção de servir de base aos professores para possíveis
ressignificações de suas práticas de ensino, pois se assim o fosse, o documento não
discorreria de forma tão geral sobre aspectos que, em si, necessitam uma abordagem
mais vertical para em seguida ―ligar os pontos”. Para Krasilchik (2000, p. 92)

Os parâmetros curriculares fartamente distribuídos, na tentativa de produzir
mudanças, usaram muito pouco o considerável montante de informações
existentes sobre mudanças do ensino de Ciências. Os cientistas e
pesquisadores foram alijados da produção de documentos que vêm
levantando controvérsias entre os especialistas e dificuldades para os
docentes.

Pensamos que seja em menor medida por esperança na vontade política do que
por consciência moral que os pesquisadores mesmos diante deste golpe, descrito por
Krasilchik, permanecem se dedicando à área. Nas ultimas décadas outras possibilidades
foram desenvolvidas por pesquisadores brasileiros e tornaram-se tendências para o
ensino de ciências, construções fortemente influenciadas pelo contexto histórico e
pedagógico dissertado até este ponto. Dentre estas, destacam-se: A Educação
Ambiental;

Alfabetização

Científica,

Argumentação,

Ensino

por

Projetos;

Experimentação; enfoque CTSA. Acerca destas tendências faremos alguns comentários.
A Educação Ambiental (EA) é um tema recorrente nas escolas principalmente
nas duas ultimas décadas e consta enquanto preocupação nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997). De acordo com os PCN a questão
ambiental é função da escola e deve realizar a revisão dos conhecimentos, sua
valorização e enriquecimento, além disso, deve envolver aspectos econômicos,
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políticos, sociais e históricos, acarretando discussões sobre responsabilidades humanas
voltadas ao bem-estar comum e ao desenvolvimento.
A afirmação e premência da EA enquanto necessidade de nosso tempo está no
reconhecimento – forçado por fatos e catástrofes – que falhamos no passado e
continuamos errando no tempo presente, seja por conta da avidez pelo desenvolvimento
econômico, ou da concepção moderna de dominação e controle da natureza pela Ciência
que tudo poderia resolver, ou por qualquer outra razão que nos impediu de perceber o
efeito ―bumerangue‖ de nossas ações. O fato é que falhamos enquanto humanidade.
Hoje, reconhecendo essa falha e em menor grau por consciência pesada do que por
necessidade, os setores econômicos e sociais mais amplos são cobrados a pautarem suas
ações em conformidade com os preceitos da EA.
Para Santos (1989), é preciso que as ciências promovam uma ruptura com a
ideia da separação homem-natureza, uma vez que esta separação instala uma
racionalidade que permite a exploração, apropriação e destruição da meio ambiente,
fazendo-nos cegos à percepção de que somos parte deste ambiente, somos natureza
hominizada.

[...] a concepção instrumentalista e unidimensional da natureza reduz esta a
uma matéria-prima sobre a qual o homem soberano inscreve o sentido
histórico do processo de desenvolvimento. Dessa forma a ciência moderna
provoca uma ruptura ontológica entre o homem e a natureza na base da qual
outras se constituem, tais como a ruptura entre sujeito e objeto, entre o
singular e o universal, entre o mental e o material, entre o valor e o fato, entre
o privado e o público e afinal a própria ruptura entre as ciências naturais e as
sociais. (SANTOS, 1989, p. 66)

Em outros momentos Santos (1989) questiona que as epistemologias atuais, isto
é, o conhecimento que temos e o modo que dispomos para pensar sobre o mundo, não
condizem com o conhecimento e à racionalidade que poderá nos tirar da situação
presente, que é de crises ambientais e ameaça a continuidade da vida humana na terra.
Neste sentido, precisamos ir além nas discussões acerca da EA, isto porque, diante do
que indica esta reflexão, estamos atuando sob os sintomas não sob a causa. Se
analisarmos com mais calma, vamos perceber que a EA que hoje se faz na escola não
propõe a ressignificação da nossa relação com a natureza do modo profundo como
Santos prospecta, o que vemos é a assunção de nossa dependência vital do meio
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ambiente. Não conhecemos o ambiente para compreendermo-nos como parte dele
colocando em jogo uma nova racionalidade.
Vejamos o que a Proposta Pedagógica da Semed-AM

propõe enquanto

objetivos para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais referente a EA: Conhecer
a natureza da ciência entendendo como os conhecimentos são produzidos e suas
implicações para a humanidade e o meio ambiente; Estabelecer algumas relações entre
o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua
importância para a preservação das espécies e para a qualidade da vida humana.
(grifes nossos). É nítida a expressão da ruptura que Santos (1989) afirma ter sido
produzida pela modernidade. Nos objetivos que discernem sobre a EA aparecem dois
entendimentos: no primeiro que a humanidade é uma esfera e o meio ambiente outra, e
no segundo, aparece novamente a dualidade ambiente-formas de vida, e separa estas
outras formas de vida da vida humana quando designa ―que ali se estabelecem” e por
fim indica que a qualidade da vida humana é soberana.
Sorrentino et al (2005) discutem em seu trabalho que a EA enquanto política
pública cabe cumprir com um processo dialético Estado-sociedade civil, e neste sentido
―[...] implica processos de intervenção direta, regulamentação e contratualismo que
fortalecem a articulação de diferentes atores sociais (nos âmbitos formal e não formal da
educação) e sua capacidade de desempenhar gestão territorial sustentável e educadora
[...]‖ (idem, p. 285). Os autores afirmam que o objetivo destas e outras ações assenta-se
em um projeto de transformação cultural e social, projeto este que em termos de
educação insere-se também no debate da Alfabetização Científica.
A Alfabetização Científica de acordo com Fourez (2003) pode expressar suas
finalidades por termos humanistas, sociais e econômicos. Os objetivos humanistas
“visam à capacidade de se situar em um universo técnico científico e de poder utilizar
as ciências para decodificar seu mundo, o qual se torna então menos misterioso (ou
menos mistificador)‖ (idem, p 113). Para o autor os objetivos humanistas em síntese
requerem o direito do sujeito à participação na cultura do seu tempo.
Os objetivos sociais ―visam diminuir as desigualdades produzidas pela falta de
compreensão das tecno-ciências, ajudar as pessoas a organizarem-se e dar-lhes os meios
para participar de debates democráticos que exigem conhecimentos e um senso crítico‖
(FOUREZ, 2003, p. 114). Em suma, segundo ele o que está principalmente em jogo é
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uma certa autonomia na sociedade tecno-científica e a diminuição das desigualdades. Os
objetivos ligados ao econômico e ao político são para Fourez (2003, p. 114) ―participar
da produção de nosso mundo industrializado e do reforço de nosso potencial
tecnológico e econômico. A isto se acrescenta a promoção de vocações científicas e/ou
tecnológicas, necessárias à produção de riquezas‖.
Pensamos que seja mais fácil conceituar Alfabetização Científica por esta
classificação de finalidades com que Fourez a caracteriza, pois, como Sasseron e
Carvalho (2011) apontam, não há um consenso acerca do conceito de Alfabetização
Científica, pois são inúmeros os trabalhos que tecem investigações sobre o tema e
enviesam por vezes em perspectivas diferentes, o que as leva a conceituar de maneiras
distintas. No entanto, segundo as autoras supracitadas, apesar de usarem outro termo, as
preocupações são as mesmas, ou seja, os motivos que guiam o planejamento do ensino
para a construção de benefícios práticos para as pessoas, à sociedade e o meio-ambiente.
Não é foco do trabalho discutir com profundidade o tema, portanto, não apresentaremos
essas definições. Contudo, cabe destacar que o termo pode ser encontrado também
como Letramento Científico e Enculturação Científica.
Sasseron & Carvalho (2011) defendem a Alfabetização Científica enquanto um
processo de ―enculturação‖ no qual o ensino tem a função de promover condições para
que os alunos sejam inseridos em mais uma cultura, a cultura científica, e do outro lado
usam o termo Alfabetização Científica para pensar os processos que o docente deve ter
em mente ao objetivar o planejamento de determinado ensino que seja capaz de
promover esta enculturação. As autoras destacam algumas habilidades que segundo a
revisão teórica que fazem e suas próprias concepções constituem indício de que uma
pessoa é alfabetizada científica e tecnologicamente.

Utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrar valores, sabe fazer
por tomar decisões responsáveis no dia-a-dia; Compreende que a
sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como
as ciências e as tecnologias refletem a sociedade; Compreende que a
sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias por meio do
viés das subvenções que a elas concede; Reconhece também os limites
da utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar
humano; Conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias científicas
e é capaz de aplicá-los; Aprecia as ciências e as tecnologias pela
estimulação intelectual que elas suscitam; Compreende que a produção
dos saberes científicos depende, ao mesmo tempo, de processos de
pesquisas e de conceitos teóricos; Faz a distinção entre os resultados
científicos e a opinião pessoal; Reconhece a origem da ciência e
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compreende que o saber científico é provisório, e sujeito a mudanças a
depender do acúmulo de resultados; Compreende as aplicações das
tecnologias e as decisões implicadas nestas utilizações; Possua
suficientes saber e experiência para apreciar o valor da pesquisa e do
desenvolvimento tecnológico; Extraia da formação científica uma visão
de mundo mais rica e interessante; Conheça as fontes válidas de
informação científica e tecnológica e recorra a elas quando diante de
situações de tomada de decisões; Uma certa compreensão da maneira
como as ciências e as tecnologias foram produzidas ao longo da história.
(SASSERON & CARVALHO, 2011, p. 67-70)

Não são poucos os requisitos de compreensão, bem como não se espera
desenvolvê-los em uma ou outra fase do ensino escolar. Decerto são necessários
processos conjuntos que visem articular, ano após ano, ações qualitativamente
espiraladas, isto é, ações que desde cedo, nos anos iniciais, contemplem didaticamente
reflexões integradas, problematização da realidade, contextualização teórica e seus
fundamentos científicos, tudo isto em um ambiente de debate e inquietação.
Este raciocínio encontra subsídio na teoria cognitiva de J. Bruner (1968). Este
indica que é preciso dar aos alunos uma compreensão da estrutura fundamental de toda
e qualquer matéria que escolhemos ensinar. Segundo o autor, este é um requisito
mínimo para o uso do conhecimento, para torna-lo aplicável a problemas e
acontecimento que cada um encontra fora da classe. Bruner (1968) define ainda que
estes fundamentos podem ser ensinados a qualquer pessoa em qualquer idade ―[...] ter
essas ideias básicas ao seu dispor, e usá-las eficientemente, exige constante
aprofundamento da compreensão que delas se tem, o que se pode conseguir
aprendendo-se a utilizá-las em formas progressivamente mais complexas‖. (idem, p.
11).
Nesta relação de Alfabetização ou Enculturação científica, Driver (1988) apud
Capecchi e Carvalho (2000) chama atenção para a linguagem própria da ciência, de
acordo com ela, a ciência possui uma forma particular de ver o mundo, construída e
validada socialmente, isto significa que familiarizar-se com suas práticas pode ser
considerado como uma espécie de enculturação. As pesquisas no campo do ensino do
conhecimento físico apontam que um dos caminhos metodológicos possíveis para
auxiliar o educando na aquisição e comunicabilidade desta linguagem específica,
encontra suporte na argumentação.
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A Argumentação, assim como tantas outras perspectivas ou enfoques para o
Ensino de Ciências, possui princípios e processos que podem e devem articular-se a
outros objetivos e tendências para compor o ensino. A presença da argumentação
enquanto proposta que deve permear outras, justifica-se pois:

Através da argumentação, os estudantes entram em contato com algumas
habilidades importantes dentro do processo de construção do conhecimento
científico, tais como reconhecimento entre afirmações contraditórias,
identificação de evidências e confronto de evidências com teorias.

(CAPECCHI & CARVALHO, 2000, p. 172).

De modo geral, assim como analisa Gil Perez (1983), as intenções de renovação
do ensino de ciências que têm sido produzidas nas ultimas décadas, giram em torno do
binômio: aquisição significativa de conhecimentos (como pautamos no início do
capítulo) e familiarização com a metodologia científica. É ao encontro destes objetivos
que a ideia da argumentação toma parte, de um lado possibilita a interação oral e escrita
do educando com o docente, vale dizer que esta interação pode auxiliar a construção de
uma relação mais agradável entre eles. Do outro, possibilita a reorganização dos
conceitos na mente do educando. Além disso, a ideia que subjaz à argumentação
enquanto um elemento importante para o ensino de ciências está na compreensão de
que:

No contexto de ensino de ciências, esta troca de ideias entre os alunos e a
elaboração de explicações coletivas possibilitam o contato com um aspecto
importante para a formação de uma visão da ciência como uma construção e
uma comunidade, cujas teorias estão em constante processo de avaliação.
(CAPECCHI & CARVALHO, 2000, p. 172)

De acordo com Driver (1995 apud CAPECCHI & CARVALHO, 2000, p. 173)
argumentar é ―o esclarecimento intencional de um raciocínio durante ou após sua
elaboração‖. Se pensarmos que este esclarecimento pode se dar tanto no diálogo ao
longo da aula, quanto em uma síntese escrita ao seu fim, fazendo com isto que o
educando ponha em movimento por meio da linguagem a organização do seu
pensamento e o explicite, vamos perceber que o ensino de ciências está, de muitas
maneiras, atrelado a outras disciplinas. Neste caso podemos partir tanto da língua
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portuguesa para destacar os elementos do contexto de Ciências Naturais, quanto de uma
aula de ciências para destacar elementos da Língua Portuguesa e de tantas outras áreas
disciplinares.
Um dos enviesamentos do progressivo interesse da Educação em Ciências pelas
abordagens e trocas comunicativas no contexto da aula de ciências é apresentado por
Mortimer e Scott (2002). Partindo de conceitos da teoria da enunciação de Bakhtin e das
concepções da teoria sócio-cultural representada por Vygotsky, os autores destacam que
o desenvolvimento da compreensão por parte dos educandos dos tópicos em estudo
passa por atividades dialógicas, sendo estas de caráter interativo ou não-interativo. Esta
atividade é muito importante para que os educandos sejam capazes de reelaborar com
suas próprias palavras o conhecimento abordado. Mortimer e Scott (2002, p. 302)
defendem que ―seja de que forma isso se concretize, cada estudante precisa ter a
oportunidade de trabalhar as novas ideias, ‗especificando um conjunto de suas próprias
palavras‘ em resposta a essas ideias, para que possa apropriar-se dessas ideias, torná-las
suas próprias ideias‖.
O que dissertam os autores tem base na teoria vygotskyana e ausubeliana de
aprendizagem, pois, o que está em jogo quando alguém é capaz de representar a partir
de suas palavras determinados signos, é a qualidade da relação que este sujeito é capaz
realizar entre seus saberes prévios e os conhecimentos em questão. Nos termos de
Ausubel et al (1980) isto caracteriza algum nível de aprendizagem significativa. Esta
ocorre quando um conceito, ou proposição nova, encontra na estrutura cognitiva
conceitos gerais âncoras (denominado por subsunçores) onde se encaixam de maneira
hierárquica. A relação com a teoria vygotskyana se dá, ao nosso ver, por dois vieses. O
primeiro diz respeito ao papel da linguagem como instrumento explicitador dos signos
construídos socialmente, segundo Vygotsky (2008, p. 5) ―é no significado da palavra
que o pensamento e a fala se unem em um pensamento verbal‖. Desta forma, está na
palavra a função de organização do pensamento, por essa razão para a aprendizagem a
capacidade de argumentar, mais do que simplesmente falar sobre, terá valor inestimável.
A segunda perspectiva que visualizamos está no caráter de interação sujeitoconhecimento-mundo que mediado pela ação do outro, em nosso caso, do professor,
constrói progressivamente uma melhor compreensão dos fenômenos. Vygotsky
denomina como zona de desenvolvimento real e proximal os principais conceitos desta
relação de qualidade progressiva do pensamento, sendo a primeira o que o educando é
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capaz de realizar sozinho, e a segunda, o que somente pela mediação do outro será
capaz de realizar. Há ainda uma terceira consideração, ao colocar em jogo a necessária
relação entre sujeito-conhecimento-mundo para a construção da aprendizagem, o autor
colabora para que ponhamos em cheque a possibilidade de ensinar o conhecimento
científico fechado em si. Dentro desta perspectiva surge o Ensino por Projeto no cenário
do Ensino de Ciências, buscando articular esferas e saberes que outrora estavam
fragmentadas, apostando no conhecimento significativo por meio desta modalidade de
ensino e aprendizagem.

O Ensino por projetos constitui, portanto, uma abordagem que pretende
relacionar ao contexto social mais amplo com o desenvolvimento de conceitos
científicos que estão presentes no currículo escolar, propondo esta relação como uma
proposta diferenciada sob a qual tanto educador quanto educando se envolvem
ativamente nesta empreitada, gerando um novo relacionamento e modo de conduzir o
processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento de projetos no ensino de ciências
abrange a expectativa que esse modelo de trabalho potencialize os requeridos avanços
tão esperados em relação a este ensino.

Ao desenvolver projetos em sala de aula se explicita a necessidade de criar
uma nova cultura educacional cuja concretização implica em mudanças
substâncias na escola, as quais vão ao encontro das demandas da sociedade
pela formação de cidadãos com capacidade de criticar a si mesmo e a
sociedade em que vivem, trabalhar em equipe, tomar decisões, buscar e
selecionar informações, comunicar-se com desenvoltura, ser criativo,
formular e resolver problemas. (ALMEIDA, 2001, p. 47)

Ainda segundo Almeida (2001) o desenvolvimento de projetos em sala de aula
visa romper com a limitação das atividades, bem como com a fragmentação disciplinar
marcadamente presente na prática educacional, nos vários níveis de formação. No que
concerne ao ensino de ciências, vale observar que este é um objetivo perseguido por
muitos estudiosos no campo: tecer cada vez maiores e mais densas redes de relações
entre o saber científico e o cotidiano de modo que o primeiro ressignifique o segundo, e
o segundo propicie mais sentidos ao primeiro.
Além das perspectivas anunciadas, Hernández (1998) destaca que um dos
sentidos do ensino por projetos é ensinar aos alunos os procedimentos que lhes
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permitam continuar aprendendo ao longo da vida, isto é, há uma preocupação direta do
ensino em compor uma situação tal que transborde não só os muros da escola, mas
também o tempo. Para o autor supracitado este trabalho tem a finalidade de desenvolver
a compreensão das situações sociais, dos atos humanos e dos problemas controversos
que suscitam, sendo que esta é realizada ―mediante o diálogo, a pesquisa a partir de
fontes diversas de informação e a expressão reconstrutivista, mediante diferentes
formatos [...] do percurso realizado‖ (HERNÁNDEZ, 1998, 51). Pietrocola (1999 apud
NEHRING et al 2002, p. 6) defende que:

A intensificação nas estratégias de construção do conhecimento são
importantes para os alunos na medida em que eles possam perceber que o
conhecimento científico aprendido na escola serve como forma de
interpretação do mundo que os cerca. E para isso considera que a realidade
deva ser objeto da educação científica, enfatizando o conhecimento
construído pela ciência como esboço dessa realidade e fazendo disso um dos
principais objetivos da educação científica.

A qualidade e o grau de interpretação que os educandos são capazes de realizar
do e no mundo, mediados por atividades que deixem explícitas estas relações, e que
propiciam o envolvimento dos educandos, é o objetivo central do ensino que se articula
por meio de projetos. A presença mediadora do professor é vital nesse processo, visto
que a elaboração de projetos implica uma grande dinâmica de busca, indagação,
associações entre conceitos e acontecimentos, que, geralmente, é nova para os
educandos.
Enfim, o desenvolvimento do projeto de ensino, projeto de trabalho ou outro
nome que o descreva, parece pressupor colaboração entre educador e educando,
vinculação pertinente entre conceitos científicos e temas sociais, instrumentos
diversificados de pesquisa, uma escola que esteja aberta para viabilizar esta proposta, e
um professor motivado para sair do rotineiro e bem formado para ser capaz de compor
as relações necessárias entre conceito científico e cotidiano.
A Experimentação enquanto perspectiva para o ensino de Ciências pode ser
encontrada com designações, objetivos e metodologias diferentes dependendo do tempo
histórico e objetivo que se visualiza a partir dela. Desse modo o ensino por
experimentação está presente enquanto metodologia do ensino por descoberta como
mencionam Pozo e Crespo (2009):
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Frente à ideia de que a melhor forma de ensinar ciência é transmitir aos
alunos os produtos da atividade científica – ou seja, os conhecimentos
científicos –, outra corrente importante na educação científica, com menos
partidários, sem dúvida, mas não com menor tradição, é a de assumir que a
melhor maneira para os alunos aprenderem ciência é fazendo ciência, e que o
ensino deve ser baseado em experiências que permitam a eles investigar e
reconstruir as principais descobertas científicas. (POZO; CRESPO, 2009, p.
252).

A partir de perspectivas diferentes a Experimentação pode ser visualizada nos
trabalhos de Carvalho et al (1998 e outros), no viés que esta pesquisadora e seus
colaboradores assumem, a experimentação é denominada por atividades práticas ou
trabalho prático. Carvalho et al (1998) assumem uma perspectiva construtivista do
ensino guiada pela experimentação, desse modo, não se deseja a redescoberta de
conhecimentos acumulados pela ciência, para ela ―[...] a principal função das
experiências é, com a ajuda do professor e a partir das hipóteses e conhecimento
anteriores, ampliar o conhecimento do aluno sobre os fenômenos naturais e fazer com
que ele as relacione com sua maneira de ver o mundo‖. (Idem, p. 20).
Diante do exposto, podemos identificar que há pelo menos duas perspectivas
para o ensino por experimentação. A primeira diagnosticada, porém não representada,
por Pozo & Crespo (2009), assenta-se na racionalidade positivista do fazer ciências, na
qual o foco do processo de experimentação está na aplicação rigorosa do método
científico pelos alunos, crendo que a mente dos alunos tem as mesmas capacidades
essenciais que a mente dos cientistas e diante do mesmo problema e aplicando os
mesmos métodos os alunos realizam a redescoberta. A segunda representada por
Carvalho et al (1998) compreende que o foco da experimentação não é proporcionar a
redescoberta de teorias científicas. Para a autora, a experimentação se justifica por
proporcionar: interação, aguçamento da curiosidade, diálogo argumentativo e
proposição relativa aos fenômenos, reflexão de conhecimentos prévios, surgimento e
explicitação de lacunas e conflitos de saberes para a compreensão dos fenômenos em
estudo, entre outros desdobramentos.
Apesar de nos últimos anos as pesquisas terem ressignificado o papel da
experimentação no ensino de ciências, segundo Raboni (2005), a caracterização das
atividades práticas, por modelo de redescoberta, foi defendida principalmente nas
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décadas de 60 e 70, mas ainda predominam no ensino mantendo o caráter de verificação
de uma lei ou regra. Nesse artigo, o autor discute os dados de sua tese de doutoramento
na qual foram realizados experimentos junto a professoras dos anos iniciais, e
analisadas suas percepções e inquietações acerca da possibilidade do uso de atividades
práticas nas aulas de ciências que ministravam. Ele reflete que promover esta inversão
conceitual e metodológica do lugar e sentido que ocupa a experimentação no ensino de
ciências não é simples como aparenta, decerto, também não demanda a pura e cabal
vontade docente.

Porque então não promovemos essa inversão, resolvendo parte do problema
do ensino de ciências e tornando nossas aulas mais dinâmicas e interessantes?
Mesmo que consideremos que já seria um grande passo, não se trata,
evidentemente, apenas da inversão na ordem dos acontecimentos: propor a
experiência antes de explicar. Alguns obstáculos dificultam essa inversão.
Eles se concentram em alguns aspectos do ensino: formação de professores,
lugar/posição do professor, conhecimento de conteúdos de ciências naturais e
segurança para abrir discussões amplas sobre as quais os alunos têm muito o
que falar, habilidade para realização de atividades práticas, necessidade de
chegar a uma resposta final e correta, e excesso de formalização. (RABONI,
2005, p. 2)

São muitas as ocasiões em que os professores, tanto da escola ―A‖, quanto da
escola ―B‖, defendem a necessidade de um laboratório. Considerando que a palavra
―laboratório‖ aparece mais de 20 vezes, reunindo questionários e entrevistas, sem que
tenha sido citada pelos pesquisadores, vamos perceber o quanto está vinculada a ideia
de experimentação ao ensino de ciências nas concepções docentes investigadas.
Concordamos plenamente com a afirmação de Carvalho et al (1998) acerca da
inquestionável importância do trabalho prático na Ciência. No entanto, para que este
trabalho seja realizado é preciso mais que afirmar sua necessidade e compreendê-lo. O
trabalho prático ou experimentação precisa acontecer em muitos momentos antes de
realizar-se em sala. Somente por meio do trabalho conjunto de formação, diálogo,
suporte pedagógico e material e tantas outras ações. É somente por esta via que
percebemos como possível e realizável.
O contexto de surgimento do enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente) é amplo e complexo. Amplo, porque abrange o cenário mundial e a mudança
no modo de produção material e da relação com esta produção na vivência coletiva.
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Complexo, porque envolve questões de desenvolvimento econômico-científico e social
buscando uma linha de consenso entre os avanços de determinadas esferas sem o
detrimento de outras. No caso brasileiro, de acordo com Krasilchik (1987), esta
preocupação inicia-se nas discussões nacionais a partir da década de 50, contudo,
somente a partir das décadas de 70 e 80, assim como expomos anteriormente.
Este movimento é inicialmente denominado CTS, e é deste modo que
geralmente aparece na literatura especializada. De acordo com Santos (2007)
obrigatoriamente se incluem na cadeia das inter-relações CTS as implicações
ambientais, pois em tese essa preocupação surge na origem do movimento, contudo, há
discussões sobre CTS que não necessariamente colocam em questão as considerações
ambientais, desta forma o movimento CTSA vem resgatar o papel da educação
ambiental. Auler (2007) ao pensar sobre o enfoque CTS, a partir de levantamento
significativo da literatura, evidencia que os objetivos centrais do trabalho a partir desta
perspectiva são:

Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com aspectos
tecnológicos e sociais, discutir as implicações sociais e éticas relacionadas ao
uso da ciência-tecnologia (CT), adquirir uma compreensão da natureza da
ciência e do tralho científico, formar cidadãos científica e tecnologicamente
alfabetizados capazes de tomar decisões informadas e desenvolver o
pensamento crítico e a independência intelectual (AULER, 2007, p. 1).

Auler (2007) aponta que o enfoque CTS pode ser visualizado em três dimensões
interdependentes:

(1)

abordagem

de

temas

de

relevância

social;

(2)

a

interdisciplinaridade; (3) a democratização de processos de tomada de decisão
envolvendo Ciência-Tecnologia. Geralmente o ponto de partida, no que diz respeito à
aprendizagem, é a proposição de situações-problemas ou temas-problemas. As três
dimensões citadas e a característica problematizadora do trabalho no enfoque CTS
abrem a possibilidade de um ensino que unifique as diversas perspectivas que
abordamos de modo separado anteriormente.
Para contemplar os objetivos que esta perspectiva propõe, o trabalho pedagógico
deverá apoiar-se em múltiplas possibilidades teórico-práticas, tais como: envolver os
alunos na construção de argumentos por meio de instrumentos de divulgação científica;
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utilizar-se do trabalho com a experimentação para o desenvolvimento de hipóteses e
ampliar o debate da natureza e desenvolvimento da ciência e de sua implicação social
por meio da tecnologia, o que demandará, muitas vezes, a elaboração de projetos
coletivos que, concatenada e progressivamente, ampliem a visão dos alunos acerca da
relação CTS. No limite, este trabalho a longo, sistemático e propositivo tempo,
culminaria na enculturação ou alfabetização científica dos educandos, que partícipes
deste conjunto de relações que se movimentam entre os conceitos e os acontecimentos,
o situem em um patamar de compreensão sofisticado o suficiente para atender aos
indicadores que foram mencionadas anteriormente por Sasseron e Carvalho (2011).
Nos anos iniciais o desenvolvimento dessas relações é fundamental, pois esta é a
etapa em que os educandos construirão suas concepções basilares acerca do
conhecimento científico. O interessante desta perspectiva para os anos iniciais é também
conseguir trabalhar temas que sejam do interesse das crianças, levando-as a indagar a
causa

e

explicação

dos

fenômenos,

levando-as

a

perceber,

mesmo

que

inconscientemente neste primeiro momento, que por trás de qualquer coisa há uma
explicação e que isso não é imediato, mas que a compreensão do mundo depende de
como você consegue explicá-lo.
As tendências para o ensino de ciências destacadas até esse ponto, sintetizadas
no quadro 6, são produto das leituras e diálogos que desenvolvemos ao longo da
pesquisa, processo no qual estes enfoques mostraram-se mais discutidos e caros à área
da Didática das Ciências.
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Quadro 6 - Tendências para o ensino de ciências e seus principais objetivos.

Tendência


Tendências para o Ensino de Ciências Naturais
Objetivo

Objetiva realizar a revisão dos conhecimentos, sua valorização e enriquecimento, além
disso, deve envolver aspectos econômicos, políticos, sociais e históricos, acarretando
discussões sobre responsabilidades humanas voltadas ao bem-estar comum e ao
desenvolvimento.
O ensino tem a função de promover condições para que os alunos sejam inseridos na
 Alfabetização
cultura científica e esta sirva para compreender o mundo cotidiano.
Científica
O desenvolvimento da compreensão por parte dos educandos dos tópicos em estudo dá Argumentação
se por meio de atividades dialógicas, incentivando a ideia da ciência como uma
construção, cujas teorias estão em constante processo de avaliação.
Visa romper com a fragmentação disciplinar e incentivar novas culturas/modos de
 Ensino por
aprender e ensinar ciências. Coloca em evidência a necessidade da relação do
projetos
conhecimento científico com as experiências cotidianas.
 Experimentação Objetiva, atualmente, estimular os educandos a vivenciar a construção da ciência por
meio do trabalho prático, no qual são conduzidos a levantar hipóteses, argumentar e
rever noções do cotidiano. O foco da atividade não está mais na aprendizagem rígida do
método científico, porém na vivência ativa em relação ao conhecimento elaborado.
 Enfoque CTSA Objetiva destituir o ensino de ciências de seu caráter circunscrito aos conceitos em si.
Incentiva o exame crítico da implicação e presença da ciência na tecnologia, sociedade e
ambiente, desvirtuando a ideia de conhecimento científico como algo estável, isento e
verdadeiro.
Fonte: elaboração própria, 2015.
Educação
Ambiental

Para finalizarmos este tópico, depois de expormos historicamente as orientações
sobre o ensino de ciências, cabe apenas lembrar o que Krasilchik (2000) chama atenção.
Segundo a autora, a pesquisa ocupa um dos patamares de decisão e influência no
currículo escolar, no entanto, raramente ela é incorporada às práticas de ensino tal como
foram planejadas pelos emissores teóricos. Assim como temos discutido, há muitas
esferas/faces que produzem e lançam, com certa força, orientações sobre o ensino. Cada
estrutura que compõe a noosfera do ensino é mediada por outras. Dessa forma a cada
releitura/mediação realizada, novos traços (novas vozes) são impressos e outros
conservados. Nos termos da teoria da enunciação entenderíamos essa inter-relação de
estruturas, a partir do que diz Bakhtin (2011, p. 22) sobre a relação da palavra própria e
palavra outra ―cada membro do coletivo de falantes não se encontra jamais diante da
palavra como palavra absolutamente neutra da língua, livre de intenções alheias, não
habitada por vozes alheias. Não, ele recebe a palavra de uma voz alheia e repleta de voz
alheia‖.
Parece-nos que essa característica (re)significativa, que ocorre de todas as vozes
estejam elas presentes em documentos ou em outras formas de interlocução, é de
natureza ontológica no ser social. Nessa relação há mais que um fluxo contínuo e
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moldado da mesma forma para todos os sujeitos presentes na interação, pelo contrário,
parece-se pressupor que em sua essência resida diversos graus de interesse de natureza
política e epistêmica. A política estaria no interesse consciente de que o indivíduo possa
ter na adulteração do enunciado (a seu favor), incidindo em seu discurso aspectos de
convencimento do outro. De natureza epistêmica, pois há uma racionalidade construída
historicamente pelo sujeito que, enquanto indivíduo de seu tempo e produto de suas
relações, constitui de modo singular e geral a um só tempo, sua racionalidade, isto é, as
suas possibilidades de interpretação dos enunciados resignificados a partir dela. A este
propósito, mas sem realizar a classificação que acabamos de propor apenas como
exercício hermenêutico de avançar na compreensão, Geraldi (1993) comenta:

Enquanto a coerção (física ou simbólica) incide diretamente sobre as ações
dos sujeitos, determinando-as ou proibindo-as, independentemente do grau de
―convencimento‖ ou ―persuasão‖ dos agentes a propósito das vantagens ou
desvantagens de agir (ou deixar de agir) de uma determinada forma, as ações
linguísticas sobre o outro incidem sobre as motivações para agir. Como estas
motivações podem ser de diferentes ordens e resultam dos diferentes modos
de como cada sujeito se põe diante do mundo, alterar tais motivações
demanda construir, pelo discurso e para o interlocutor, novas motivações que
alterem as anteriores ou que as reforcem, já que a adesão dos sujeitos a suas
crenças e a suas representações do mundo é sempre de intensidade variável.
(GERALDI, 1993, p. 28)

Avançaremos no terceiro capítulo nessa questão da interlocução na qual
há modificações e reestruturação de sentidos pela implicação do discurso do outro.
Nesse ponto, queremos apenas deixar explícito que há na interação de vozes (da voz
própria e da voz do outro), muitos elementos em jogo para que haja incorporação desse
ou daquele discurso. Todos os documentos e orientações que avaliamos neste segundo
capítulo são discursos e exercem algum grau de implicação na compreensão que os
professores imersos nesta polifonia constroem.
O tópico seguinte visa expor uma sínteses das principais diretrizes para o ensino
de Ciências Naturais.
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3.2.2. Face normativa: síntese das diretrizes legais e suas principais orientações ao
ensino de ciências nos documentos nacionais e locais - A voz oficial.
De acordo com Santos (1989), a hermenêutica crítica tem de começar por
analisar a ciência que se faz17 para que seja compreensível e eficaz a crítica da ciência
que se faz. Do mesmo modo, temos que começar a analisar as orientações que existem
para que seja compreensível a crítica destas orientações, bem como a força que
assumem no contexto escolar onde estão inseridas.
As diretrizes para o ensino de Ciências Naturais foram produzidas
historicamente a partir de diversas influências, assim como veremos no tópico seguinte.
Neste, o objetivo é expor quais orientações ao ensino e aprendizagem de Ciências
Naturais são perfiladas pelos principais documentos nacionais e locais do município de
Manaus.
Tomando em perspectiva a ultima LDB 9394/96, encontra-se a reafirmação do
conhecimento científico nos anos iniciais, traduzido da seguinte maneira: § 1º. Os
currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil. Este documento compreende que a formação
básica dos educandos a nível fundamental obedece a quatro objetivos principais: I - o
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta
a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), o volume dedicado às Ciências
Naturais, no momento introdutório, perfila uma discussão sobre os objetivos e
pressupostos que direcionaram o ensino da matéria até aquela época, e faz críticas ao
ensino tradicional e cientificista, assume que:

17

Santos (1989) trata esta analise da ciência que se faz chamando atenção para o conhecimento
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O ensino de Ciências Naturais também é espaço privilegiado em que as
diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as
transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados. É
espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos e daquelas
oriundas de vários sistemas explicativos. Contrapor e avaliar diferentes
explicações favorece o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica,
questionadora e investigativa, de não-aceitação a priori de ideias e
informações. Possibilita a percepção dos limites de cada modelo explicativo,
inclusive dos modelos científicos, colaborando para a construção da
autonomia de pensamento e ação. (BRASIL, 1997, p. 22)

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais está presente a preocupação em articular
o conhecimento científico diante das relações com a tecnologia, questões ambientais,
sociais e políticas, assim como explicita no seguinte trecho ―é intenção deste texto
oferecer aos educadores alguns elementos que lhes permitam compreender as dimensões
do fazer científico, sua relação de mão dupla com o tecnológico e o caráter não-neutro
desses fazeres humanos‖. (Idem, p. 24). O documento trata dos objetivos e orientações
relativos ao ensino, a aprendizagem e aos conteúdos do ensino e aprendizagem de
Ciências

Naturais.

Categorias

articuladas

e

convergentes,

algumas

vezes

consubstanciadas ao todo do texto.
Os objetivos e orientações relativas ao ensino estão organizados principalmente
nos blocos temáticos: ambiente; ser humano e saúde; recursos tecnológicos. Em cada
bloco há orientações quanto aos conceitos e problematizações que o professor deve
instigar e desenvolver, junto aos educandos, para que haja compreensão do
conhecimento científico, bem como das relações sociais, ambientais e tecnológicas que
o perfazem de modo mais amplo.
As orientações para o ensino são: a busca de relações entre o conhecimento
científico e sua relação com a tecnologia e sociedade; a valorização do diálogo e
discussão com os alunos dos temas desenvolvidos de modo transversal; progressiva e
sucessiva aproximação dos conceitos, procedimentos e atitudes relativos à temática
ambiental, bem como das demais; perspectiva integrada para o desenvolvimento de
habilidades, conhecimentos e atitudes.
É interessante o modo como os PCN abordam a questão do saber, sendo que
nele, não é possível conhecer ciências de modo estritamente propedêutico desvinculado
da vida, da tomada de decisão, da cidadania. Conhecer no sentido que adota o
documento é instrumentalizar-se de saberes que articulados são capazes de dar subsídio
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às ações, pensamentos e atitudes no meio social. Neste sentido, o trabalho docente deve
mediar o desenvolvimento de forma coerente e, para tanto, a organização metodológica
dos conteúdos deve obedecer a algumas orientações, tais como:







os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, procedimentos,
atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento
intelectual do aluno, de maneira que ele possa operar com tais conteúdos
e avançar efetivamente nos seus conhecimentos;
os conteúdos 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. O ensino de Ciências
Naturais deve relacionar fenômenos naturais e objetos da tecnologia,
possibilitando a percepção de um mundo permanentemente reelaborado,
estabelecendo-se relações entre o conhecido e o desconhecido, entre as
partes e o todo;
os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter
revelados seus reflexos na cultura, para permitirem ao aluno
compreender, em seu cotidiano, as relações entre o homem e a natureza
mediadas pela tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a
realidade à sua volta. Os Temas Transversais apontam conteúdos
particularmente apropriados para isso. (BRASIL, 1997, p. 36-37)

Referente aos objetivos da aprendizagem, nós podemos verificar que estão
dispostos em forma de habilidades ou capacidades que o educando deve ter presente ao
fim de cada ciclo, de modo geral são: observar, registrar, comunicar, identificar,
relacionar, caracterizar, reconhecer, e organizar dados, objetos, processos e fenômenos
naturais diversos.
Assim como assegura a LDB 9394/96 nos Art. 10º e 11º cabe aos estados e
municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu
sistema de ensino, integrando-se às políticas educacionais da União. Neste sentido,
passamos a explicitar de que maneira o Estado do Amazonas e o município de Manaus
cumprem esta determinação, analisada aqui a partir de dois documentos: O PEE-AM
(AMAZONAS, 2008); e a Proposta Pedagógica elaborada pela Secretaria Municipal de
educação de Manaus (2014b).
O governo do Estado do Amazonas sancionou por meio da lei 3.268 de 07 de
julho de 2008 o Plano Estadual de Educação do Estado do Amazonas (AMAZONAS,
2008). Destacaremos deste documento as informações relativas à Educação Básica no
nível fundamental, bem como informações concernentes ao ensino de Ciências Naturais
no Estado do Amazonas.
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De modo geral, o documento aponta que historicamente o Amazonas passou por
períodos de crescimento e estagnação. Estes períodos vieram acompanhados de várias
consequências instauradas pelo crescimento desordenado e pela falta de subsídios
mínimos à maior parte da população amazonense, em especial aos povos que moram no
interior do estado, que até hoje, com poucas exceções, precisam se deslocar para
Manaus se quiserem concluir seus estudos. No tocante a este quadro, o PEE/AM
(AMAZONAS, 2008) afirma a educação como um dos caminhos à superação dos
problemas sociais.
O PEE/AM não chega a tratar dos objetivos e diretrizes para as disciplinas
especificas que compõem o currículo oficial dos anos iniciais, contudo, incorpora
muitos princípios discutidos no PCN, ao designar uma sessão à Educação Ambiental
disserta sobre as diretrizes e metas deste ensino que no documento estão presentes
enquanto tema transversal. A Educação Ambiental conforme analisa o documento
fundamenta-se num processo dinâmico, permanente, participativo e sistemático, para
fins de enriquecimento do currículo, tornando-o transformador e contextualizado,
possibilitando novas posturas, competências e habilidades voltadas para a conquista e
manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Destaca ainda a importância da atualização do currículo, a partir dos saberes
regionais e da prática social do aluno, numa abordagem interdisciplinar e
transdisciplinar, visa com isto possibilitar o desenvolvimento de habilidades e
competências, como subsídio para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea
globalizada.
O PEE/AM (AMAZONAS, 2008) delineia uma compreensão epistemológica do
papel da educação para com a formação do pensamento muito coerente com os teóricos
mais críticos da área, como é possível constatar nas seguintes diretrizes.
– Educar para o pensamento é provocar a descontinuidade, uma ruptura no
mundo cotidiano para reconciliar-se com ele num novo significado. Abertura
e imprecisão são características próprias da atividade do pensamento que
precisam ser assumidas como necessárias para a prática educativa.
– Tal educação para o pensamento constitui-se num poderoso instrumento de
realização da cidadania, uma vez que o pensar é uma ação do eu que não se
fecha no próprio ego, mas que implica uma ação política comprometida com
a mudança do mundo para melhor. O contrário disso é pura ideologia.
– Educar para o pensamento é despertar de nosso sono de irreflexão; abortar
nossas opiniões vazias e irrefletidas; indignar-se e admirar-se; abrir nossas
janelas conceituais para o vento do pensamento e começar já o nosso diálogo
interior, instigados pela gritante realidade que nos interpela a uma práxis
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transformadora do mundo e de nós mesmos, mundo este essencialmente
humano. (AMAZONAS, 2008, p. 98)

Além disso, expressa considerações sobre a valorização da atividade docente
entre outros assuntos. De acordo com o exposto, o documento percebe o processo de
ensino e aprendizagem de modo amplo, refletido e calcado nas questões sociais,
políticas e tecnológicas, por seu caráter, não traz orientações pedagógicas específicas,
porém, afirma as tendências críticas do fazer e do pensar enquanto construções cognosociais amplas.
Dentre os documentos normativos, o que figura de fato no discurso dos
professores, em termos de diretrizes, é a Proposta Curricular Anos Iniciais da
Secretaria Municipal de Manaus-AM (MANAUS, 2014b), mais conhecida entre os
docentes por Proposta Pedagógica18 A Proposta Pedagógica foi elaborada pela
Secretaria Municipal de Ensino e vigora desde 2014, ela contempla todas as disciplinas
regulares, e traz uma parte diversificada denominada ―Temas Sociais: conhecimentos de
valores fundamentais ao interesse social‖. Na parte respectiva ao Ensino de Ciências:

Proposta Curricular de Ciências Naturais contempla, do 1 º ao 3º anos, os
seguintes eixos : Ambiente e Vida, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e
Sociedade e do 4º e 5º ano, Ambiente e Vida, Ser Humano e Saúde, Terra e
Universo e Tecnologia e Sociedade. Estes eixos serão abordados levando em
consideração a premissa de que as crianças, ao ingressarem na escola, já
possuem conhecimentos intuitivos, adquiridos pela vivência, pela cultura e
senso comum dos conteúdos que serão trabalhados e, também pela
consciência de que compete à escola contribuir para que o aluno tenha
percepção de que existem diferentes maneiras de explicar o mesmo
fenômeno. (MANAUS, 2014b, p. 1).

A proposta organiza-se de modo semelhante aos PCN de Ciências Naturais. Os
objetivos, processos e métodos também caminham em consonância com os documentos
a nível nacional, com destaque aos seguintes aspectos: chama atenção para a
importância do desenho como forma de registro; considera importantes procedimentos
tais como a problematização, busca de informações em fontes variadas, construções de
modelos, maquetes; atribui importância aos conhecimentos prévios e do senso comum

18

Ao longo do trabalho nos referimos a este documento como Proposta Curricular ou Proposta
Pedagógica.
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dos alunos e preconiza outros objetivos para o ensino de ciências nos anos iniciais. O
que nos chamou atenção é que em nenhum momento a proposta apresenta objetivos de
conhecimentos

regionais,

ou

valorização

da

cultura

nortista

e

amazônica,

absolutamente. Ao se tratar de um documento local deveria fazer, ao menos
minimamente, referência ao contexto regional em que se insere.

3.2.3 O livro didático de Ciências Naturais utilizado nas escolas investigadas: que
orientações pedagógicas delineiam.
Tal como Nehring et al (2002) nos lembra, os manuais didáticos também
compõem a noosfera que exerce pressão sobre o ensino, e sobre a construção das
concepções a respeito dele. Desse modo, compreendemos que o livro didático é um dos
elementos que oferecem ao professor determinadas orientações sobre o ensino, uma das
esferas que encerram o saber do ensino que deseja voltar-se ao saber ensinado. Cabe,
portanto, avaliarmos de que tipo e que contribuições direcionam (ou não) aos
professores. Coletamos das escolas ―A‖ e ―B‖ o material didático que receberam para o
trabalho no ensino de Ciências Naturais nos anos de 2014 e 2015, e analisamos, de
modo breve, que entendimento este material tem propiciado aos professores dos anos
iniciais das escolas públicas municipais investigadas nesta pesquisa.
No campo das orientações explícitas e implícitas referentes ao ensinoaprendizagem de Ciências presentes no cotidiano dos professores e seus alunos, o Livro
Didático (LD) ocupa lugar estratégico. Segundo Fracalanza e Neto (2010, p. 85) ―o
Livro Didático não é o único recurso utilizado, mas continua sendo o mais importante
para a maioria dos professores [...] comumente ainda é usado como manual completo,
ou seja, como fonte de textos, ilustrações e atividades‖. Na mesma obra os autores
citados evidenciam que os livros didáticos apresentam determinadas bases e
fundamentos que se encontram ―[...] implícitos e, as vezes até mesmo, explícitos (ainda
que parcialmente) no uso e na produção do LD, tenham os autores, professores e
editores consciência ou não desse fato‖. (idem, p. 97).
Por esse caráter não podemos deixar de indagar o material, buscando conhecer
que orientações sobre o ensino-aprendizagem de ciências o LD de ambas as escolas
suscitam. Antes de empreender esta reflexão cabe fazer alguns esclarecimentos. No ano
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de 2014 tivemos contato com a escola ―A‖ que na época utilizava o material apostilado
da Editora Positivo. Na ocasião, a escola cedeu alguns exemplares do material do 2º, 3º,
4º e 5º ano referentes aos primeiros volumes do 1º e 2º bimestres. Em relação à escola
―B‖, em 2014, vivia-se a situação já explicitada de ausência do livro didático. No ano de
2015, quando retornamos para a 2ª fase de coleta, a escola já havia conseguido
regularizar a situação, mas diferentemente da escola ―A‖ não puderam nos ceder
nenhum volume – o que é perfeitamente compreensível tendo em vista que há um
exemplar para cada aluno – posteriormente realizamos a digitalização do livro do 2º ano
e primeiro capítulo do 3º.
É esse material que temos disponível e que será brevemente analisado a fim de
inferirmos que orientações estão presentes nos mesmos. Faremos isso primeiramente
com o material da escola ―A‖ e posteriormente com o da escola ―B‖.

3.2.3.1 O livro de Ciências na escola ―A‖
O primeiro volume de todos os cinco anos apresentam no livro do professor uma
seção introdutória subdividida em: concepções de ensino; objetivos; conteúdos
privilegiados; organização didática; avaliação; programação anual de conteúdos; e
orientações metodológicas. Com base na leitura que realizamos, esse documento inicial
está afinado com Parâmetros Curriculares Nacionais e com objetivos da Proposta
Curricular da Semed-AM. Contudo, é preciso olhar além do que está posto como
intenção para o ensino e investigar se e de que modo o material acolhe ou contraria estas
intenções ao longo da proposta que desenvolve.
O estudo do material19 elucidou algumas questões problemáticas. A primeira
delas é a falta de encadeamento das propostas de ensino e dos conteúdos. As unidades
não seguem uma sequência conceitual ou temática. O que, caso existisse, seria positivo
para que os alunos reestruturassem de modo progressivo um amalgama de referências
sobre determinados conceitos, assim como recomenda a literatura explanada nas sessões
anteriores. É possível visualizar isto: O primeiro volume do 2º ano trabalha: (1) O
19

Dos materiais que nos foram disponibilizados demos maior atenção ao primeiro e segundo volume do
Positivo destinado ao 2º e 3º ano, isto porque na escola ―B‖ também serão avaliados apenas o LD destes
dois anos.
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ambiente em que vivo; (2) Os cuidados com meu corpo; (3) O Ar que nos envolve. O
segundo volume trabalha: (4) Onde estamos? – terra e espaço; (5) Um planeta de água e
(6) A chuva cai das nuvens. Na segunda unidade parece que encontramos uma tentativa
de realizar o encadeamento das ideias, no entanto, a nosso ver sem sucesso, pois não
recupera ideias anteriores, parece iniciar outro conteúdo sem referência ao anterior,
quando até seria possível fazer algumas correlações.
A segunda questão problemática é que o material apresenta questões para as
quais já concedeu respostas inicialmente, cabendo ao aluno apenas lembrar ou olhar
para outro espaço na mesma página. Dentro desse aspecto, há ainda espaços onde
aparecem perguntas que serviriam para elucidar os conhecimentos prévios dos alunos
sobre o tema, no entanto, o livro não deixa espaço para este feito e entrega logo em
seguida a resposta científica, ou seja, está muito próximo do clássico ensino por
memorização, no qual introduz-se o tema com um texto e finaliza-se com o questionário
sobre o que foi abordado.
A sugestão de experiências aparece sempre como comprovação do que já fora
explicado anteriormente, mesmo as mais simples como sentir o cheiro de uma fruta para
construir a ideia de órgão do sentido, ou soprar no canudo dentro de um copo de água
para confirmar a existência do ar. Quando não, uma questão que poderia suscitar debate
é realizada e em seguida é dada a resposta. Assim como se pode observar na imagem da
página abaixo.

Figura 6 – Demonstração acerca da ausência de exploração das questões norteadoras da unidade .

Fonte: SAMPAIO, Elvira. Ciências: 2º ano. Curitiba: Positivo, 2012, p. 27
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Há certa regularidade na forma em que o material desenvolve-se, de modo geral
está organizado respectivamente da seguinte maneira: introdução ao tema relacionando
com algum fenômeno, ideia ou imagem reconhecível pela criança; parte conceitual do
tema apresentada por um texto; ―espaço para o diálogo‖ onde geralmente tem algumas
perguntas relacionadas ao texto anterior e algumas para motivar a pesquisa; na sessão
denominada ―Conexões‖ ou ―Ciência em Ação‖ propõe-se alguma atividade prática de
verificação da teoria discorrida, dando logo em seguida a conclusão que o aluno deveria
chegar; o campo ―Atividades‖ traz algumas perguntas relativas ao estudo realizado na
unidade; a penúltima sessão é ―Curiosidades Científica‖ que conta brevemente um fato
científico relacionado ao tema; a última proposta é denominada ―Brincar e Aprender‖,
que propõe algum jogo, brincadeira, ou atividade prática que as vezes possui conexão
superficial com o tema, como na sessão sobre formação da chuva que propõe a
construção de um ―jogo da velha‖ com desenhos de nuvem e sol.
Achamos interessantes algumas sessões, mas seria preciso rever alguns pontos
como o lugar e a função do experimento no estudo. Como já vimos neste trabalho, os
estudos sobre a Didática das Ciências têm apontado o uso de experimentos com o
intuito de provocação de debate, levantamento de hipóteses, explicitação de
conhecimentos prévios dos alunos acerca do fenômeno estudado, não mais como
comprovação de algo pronto, como um instrumento de verificação de uma realidade
posta. Outra questão é que na sessão sobre curiosidades científicas em vez de contar um
fato até engraçado como ter sido enviado um cachorro à lua, ir além e buscar conexões e
temáticas mais amplas que possam gerar o debate CTS. Fatos isolados com o tom de
uma curiosidade meramente a ser conhecida não tem valor na perspectiva que
compreendemos e dissertamos neste trabalho a partir do referencial que utilizamos.
Diante do que compreendemos as indicações que o material está trazendo aos
professores contradiz até mesmo a própria perspectiva que o material alega ter. Dá ao
aluno uma perspectiva de ciência como um conhecimento pronto e correto. Para o
professor, reitera concepções mais enrijecidas em relação ao desenvolvimento deste
ensino, e traz uma ―falsa‖ caracterização de avanço interdisciplinar e contextual.
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3.2.3.2 O livro de Ciências na escola ―B‖
Para analisar e refletir as orientações que o livro didático usado na época da
pesquisa pela escola ―B‖, temos um suporte que não tínhamos em relação ao material da
escola ―A‖, por ser de fato um livro didático – não um material apostilado – o livro
passou pela avaliação do MEC/PNLD 2012.
A partir do guia (BRASIL, 2012), documento que em tese deve orientar a
escolha dos professores, podemos apontar algumas limitações e potencialidades da obra,
mas, como já nos alertaram Fracalanza e Neto (2010), não podemos nos limitar ao que
dizem os guias, eles estão mais preocupados com ―perfumarias‖ do que com os aspectos
mais relevantes para o desenvolvimento científico de professores e alunos. Percebemos
que o livro didático tem maior encadeamento de ideias e conceitos entre suas unidades.
Propõe relação entre os conceitos científicos e sua explicação diante de fenômenos
cotidianos. Apesar de o manual do professor deixar claro que determinados termos e
conceitos não devem ser cobrados como conteúdo, explicita com imagens e explicações
quais são os conceitos fundamentais em cada discussão, o que avaliamos como algo
positivo.
As experiências ainda não ocupam o lugar mais fecundo, porém diferentemente
do outro material (da escola ―A‖) não aparecem apenas no final do conteúdo com a
intenção de comprovação. Estão muitas vezes no meio das unidades para suscitar o
levantamento de hipóteses e ajudam a fazer uma ligação entre a introdução do conteúdo
e a conclusão. A parte histórica da construção da ciência não comparece na obra,
infelizmente, só temos dados isolados trazendo algum cientista responsável por uma
determinada invenção, o que é prejudicial à ideia de construção do conhecimento
científico enquanto coletividade de sujeitos, muitas vezes com contradição de interesses
situados numa sociedade que é histórica e que tem, a cada tempo, necessidades
diferenciadas, sendo a ciência uma das instituições que ora acolhe, ora produz essas
demandas.
A chamada para o aluno expõe bem o caráter que a obra assume ―Preparamos
com muito carinho esta coleção, que lhe abrirá as portas do universo científico, pois
você e seus colegas terão a oportunidade de compreender melhor o admirável mundo
das Ciências‖ (GIL, FANIZZI, 2011, p. 3). Há nesta exposição e no desenvolvimento da
obra um sentido de universo científico como algo paralelo ao mundo comum, que serve
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para explica-lo, mas que não faz parte dele. A orientação que dá ao professor é a
reiteração de um conhecimento científico produzido por pessoas especiais, isoladas, de
intenções e trabalho desconectados do desenvolvimento histórico e jogos de interesse
político-sociais. Que aos alunos cabe o resigno e admiração por este admirável mundo
das ciências, e o desejo (pouco justificado) por compreendê-lo, porém, não por construílo.
Tecendo uma consideração geral entre ambos os materiais expostos e refletidos,
sucintamente, diante dos objetivos que nos fizeram analisa-los, foi-nos possível concluir
que a orientação dada aos professores e alunos, cujas vivências escolares geralmente são
balizadas por esses manuais de forma mais central, tem o caráter de reiteração das
estruturas conceituais do desenvolvimento do ensino e aprendizagem de ciências muito
próximas do ensino tradicional da disciplina. Desse modo, o Livro Didático em vez de
ser um exemplo de como viabilizar os objetivos que tanto o PCN quanto a Proposta
Curricular da Semed-AM defendem, acaba configurando-se num instrumento que entra
em contradição, isto porque, de forma superficial incorpora determinados debates, mas
quando analisado com maior profundidade observa-se que internamente, no
desenvolvimento das propostas de ensino e aprendizagem, não avançam no sentido de
caracterizar didaticamente os debates que parecem incorporar.
No processo de nosso imergir na literatura da Didática das Ciências e em outros
textos que utilizamos como suporte para pensar as dimensões sociais e humanas mais
amplas que o ensino de ciências alcança, construímos determinada compreensão sobre
quais significados e implicações, abstraídos do estudo realizado, servem como pano de
fundo das análises que empreenderemos no capítulo seguinte. Essa síntese norteadora
será apresentada em seguida.
3.2.4 O Ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais: alguns significados e outras
implicações.
O ensino de ciências transborda sua acepção enquanto corpo disciplinar, pois se
faz a partir dele projeções amplas e complexas que têm em vista não apenas o
desenvolvimento propedêutico de conceitos científicos. Na atual conjuntura o ensino de
ciências se aplica e somente encontra sentido atrelado à oportunidade de
desenvolvimento múltiplo, isto é, científico, social, político, tecnológico e humano a um
só tempo.
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O que significa aprender ciências nos anos iniciais? No decorrer das projeções e
pesquisas sobre a relevância deste ensino, chegou-se à conclusão de que quanto mais
cedo o sujeito tenha oportunidade de vivenciar a linguagem, os processos, produtos e
articulações de natureza científica, maior será sua probabilidade de inserir-se dialética e
dinamicamente neste universo. De modo geral, estamos inseridos de qualquer maneira,
mesmo que apenas na figura de usuários dos seus produtos que se transvestem em bens
de consumo, como é característico do modelo socioeconômico do nosso tempo. Esta é
uma realidade obscura e que deve ser refletida, na medida em que se tornou princípio de
cidadania e participação social ter possibilidade de discutir e desenvolver atitudes frente
às questões científicas, que no mundo contemporâneo estão arraigadas em todos os
setores da vida social.
As margens de nossa compreensão do mundo são dadas pelas condições de
conhecimento e relação com e no mundo. Isto quer dizer então, que a possibilidade de
atuação consciente e consequente no que diz respeito aos processos científicos e
tecnológicos na sociedade e com ela, depende diretamente do grau de aproximação e
fundação de uma estrutura epistêmico-cognitiva que possibilite ao sujeito dialogar,
encontrar e produzir sentido no movimento destas relações. Ou seja, só é possível
dialogar e comunicar a partir do suporte epistêmico que possibilite esta comunicação.

É importante lembrar que o processo cognitivo evolui sempre numa
reorganização do conhecimento, que os alunos não chegam diretamente ao
conhecimento correto. Este é adquirido por aproximações sucessivas, que
permitem a reconstrução dos conhecimentos que o aluno já tem. Assim é
importante fazer com que as crianças discutam os fenômenos que as cercam,
levando-as a estruturar esses conhecimentos e a construir, com seu
referencial lógico, significados dessa parte da realidade. (CARVALHO et al,
1998, p. 13).

Carvalho (1998) nos alerta que a construção do conhecimento científico, por
parte dos educandos, ocorre através de reorganizações progressivas e deve levar em
consideração o referencial lógico que as crianças possuem.
Os estudos de Vygotsky (1998, 2008) e Piaget (2001) nos permitem
compreender que a criança constrói uma estrutura lógica no decorrer de sua vivência
cotidiana para explicar os fenômenos e as relações que a cerca. Este mecanismo pode
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ser denominado de várias maneiras, tais como: conhecimento prévio, concepções
prévias, conhecimento do senso-comum, concepções alternativas, concepções do
cotidiano. Esta última é a denominação mais conhecida entre os professores. Todas
estas designações, no intimo, querem afirmar que ―não podemos negar que a
aprendizagem escolar nunca começa no vácuo, mas é precedida, sempre, de uma etapa
perfeitamente definida de desenvolvimento, alcançado pela criança antes de entrar na
escola‖. (Vygotsky, 2005, p. 32).
Durante muito tempo um dos papéis centrais da educação científica era substituir
a explicação, por vezes mítica e fantasiosa, acerca dos fenômenos naturais, pela lógica
da explicação teórica e científica. Neste sentido, anunciava Bacherlard (1996, p. 23)
―não se trata, portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas sim de mudar de
cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana‖.
Para esse autor o espírito científico tinha que lutar contra o impulso e a informação da
natureza, contra o fato corriqueiro e colorido, ou seja, contra as concepções e
explicações constituídas na vida anterior à escola.
Há ainda quem tente esta empreitada, no entanto, hoje assume-se que é muito
difícil e deveras complexo conseguir substituir concepções, dado fato que as primeiras
foram sedimentadas num processo longo e imbuído de estímulos cognitivos amplos20 e
a segunda forma de conhecimento conta quase que exclusivamente com a destreza
discente em manter-se atento e a docente de conseguir captar esta atenção, com o
suporte tantas vezes asséptico do lápis, caderno, e quadro, sem falar da quantidade e
qualidade com que se têm ensinado determinados conceitos.
É difícil o conhecimento científico ensinado à base do lápis, papel e livro e
fragmentado de outras conexões validar-se e substituir um conhecimento que foi
construído a base de cheiros, sons, luzes, afetos, crenças, valores, imagens variadas e
com a paciência dos anos, e não com a pressa dos bimestres e a apresentação cinzenta
dos conteúdos disciplinares. Atento a esta problemática Mortimer (1996) indaga que se
gasta muito tempo com poucos conceitos, e muitas vezes esse processo não resulta na
construção de conceitos científicos, mas na reafirmação do pensamento do senso20

Dizemos isto, pois, o conhecimento do senso comum constrói-se diante de uma dinâmica onde muitas
funções cognitivas tomam parte, exatamente pela pluralidade de sentidos que estão envolvidos na
construção deste conhecimento que é situado.
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comum. Segundo o autor ―a prática de sala de aula contribui para o aumento da
consciência do estudante sobre suas concepções, mas não consegue dar o salto esperado
em direção aos conceitos científicos‖ (idem, p. 3).
Diante disso lança a proposta de perfil conceitual, que em vez de tentar substituir
conceitos do senso-comum por conceitos científicos, os processos de ensino
preocupam-se em aprimorar constantemente a capacidade dos estudantes em distinguir
entre as concepções e explicações apropriadas para cada contexto daquelas geradas no
senso-comum. Conforme Mortimer (1996, p. 11) ―[...] podemos tentar definir o perfil
conceitual como um sistema supra individual de formas de pensamento que pode ser
atribuído a qualquer indivíduo dentro de uma mesma cultura‖.

A noção de perfil conceitual é, portanto, dependente do contexto, uma vez
que é fortemente influenciado pelas experiências distintas de cada indivíduo,
e dependente do conteúdo [...] para cada conceito em particular têm-se um
perfil diferente. As categorias que caracterizam o perfil são fortemente
ligadas ao contexto escolar na qual podem ser aplicadas e as perguntas que
foram usadas para se ter acesso as ideias dos estudantes (MORTIMER, 1996,
p.12)

Diante disso encontramos um primeiro significado para o ensino de ciências nos
anos iniciais: proporcionar elementos e conhecimentos que sirvam de suporte para a
articulação do sujeito na e com a sociedade, a partir de seus processos, linguagem e
produtos, tendo atenção à construção deste conhecimento e respeitando suas múltiplas
variáveis. Carvalho et al (1998) explicita outros sentidos para este ensino, segundo a
estudiosa, devemos procurar concentrar nossos esforços no Ensino Fundamental por
duas razões, tanto porque nessas séries se encontra a maioria da população estudantil
brasileira, quanto porque é nessa etapa que os alunos têm contato pela primeira vez em
uma situação de ensino, com certos conceitos científicos, e muito da aprendizagem
subsequente em ciências vai depender desse início.
Segundo os estudos no campo da Didática das Ciências, bem como a legislação
que normatiza o ensino de Ciências Naturais21, o aspecto intelectual e conceitual do

21

Sustentamos esta afirmação na discussão das orientações sobre o ensino de ciências no capítulo
seguinte.
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conhecimento científico não tem fim em si mesmo. A tendência propedêutica, enrijecida
e canonizada do fazer científico tende a ser substituída ou remanejada diante do
currículo e processos escolarizados22. Não se propõe com isto o abandono do que é
conceitual, tão pouco dos conhecimentos acumulados historicamente pela ciência. O
que discute-se é que, atualmente, estes saberes não podem vir desvinculados da reflexão
sobre sua produção, natureza, desenvolvimento e articulação com outras esferas da vida
humana. Em resumo23, impõem-se às Ciências da natureza, enquanto ensino, que esteja
aberta ao diálogo, à contestação e à reflexão congruente e articulada dos fenômenos
naturais e sociais, buscando nos fenômenos sociais o que há de ―naturalização‖ e nos
naturais o que há de ―socialização‖.
Toda retórica de ampliação do escopo sob o qual se projeta o ensino de ciências
deseja conseguir, por meio de seus inúmeros processos, atingir a excelência na
formação humana, de tal sorte que os sujeitos (educandos) sejam capazes de pensar e
agir diante das intempéries sociais e naturais conduzidos pelos diversos saberes
construídos fundamentalmente, mas não apenas, nas instituições de ensino. Veremos ao
longo do trabalho que os objetivos lançados no interior dos processos educacionais
aglutinam-se para alcançar, ou pelo menos tentar incidir, nesses aspectos.
De modo geral, as considerações tecidas neste capítulo e no anterior servirão de
base para realizarmos o objetivo específico II da pesquisa, que pretende: conhecer como
os professores, por meio de seus discursos, mostram compreender o conjunto de
orientações/vozes sobre a prática que realizam. Para tanto, explicitaremos as vozes dos
professores e dos demais sujeitos escutados ao longo da pesquisa, a este exercício que
dedicamos o terceiro capítulo. Olhamos de fora para dentro, agora queremos olhar de
dentro para fora: como os professores compreendem a noosfera de orientações sobre o
ensino de ciências que vivenciam no seu contexto de trabalho? De que modo ela implica
as concepções que os professores possuem acerca da construção da sua prática docente?

22

No segundo capítulo discutimos os movimentos históricos que influenciaram nos estudos acerca da
Didática das Ciências e que justifica esta alteração.
23
Esta compreensão não encontra-se tal como está explicitada na obra de Santos (1989), no entanto, foi
inspirada a partir dela, como consequência da dupla ruptura que o autor defende.
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CAPÍTULO III
4. INTERFACES24 DA CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM ENSINO
DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL
DE MANAUS: POR ENTRE AS VOZES
Este capítulo dedica-se à apresentação e análise dos dados coletados na
investigação. Após um processo de construção de sínteses, aproximações e
distanciamentos, decidimos mapear as questões e organizá-las segundo o tema da
resposta, dessa forma selecionamos as seguintes categorias: (1) as opiniões dos
professores sobre as orientações; (2) as concepções docentes sobre a construção da
prática em ensino de ciências (concepções de ensino e aprendizagem); (3) considerações
sobre a escola, suas relações e implicações à prática docente em ensino de ciências; (4)
considerações dos professores sobre sua formação inicial e contínua; (5) as
considerações docentes sobre os valores e motivações que implicam a construção da
prática.
O capítulo está organizado seguindo a ordem destas categorias e apresenta, antes
da exposição das falas dos professores, a entrevista com a Assessora de Ciências do
Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação. Todas as falas, sejam de
professores ou demais sujeitos, quando estão no corpo do texto, encontram-se em itálico
e entre aspas; as dispostas nos quadros (grande maioria) não ganharam nenhuma
formatação especial, essa opção serve para diferenciá-las das citações diretas curtas que
estão apenas entre aspas, como recomenda a ABNT.
4.1 A voz da Secretaria Municipal de Educação: suas ações e o como pensa seu
papel no desenvolvimento do Ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino
Fundamental
O primeiro passo da coleta de dados foi marcar uma entrevista com a assessora
de ciências do ensino fundamental. A entrevista foi realizada na Semed, no dia 28 de
julho de 2014 e as questões empreendidas tiveram a intenção de conhecer as ações e
projetos que a Semed desenvolve com vistas ao Ensino de Ciências nos anos iniciais.

24

Ver a figura da página 141.
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No que diz respeito aos projetos que a Semed desenvolve a assessora relatou ―os
projetos desenvolvidos pela Semed já participei de alguns [...] a maioria dos projetos é
PCE”. PCE é a sigla do Programa Ciência na Escola, desenvolvido pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). Este programa tem o intuito
de promover ações de alfabetização científica e tecnológica, destinada a estudantes e
professores da educação básica do estado do Amazonas. O PCE firmou parcerias com a
secretaria estadual e municipal. No entanto investigando sobre esse Programa,
descobrimos que ele atinge apenas estudantes e professores a partir do 6º ano.
Além do PCE a assessora expôs “tem o projeto Itinerantes também de ciências
tecnológico, tem a feira de Ciências e tem o próprio Pesc [...] só que basicamente
mesmo que está sendo desenvolvido é a Feira de Ciências”.
Vamos aprofundar cada elemento que ela traz nessa fala. Comecemos pelo
Projeto Itinerantes, que se trata de uma iniciativa da Universidade do Estado do
Amazonas em parceria com a Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério
(DDPM-Semed) para auxiliar o trabalho de professores que atuam em escolas cujo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) está abaixo da média. Esse
consiste no repasse às escolas de materiais didáticos ―são livros, jogos educativos,
matemáticos, pedagógicos, colchonetes e diversos materiais lúdicos para que os
professores possam trabalhar de forma mais prazerosa com os alunos em sala de aula‖
(Portal Semed, maio de 2014). Projeto que não tem na verdade nenhuma ligação direta
com o ensino de ciências.
O Programa de Ensino Sistematizado de Ciências (PESC) consiste no repasse às
escolas de um kit tecnológico (tubos de ensaio; microscópios, jogos, dentre outros
materiais visuais estimulantes) e de livros didáticos. No seu início, em 2013, abrangia
tanto os alunos da Educação Infantil, quanto dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A partir de 2014 tomou como público-alvo apenas as crianças de 4 e 5 anos da
Educação Infantil. Segundo nota divulgada no portal da Semed 06/12/12 ―O PESC foi
aprovado como uma nova Tecnologia Educacional. Com essa iniciativa o MEC visa
orientar os municípios brasileiros sobre as soluções educacionais inovadoras que
promovam a qualidade da Educação Básica em suas redes de ensino‖.
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A assessora explicou que a feira de ciências é anual, participam dela todos os
seguimentos25 da escola municipal da Educação Infantil a Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Ela explicou o processo da seguinte maneira: “todas as escolas fazem
isso, acontece em três etapas na realidade, primeiro acontece nas escolas para a
seleção de trabalhos dos projetos [...] depois eles fazem a segunda etapa que são por
Ddz (Divisão distrital zonal) para escolher oito, oito trabalho por seguimento que seria
primeiro a Educação Infantil, o segundo seguimento é 1º a 5º ano, aí vem o 6º ao 9º
ano, vem o ensino noturno né e vem o indígena e ensino especial [...] é uma competição
e os trabalhos que são selecionados esse ano vão pro PCE e vão pra Fapeam”.
A feira tem, portanto, o caráter de uma competição que se inicia na elaboração
de projetos pelos professores e culmina com a seleção dos melhores projetos para serem
financiados pela Fapeam no programa PCE, explicitado anteriormente.
Constatamos que a Secretaria Municipal de Educação reduz os seus esforços
para o ensino de ciências nos anos iniciais à Feira de Ciências anual, sendo que os
demais projetos são de outras instituições que buscam a parceria da secretaria.
Para conhecer o que a Semed deseja que o ensino e a aprendizagem de ciências
desenvolva nos estudantes da rede, perguntamos quais as perspectivas da Semed para
com o ensino e aprendizagem de ciências, isto é, o que se espera do ensino de ciências
que se operacionaliza nas escolas públicas municipais. A resposta foi a seguinte: ―Olha
eles (A Secretaria) querem formar cidadãos críticos, em todas as disciplinas estão
formando cidadãos críticos, eles estão se formando pessoas que têm um embasamento
da tecnologia, que está aumentando cada vez mais. Eles estão visando, agora com a
Prova Brasil do ano que vem, a elevação do índice do Ideb da Provinha Brasil, então
eles querem fazer com que a criança aprenda tecnologicamente, cientificamente o
conteúdo de ciências, não fica como uma mera reprogramação de conceitos [...] agora
vai ser baseado em estatística mesmo, vai ter que ter uma média básica como é com
língua portuguesa e como matemática”.
Há na fala da assessora a o que a Secretaria incorporou das pesquisas sobre o
ensino de ciências, tais como: a importância de formar cidadãos críticos e sua relação
com a tecnologia. Percebemos explícito no seu discurso o que os governos cobram que
seja incorporado, ou seja, a preocupação com o Ideb.

25

As modalidades que a Secretaria Municipal de Educação atende citadas pela assessora.
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Antes de iniciar a pesquisa, imaginávamos que a Secretaria, na pessoa dos seus
funcionários, tinha muito claro o que é, e como deve se dar o desenvolvimento das
aprendizagens de ciências, e que a pressão em torno do Ideb era mais consequência da
pressão que eles também sofriam por parte do governo do estadual e municipal do que
falta de reflexão do que está imbricado nestas avaliações. Entretanto, a assessora deu
indícios de que realmente acredita que a formação de cidadãos críticos possa ser
avaliada por meio de um índice dado na Prova Brasil.
Enquanto objetivo para a formação em Ciências Naturais encontramos no
discurso da assessora uma confusão do que é central e do que é superficial para o
desenvolvimento científico dos alunos. Vejamos a seguinte fala “Então a ciência está
mais baseada na tecnologia quer dizer não é só a tecnologia, é as ciências a tecnologia
e a educação ambiental com a educação fiscal então nós juntamos tudo”.
Na última questão que fizemos à assessora perguntamos acerca de quais os
obstáculos que ela percebe que o ensino de ciências na cidade de Manaus enfrenta. Ela
respondeu que o problema não é a falta de verba para investir, é a falta de
comprometimento público, o que implica na precária infraestrutura de muitas escolas.
Dado que nos parece próximo da discussão histórica que realizamos no capítulo I,
acerca do real interesse do Estado no que se refere ao desenvolvimento científico dos
filhos dos trabalhadores.

4.2 O que pensam os professores a respeito das orientações sobre o ensino de
Ciências Naturais que vivenciam.
Nesta sessão inauguramos a inversão dos polos de análise, ou seja, no capítulo
anterior expomos as orientações que encontramos e o que as mesmas diziam aos
professores sobre o ensino de Ciências, agora queremos conhecer o que os professores
pensam a respeito dessas orientações. Nesta sessão trataremos daquelas que
consideramos mais imediatamente visíveis, tais como: Proposta Pedagógica, Livro
Didático e a Feira de Ciências anual da Semed-AM.
As questões que compõem o quadro abaixo foram, em sua maioria, realizadas na
primeira fase de coleta de dados, fase na qual não estávamos tão afinados com a busca
de relações. Estamos conscientes que a opinião direta não revela o caráter hermenêutico,
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contudo, nos possibilitou um ponto de partida nessa busca. O quadro abaixo revela esse
primeiro contato.

Quadro 7 – Questões que explicitam a opinião dos docentes acerca das orientações em entrevistas e
questionários.
Nº
1

Esc
―A‖

Forma
E

Etapa
1ª

2

―B‖

Q

1ª

3
4

―B‖
―B‖

Q
Q

1ª
1ª

5

―B‖

Q

1ª

6

―B‖

E

2ª

Questões
Quais são as orientações que a Semed ou a escola
transmitem em relação ao Ensino de Ciências nos anos
iniciais do Ensino Fundamental?
Quais as orientações que a Semed e a escola transmitem em
relação ao ensino e aprendizagem de ciências?
Qual sua opinião quanto a feira de ciências anual da Semed?
Qual sua opinião em relação ao material didático
disponibilizado pela Semed?
Qual o material didático que utiliza para as aulas de Ciências
Naturais?
Na sua opinião a Proposta Curricular disponibilizada pela
Semed lhe auxilia na elaboração de sua prática em ensino de
Ciências?

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Antes de começarmos a explicitação dos dados é preciso comunicar que a
entrevista da professora do 4º ano da escola ―A‖ não será inserida no trabalho, pois ela
não aceitou a gravação em áudio e pediu para que deixássemos as perguntas que
responderia por escrito posteriormente. Quando retornamos à escola, a professora nos
entregou duas folhas de caderno em que suas repostas variavam entre sim e não para
todas as questões, por avaliar que a mesma não traz nenhuma contribuição à pesquisa,
optamos por não utilizá-la.
Quadro 8. Respostas à questão 1
Esc
“A”

Forma
E

Etapa
1ª

Questão
Quais são as orientações que a Semed ou a escola transmitem em relação ao
Ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental?
Sujeito
Respostas
1º ano
É como te falei, por conta do professor, assim vem o Positivo que realmente eles colocaram
coisas lindas, maravilhosas, você coloca no site mas nunca a gente consegue entrar e seria
riquíssimo se a gente conseguisse colocar em um data show, mas não tem um professor de
informática para colocar.
2º ano
Não, deixam a critério do professor, nessa parte aí de Ciências eles deixam, a parte de ciência,
história e geografia eles não intereferm né, a não ser quando é uma feira de ciências.
3º ano
Deixa a critério, deixa livre da melhor maneira.
5º ano
A Proposta Curricular que a própria Semed nos manda.
Fonte: Elaboração própria, 2015.
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Em relação à fala da primeira professora é preciso compreender do que ela
estava lamentando (Positivo é o nome da editora que distribui o material apostilado que
a escola utilizou em 2014, esse material traz a possibilidade de interação dos conteúdos
trabalhados na apostila juntamente a uma plataforma on-line). Ocorre que pelo relato da
professora elas não conseguem lidar com esta ferramenta, pois desconhecem como
operá-la e na escola não tem suporte algum para auxiliar. Além disso na escola ―A‖ não
tem laboratório de informática, nem mesmo internet, é uma escola muito pequena.
Então provavelmente a professora teve acesso à formação da Editora Positivo na
Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) da Semed, quando
foi-lhes mostrado essa possibilidade que na verdade nos termos concretos da sua escola
não se faz possível.
É interessante notar que apenas um professor considerou a Proposta Curricular
(MANAUS, 2014b) da Semed Manaus como uma orientação para o ensino de Ciências.
Identificamos duas razões que justificam essa consideração. Primeiramente a PC chegou
nas escolas em 2014 e, nessa época, estávamos no início do 2ª semestre do ano letivo, o
que significa que o contato dos professores era muito recente. Em segundo lugar,
consideramos outra questão mais profunda que tem a ver com o perfil da proposta e seu
uso. Como expusemos no segundo capítulo e em breve aprofundaremos neste, a PC tem
um perfil muito teórico e um papel burocrático dentro da escola, o que dificulta que o
professor se aproprie verdadeiramente do documento como um instrumento para a
elaboração da sua prática.
Observa-se ainda que os professores do 2º e 3º ano relataram que a escola deixa
por conta deles, ou seja, não faz qualquer tipo de cobrança ou lança maior atenção ao
ensino de Ciências Naturais. A professora do 2º ano confirmou a fala da Assessora da
Semed no que se refere à feira de ciências como o momento do ano letivo em que há
maior atenção à disciplina de Ciências Naturais.
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Quadro 9. Respostas à questão 2.
Esc
“B”
Suj.
1º A
1º B
1º C
1º D
2º A
2º B
3º A
4º A
4º B

Forma
Q

Etapa
1ª

Questão
Quais as orientações que a Semed e a escola transmitem em relação ao ensino e
à aprendizagem de ciências?
Respostas
É uma matéria que ajuda o aluno descobrir o seu próprio conhecimento.
Através da Proposta Pedagógica temos um norte de como trabalharmos durante o ano letivo.
Se há orientação, ainda não as recebi.
Apenas cobra que seja lecionada essa disciplina.
Cursos e palestras para ―reciclar‖ o conhecimento de ciências do professor.
Praticamente nada, vai muito da vontade e interesse do professor.
Orienta que se faça uso das ciências para incentivar o processo de leitura e escrita dos alunos.
As orientações são de acordo com a Proposta Curricular.
Seguir a Proposta Curricular.

Fonte: elaboração própria, 2015.

A questão está preocupada em conhecer quais as orientações que os professores
percebem que lhes são transmitidas, não como compreendem estas orientações. Nesse
sentido, podemos encontrar dois tipos de respostas. Há professores que consideram a
PC enquanto objeto que tem finalidade de orientar a prática de ensino, e há aqueles que
apenas sentem-se cobrados a realizar o trabalho sem maiores apoios.
Quadro 10. Respostas à questão 3.
Esc Forma Etapa
Q
1ª
Qual sua opinião quanto à feira de ciências anual da Semed?
“B”
Resposta
Suj.
1º A
Precisa investir com assuntos mais atualizados.
1º B
É realizada de forma lúdica com muita responsabilidade envolvendo todo o alunado, a
comunidade e a escola.
1º C
É importante para a formação, pois é lá dos pequenos que vamos construindo a conscientização.
1º D
Boa, pois os alunos se envolvem intensamente nos trabalhos que são expostos.
2º A
Possui um objetivo bom, mas acaba muitas vezes sendo preparada somente com o esforço do
professor e poucos alunos.
2º B
É até irônico termos uma feira de ciências e a escola não tem se quer um laboratório de ciências.
Seria muito interessante se a maioria dos alunos de fato aprendesse o tema em questão.
3º A
Devido às várias outras atividades que acontecem no decorrer do ano letivo, a feira de ciências
(nesta escola) acaba acontecendo de modo corrido, não havendo tempo necessário para o
aprendizado adequado do aluno.
4º A
Gostei muito, pois foi meu primeiro ano participando da feira de Ciências.
4º B
Boa em parte, pois sobrecarrega o professor de trabalho sem ou com pouco material disponível e
pouco tempo para executar o trabalho. O que compensa é o empenho e aprendizado dos
educandos.
Fonte: elaboração própria, 2015
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No ano em que empreendemos esta questão estávamos presentes na escola no
período de realização da feira de ciências da escola ―B‖26. Esta vivência faz-se
importante no momento de compreender algumas falas, como por exemplo, dos
professores do 2º A, 3º B e 4º B que declararam que a ideia é boa, no entanto é realizada
de modo muito aligeirado o que acumula o trabalho para o professor e coloca em
prejuízo o que poderia ser potencializado a partir da feira.
Interessante seria construir com os alunos os projetos a partir de suas
inquietações e curiosidades, instruir pesquisas e sistematização do conhecimento
primeiramente, para depois desenhar junto à turma o projeto que seria desenvolvido na
feira partindo dos princípios que trabalhamos no capítulo II. Contudo, imaginamos que
em uma semana é impossível.
A Feira de Ciências de 2014 teve como slogam: ―Oportunizando a Alfabetização
Científica na Rede Municipal de Ensino de Manaus: II Feira Municipal de Ciências,
Tecnologia e Educação Ambiental‖ e trouxe os seguintes temas: 1º ano: jogos lúdicos;
2º ano: Jogos matemáticos e científicos; 3º ano: fauna doméstica; 4º ano: robótica e
cotidiano escolar; 5º ano: frutas típicas da região.
A fala da professora do 2º B expressa uma concepção de desenvolvimento do
ensino de Ciências muito presa ao uso de um laboratório, certamente fruto das
discussões sobre este ensino, realizadas principalmente nas décadas de 60 e 70 como
demonstra a Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde de
São Paulo (1973, p. 17) ―todo o esforço de quase três décadas teve efeito aparentemente
num ponto: sensibilizou os professores de que um bom ensino de Ciências dependia
fundamentalmente da utilização de laboratórios bem aparelhados‖. Ficou claro que os
professores possuem em seu imaginário como vital ao ensino de ciências o laboratório, pois
organiza os insumos e espaço para a experimentação.
A Feira de Ciências é uma proposta que foi iniciada em 2013 e tem potencial
para se tornar um instrumento interessante para a mobilização de práticas em ensino de
Ciências, no entanto, por ocorrer em um momento pontual durante o ano letivo, e nas
condições relatadas pelos professores, perde seu sentido como instrumento balizador de
26

Na escola ―A‖ a gestora alega falta de estrutura para Semed e geralmente a escola não é obrigada a
promover a feira, segundo relato de uma professora da escola A.
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projetos coletivos entre professores e alunos com vista à educação científica. A feira
também não poderia ser a única ação com esta finalidade, devendo se caracterizar como
um momento de fechamento de um conjunto de outras ações realizadas ao longo do ano,
não como a principal ação, tão pouco a única.
Quadro 11. Respostas às questões 4 e 5.
Suj.
1º A
1º B
1º C

1º D

Qual opinião em relação ao material?
A Semed não disponibiliza material.
Não são disponibilizados nenhum tipo de material
para ser trabalhado.
O material é bom, mas precisa melhorar um
pouco em questão de acessibilidade.

Não tem um material disponibilizado pela Semed,
eles não possuem nem o livro didático.
2º A
Em branco.
2º B
Sinceramente está longe se ser o ideal, andamos a
passos de tartaruga.
3º A
Dá para suprir a necessidade mínima.
4º A
Nossa escola tem bastante material, mas iria ficar
muito feliz se tivéssemos um laboratório de
ciências. Só precisa a Semed nos ajudar a levar as
crianças para visitar lugares, como: bosque da
ciência, reserva Adolfo Duck e outros. Pois para
fazermos algum passeio temos que tirar do bolso
para levar as crianças.
4º B
Poderia ser melhor, deveria investir mais.
Fonte: elaboração própria, 2015

Qual material utiliza?
Atlas e livro didático
Material reciclável, lúdico, o livro, revistas, jornais
de onde é retirado reportagem sobre o tema.
Recorte de revistas, livros e a internet, pois lá se
encontram assuntos e atividades que dá para se
trabalhar em sala de aula e a biblioteca também é um
ótimo espaço.
Quando tem algum vídeo referente ao assunto
trabalhado, jogos no computador.
Em branco
O livro didático e o laboratório de informática para
pesquisas.
Livros, vídeos, cartazes, esqueleto.
Livro, slides, imagens, esqueleto humano, DVD
sobre assuntos específicos etc.

Em branco

As respostas da primeira coluna parecem contraditórias, pois encontramos sobre
o mesmo tema afirmações muito diferentes, mas não o são. Ocorre que em 2014 a
escola ―B‖ não recebeu livros didáticos, o que obrigou os professores a aproveitar os
livros de outras coleções dos anos anteriores que existiam na biblioteca, alguns
conseguiram reunir a mesma coleção para todos ou a maioria dos alunos, outros
professores por não ter número de livros suficientes da mesma coleção, trabalharam
com coleções misturadas, o que segundo eles dificulta o trabalho porque cada aluno fica
com um livro diferente nas mãos e não consegue acompanhar a aula. Por esta razão
houve os que preferiram nem tentar realizar esta manobra. Além do livro as escolas
recebem a revista ―Ciência Hoje das crianças‖, como a segunda coluna de respostas
referente à quais materiais os professores utilizam deixa perceber, na escola há ainda:
esqueleto humano e o laboratório de informática.
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A fala que mais contrasta é da professora do 4º ano ―A‖, precisaríamos de uma
entrevista para perguntar a ela o que entende como ―bastante material‖. É possível que a
escola possua vídeos ou outros suportes que não tivemos conhecimento e seja a isto que
a professora esteja se referindo. Em 2015 a situação foi regularizada e quando voltamos
para a segunda fase de coleta todas as turmas haviam recebido a coleção ―Porta Aberta‖
de Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática e Ciências Naturais.
Quadro 12. Respostas à questão 6
Esc
“B”

Forma
E

Etapa
2ª

Questões
Na sua opinião a Proposta Curricular disponibilizada pela Semed lhe auxilia
na elaboração de sua prática em ensino de Ciências?
1º ano
um pouco.. é assim tem coisas que estão um pouco fora da realidade, até pelo próprio contexto
da grade curricular, é um contexto que assim parece de primeiro mundo, mas não, não dá, você
enquanto professor pra trabalhar em sala de aula é muito complicado... difícil.
2º ano
Sinceramente não, é muito burocrática.
3º ano
Sim auxilia, não deixa de auxiliar até por que a proposta é uma referência. A proposta está
organizada justamente a partir da idade série de cada aluno, ou das turmas, isso facilita. Agora
depende muito do trabalho, da forma que o professor vai direcionar estes conteúdos, essa
proposta dentro da sala de aula e do seu planejamento.
4º ano
Não. Eu acho assim, que tem muitas coisas que eles colocam lá que no fundo não é o que as
crianças estão precisando.
5º ano
Nem sempre. Eu vejo assim como o planejamento é flexível, eu geralmente faço uma
adaptação, eu não sigo tudo, sou meio rebelde, não sigo assim na risca.
Fonte: Elaboração própria, 2015.

Como já foi explicado no capítulo I, optamos por centralizar nossa atenção em
uma das escolas, por esta escolha a questão só foi realizada na escola ―B‖. Neste
segundo momento nossa pergunta aos professores não quer apenas uma opinião sobre as
orientações, mas deseja saber se na opinião deles a proposta auxilia na elaboração da
prática de ensino, objeto que só se define como nosso alvo a partir do segundo ano de
investigação com o amadurecimento da pesquisa.
Diante do que foi explicitado pelos professores, a proposta curricular é percebida
como um instrumento burocrático. Este caráter burocrático pode ser visualizado tanto
pela apresentação do documento em sua estrutura, quanto pela utilização dele na escola,
já que os professores são obrigados a incorporar a Proposta Curricular ao planejamento
sem alterar nem mesmo a sequência de conteúdos indicados. A produção desta
percepção da Proposta enquanto instrumento burocrático e suas consequências para o
desenvolvimento do ensino de ciências é discutida na síntese dos resultados da pesquisa.
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Os professores deixaram claro que se vêm sozinhos na responsabilidade por
desenvolver o ensino de Ciências Naturais. Que a Proposta Curricular é uma orientação
burocrática, que não contribui de fato na construção da prática. Este conjunto de
acontecimentos implica na compreensão que os professores realizam acerca deste
ensino, e do que devem operar para atingir o que a instituição espera e cobra que se
realize.
Dada a apresentação panorâmica das opiniões dos professores em relação às
orientações mais visíveis sobre o ensino de ciências, passaremos a busca de relações
mais profundas que justifiquem27 as opiniões. Para isso, no tópico seguinte tratamos de
explicitar e refletir que concepções sobre o ensino de Ciências Naturais os professores
possuem e como estas concepções se relacionam com as informações, diálogos e
reflexões realizadas até este ponto.

4.3 Concepções docentes sobre a construção da prática de ensino/aprendizagem de
ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Tanto nas entrevistas quanto nos questionários elaboramos um conjunto de
questões que nos possibilitaram explicitar e discutir que concepções de ensino e de
aprendizagem de ciências os professores de ambas as escola possuem. Estas questões
estão dispostas no quadro 13, realizadas em ambas as escolas e fases de coleta. O
objetivo que norteou a elaboração delas foi o de conhecer as concepções dos professores
sobre o ensino e aprendizagem de ciências, reconhecendo estas concepções diante dos
relatos sobre as expectativas, atividades, saberes e obstáculos revelados pelos docentes.

27

Justificar no sentido de indicar os nexos constitutivos das concepções.
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Quadro 13 – Questões sobre a construção da prática em ensino de ciências
Nº
7

Esc
―A‖

Forma
E

Etapa
1ª

8

―A‖

E

1ª

9

―B‖

Q

2ª

10

―B‖

Q

1ª

11

―B‖

Q

1ª

12

―A‖
–
―B‖
―B‖

E
–
Q
Q

1ª
–
2ª
2ª

13

Questões
O que você espera que o Ensino de Ciências proporcione para os seus
alunos?
Que tipo de atividades você realiza com os alunos na disciplina de ciências
que auxiliem na construção dos conceitos científicos?
Dos conceitos e pesquisas sobre o ensino de ciências abaixo marque quais
você já ouviu falar, em caso afirmativo, diga se trabalha de alguma
maneira com: (Educação Ambiental; Alfabetização Científica;
Argumentação; Ensino por Projetos; Experimentação)
Descreva o modo pelo qual você desenvolve a aprendizagem de conceitos
científicos junto a seus alunos.
11º) Marque qual das ações/atividades abaixo são realizadas em sua aula, e
em seguida indique de 1 a 4 a frequência com que você as realiza.
(1)Sempre (2) as vezes (3) pouco (4) nunca
(Atividades no livro didático; Resolução e proposição de problemas; Ativ.
associadas à tecnologia e problemas do cotidiano; Conto e reflexão sobre a
história da ciência; Análise de diferentes métodos de pesquisa, entre
outras)
Quais os obstáculos que você percebe que seus alunos enfrentam para
aprender e compreender Ciências Naturais?
Levando em consideração o ensino de Ciências Naturais. Que saberes você
julga serem mais importantes para que o professor desenvolva uma boa
aula?

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Quadro 14. Respostas à questão 7.
Esc Forma Etapa
Questões
E
1ª
O que você espera que o Ensino de Ciências proporcione para os seus alunos?
“A”
1º ano
*Conhecer as plantinhas como cheiro verde, chicória, pra conhecer plantas medicinais cidreira,
arruda.
2º ano
Ah eu gostaria sinceramente que eles tivessem a dignidade de oferecer o melhor pra natureza
de acabar com essa falta de respeito não só com as pessoas, mas com as plantas, com a
natureza em si, com os animais. Têm muitos peixes aí morrendo, não podem se reproduzir.
Que eles criassem essa consciência de que a ciência é uma coisa não só pra estudar, mas pra
ficar guardada pro resto da vida, no consciente de cada um, que é necessário mudar, preservar
[...]
3º ano
Tecnologia né, conhecimento porque através da ciência eles têm outra visão, porque nós
estamos num mundo avançadíssimo nem todos tem ainda né, não tem acesso a essa tecnologia
atual, nem todos.
5º ano
Eu espero que a ciência, por a ciência ser justamente aquilo que é fundamental em todos os
setores, que a criança, ela entenda e veja a ciência realmente como uma prerrogativa dela no
futuro de provar as coisas cientificamente [...] então eu acho que aí o fundamental do ensino
da ciência, é fazer com que o aluno se interesse pela ciência, não só por matemática e
português como é a prática de hoje, depois que instituíram as provas Brasil da vida e que é
uma questão de estatística né, então essas matérias foram ficando relegadas [...]
*A professora deu várias declarações sobre o que gostaria de fazer, mas nada relacionado a questão, a não ser a
passagem aqui exposta.

Fonte: Elaboração própria, 2015.
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As professoras do 1º e 2º ano possuem uma concepção de desenvolvimento de
conhecimentos e posturas relacionadas ao meio ambiente, porém na perspectiva
ecológica, isto é, não diante do que a perspectiva CTSA aborda, como já discutimos
noutro momento do trabalho. Isso denota que apesar de o ensino na perspectiva CTSA
estar presente há mais de uma década nos Parâmetros Curriculares Nacionais, essa
perspectiva ainda não foi incorporada pelas professoras, prevalecendo ideias gerais
relacionadas à preservação do meio ambiente extremamente difundida pela mídia.
A professora do terceiro ano nos pareceu bem insegura, talvez se nós tivéssemos
uma relação mais estreita ela teria se sentido mais à vontade para pensar na questão e
elaborar sua resposta. De qualquer modo, é possível identificar que em seu discurso está
presente a questão da tecnologia e sua inserção como um dos objetivos para o ensino de
ciências. Este objetivo está estreitamente relacionado com outros discursos/orientações
que têm veiculado na escola enquanto perspectiva para este ensino. Podemos elucidar
melhor isso se relembrarmos que ao perguntarmos à Assessora de Ciências do EF quais
as perspectivas da Semed para com o ensino de ciências, obtivemos como resposta:
―Olha eles querem formar cidadãos críticos em todas as disciplinas, eles estão se
formando pessoas que tem um embasamento da tecnologia, que está aumentando cada
vez mais [...]‖.
Identificamos que há uma concepção empobrecida de causa e efeito nessas falas,
isto é, como se o mero contato com o instrumento e determinada habilidade de
manuseio fosse por si mesmo um avanço do senso crítico, ou inserção do sujeito de
modo diferenciado no contexto social onde estas ferramentas são instrumentos para
determinados fins, não o próprio fim.
Nesse sentido, é imprescindível que os elementos ciência e tecnologia que estão
presentes na escola de modo fragmentado e superficial – como é possível observar nas
falas – ou pouco discutidos em suas finalidades e potencialidades à formação do sujeito,
sejam postos em relação. Para promover o avanço na compreensão que o educando
possui é preciso oportunizar discussões, experiências, leituras em que estejam presentes
as diversas relações e implicações da ciência e da tecnologia em vários nichos sociais,
das cidades e dos campos. É necessário trazer para dentro da escola um debate crítico e
investigativo dos porquês, para quê e para quem da Ciência, sendo estas questões
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pensadas diante do contexto de trabalho e vida dos professores e alunos. O ensino por
projetos é um caminho interessante para evidenciar algumas destas relações.
Este trabalho, se um dia realizado, deverá ter como ponto de partida a sincera e
crítica explicitação de cada sujeito de suas dúvidas, receios, preconceitos e saberes
acerca da questão, isto porque, é evidente nas falas a presença de concepções
superficiais das relações e processos que estão tanto no caráter político-econômico e
social que faz fundo da relação ciência e tecnologia, quanto nos objetivos e
encaminhamentos pedagógicos que são potencialmente fecundos para a tessitura deste
trabalho.
Podemos ir mais adiante na reflexão e pensar que esta insegurança, justificada
pela falta dos saberes necessários para lidar com o ensino CTS, que infiltra-se no
discurso dos professores por meio de processos autoritários que fazem chegar às escolas
determinados pressupostos, em que os professores são obrigados a aplicar sem
compreender o que fazem, configura pelo quadro explicito, uma orientação de cunho
monológico onde há ausência de sentido28, ou seja, mais um aspecto que está no
espectro do dever e longe da compreensão e intimidade geradora de sentido para os
professores. Podemos afirmar, sem reservas, que é complicado a qualquer sujeito ter
vontade de empreender algo que não compreenda e não entenda de fato seu verdadeiro
sentido. Quando este sujeito é um professor isto se torna mais dramático, já que o
docente é um sujeito que pensa seu trabalho diante das demandas que provém do
mesmo e dos esquemas que constrói nele e para com ele (TARDIF, 2013).
O professor do 5º ano expõe pelo menos duas questões fundamentais, a primeira
tem a ver com sua concepção a respeito do objetivo de ensinar ciências, a segunda
refere-se ao lugar que ocupa esta disciplina atualmente no campo escolar. Tratemos de
ambas as questões.
Quanto ao objetivo que o professor expõe, podemos perceber que denota uma
concepção tradicional, mas de certo modo ainda em vigor, do conhecimento científico
como fonte de verdade e que por determinado método pode ser provado. Apesar dessa
defesa, veremos na próxima questão que o professor não realiza qualquer trabalho
experimental com a turma, justificando na ausência de laboratório.
28

Desenvolvemos esta ideia na síntese dos resultados.
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O outro elemento que queremos destacar no discurso do professor está no
segundo fragmento da sua fala “depois que instituíram as provas „Brasil da vida‟, e que
é uma questão de estatística, essas matérias foram ficando relegadas [...]”. O professor
evidencia que a Prova Brasil gera uma pressão sobre o trabalho docente privilegiando o
ensino de Língua Portuguesa e Matemática em detrimento das outras disciplinas.
Cenário em vias de mudança, visto que o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) visa o retorno29 da disciplina de Ciências Naturais na Avaliação Nacional de
Rendimento Escolar (Anresc) mais conhecida como Prova Brasil. Em outra fala o
professor desabafa o grau coercitivo que a pressão descrita exerce no seu trabalho e na
sua identidade.

Professor: [...] veja bem, nós estamos aqui nossa turma é de quinto ano, qual
é o foco maior? Português e Matemática [...] você tem que dar espaço maior
para Português e Matemática como lhe disse, o foco é a Prova Brasil.
Entrevistadora: e há muita cobrança né?
Professor: Muita cobrança. Se o aluno vai bem, tudo bem, mas se o aluno vai
mal aí é sua matrícula que está envolvida, não se sabe o porque o que você
trabalhou não foi suficiente pra fazer aquela turma tirar uma nota melhor
entendeu? Tem tudo isso e o professor fica com medo disso, fica com medo
porque é o nome dele que está, é a matrícula dele que está lá [...] (Entrevista,
escola ―A‖, professor do 5º ano).

Roldão (2007) e Tardif (2013) caracterizam a construção da identidade
profissional como compósita ―[...] que é diferente de composta. Não se trata de um
conhecimento constituído de várias valências combinadas por lógicas aditivas, mas sim
por lógicas conceptualmente incorporadoras‖ (ROLDÃO, 2007, p. 100 grifos da
autora). A Prova Brasil não é apenas um elemento que faz parte do trabalho do
professor, para a qual ele se volta por conta da cobrança que é realizada, mas também
atrela outros sentidos ao seu trabalho como o sentimento de medo relatado. Estes
sentidos que se atrelam ao trabalho e identidade do professor, por força de muitas
pressões, são geralmente camuflados nos discursos e objetivos formais, no entanto, são
eles que discriminam o que é fundamental no seu trabalho.

29

Consta no histórico, disponível no site do INEP, que a primeira avaliação foi realizada em 1990 com a
participação de uma amostra de escolas que ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental. Os
estudantes foram avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

Capítulo III

P á g i n a | 102

Essa natureza compósita foi explicitada no diálogo acima registrado, talvez pelo
fato de que a questão não era a respeito dessa discussão. A pergunta que gerou a
resposta do professor do 5º ano da escola ―A‖ foi: ―Eu gostaria de saber se o ensino de
ciências obedece a mesma sequência didática que as outras disciplinas nas suas
aulas?‖(entrevistadora). O professor mostrou-nos o contexto que o faz dedicar-se menos
ao ensino de ciências, no qual apontou a pressão exercida pela instituição que o faz dar
maior atenção às disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.
Antes de fecharmos esta questão é importante destacar que as ―inovações‖ para
o ensino de ciências que chegaram às escolas serviram mais para trazer inseguranças ao
professor acerca do que é essencial e o que é característico no ensino de ciências, do que
para auxiliá-lo a progredir na direção desta concepção. Barroso (2005) refere-se ao
contexto de reformas de Portugal, entretanto, a lógica que se operou no Brasil nos
parece muito semelhante.

Ao entusiasmo redentor que rodeou a maior parte das mudanças,
sucessivamente tentadas nos mais diversos campos (currículo, métodos de
ensino, tecnologias educativas, gestão, formação, organização, etc.), sucedeuse, pelos seus sucessivos ―falhanços‖, um ―cocktail‖ de sentimentos que vão
de frustração ao desespero, da culpa à evasão, do desencanto à indiferença.
[...] o que há de registrar é que todas elas (as reformas) fizeram promessas
que não cumpriram, questionaram práticas que não substituíram, criaram
incertezas que não souberam gerir e causaram problemas que não resolveram.
Hoje, os políticos já não querem ―reformas‖ os professores desconfiam das
―mudanças‖. Por isso, é difícil apelar ao entusiasmo, ao profissionalismo, à
dedicação dos professores, sem dar garantias efetivas que não se lhes está, de
novo, a ―oferecer presentes envenenados‖ ou a querer que sejam ―cumplices
da sua própria exploração‖ (BARROSO, 2005, p. 182).
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Quadro 15. Respostas à questão 8.
Esc
“A”

Forma
E

Etapa
1ª

Questão
Que tipo de atividades você realiza com os alunos na disciplina de ciências que
auxiliem na construção dos conceitos científicos?
1º ano
Dependendo do conteúdo que se pede, por exemplo, nesse bimestre nós estamos vendo os
animais na parte de ciências [...] primeiro a gente faz a leitura do positivo [...] (A sequencia da
resposta é longa e foge totalmente da questão).
2º ano
[...] pesquisa na sala, individual em grupo, eu faço mais é trabalho em grupo mesmo, cada um
tendo uma provinha, mas que eles façam em grupo pra eles aprenderem, porque eles ainda não
têm aquele senso de trabalhar em grupo. Para eles o grupo é para ter aquela conversa informal
e não é isso, eles ainda não criaram aquele hábito de que no grupo tem que um ajudar ao
outro, então é por isso que eu estou fazendo mais trabalhos em grupo.
3º ano
Eu procuro mais pesquisas e os trabalhos que eu gosto muito que eles façam em grupo
também, eu faço mais trabalho em grupo.
5º ano
Como eu lhe falei, nós não temos condições de fazer aqui uma atividade de campo, não temos
condições de fazer uma pesquisa, vamos dizer laboratorial [...] então é assim, são assuntos que
são propostos né pela Proposta Curricular e então da melhor maneira possível, através de
explicação, através de cartaz, através de trabalhos, não laboratorial, mas através de pesquisa, a
gente procura aplicar essa sistemática que nos é imposta, imposta não, que nos é colocada pela
SEMED, através da sua proposta curricular.
Fonte: Elaboração própria, 2015.

Ao observarmos a entrevista da professora do primeiro ano da escola ―A‖,
vamos perceber duas situações em uma visão geral, a primeira que faltou à
entrevistadora a técnica de conseguir direcionar os vários desvios que a professora fez, e
segundo que seu pensamento lembra o nível de pensamento por complexo de Vygotsky
(2008) ela dificilmente respondia ao teor central da pergunta, suas respostas eram em
cadeias, um elemento levava ao seu relativo e a professora dificilmente concluía alguma
ideia. Então nesta questão ela até começou a falar da aula, mas se perdeu entre outros
temas: hortas, laboratório, carência das crianças, organização dos vídeos na escola,
animais da região e foi adiante.
Os professores do 2º, 3º e 5º ano ressaltaram que trabalham com pequenas
pesquisas, se tivéssemos voltado à escola seria o caso de questionar melhor de que
forma os professores desenvolvem o trabalho de pesquisa junto aos alunos. Segundo
Demo (2002, p. 8), ―A pesquisa inclui sempre a percepção emancipatória do sujeito que
busca fazer-se oportunidade, à medida que começa e se reconstitui pelo questionamento
sistemático da realidade.‖ Não podemos afirmar, no entanto, segundo a forma como os
professores expuseram que trabalham com pesquisa, não nos parece se aproximar com a
definição do autor enquanto caminho para emancipação e questionamento da realidade.
No que diz respeito à Proposta Curricular mencionada pelo Profº do 5º ano, o
objetivo que a mesma tece está próximo da concepção de Demo (2002). Está descrita da
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seguinte maneira: ―Proporcionar momentos de pesquisa, estudos e debates para que os
alunos possam compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano
parte integrante e agente de transformação do mundo em que vive‖ (SEMED, 2014).
No que se refere às tendências para o ensino de ciências fizemos a seguinte
pergunta aos professores: Dos conceitos e pesquisas sobre o ensino de Ciências abaixo
marque quais você já ouviu falar, em caso afirmativo, diga se trabalha de alguma
maneira com:
Quadro16

– respostas à questão 9.

Enfoques selecionados

Conhece

Faz parte da prática

Educação Ambiental

14

13

Alfabetização Científica

10

6

Argumentação

9

7

Ensino por projetos

11

8

Experimentação

13

8

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Cabe ressaltar que ―conhecer‖ foi traduzido pela questão como ―ouviu falar‖
tendo como afirmação a confirmação se ―faz parte da prática‖, o que nos parece
implicar em uma lógica: só empreende quem conhece como empreender. Porém isso
não é tão direto assim na prática. Por isso, também é preciso compreender que quando
os professores marcam já ter ouvido falar destas perspectivas isso não indica que os
mesmos as conheçam em profundidade. Esses não são temas amplamente trabalhados
na Licenciatura em Pedagogia – como vimos no capítulo anterior. Uma informação que
cabe aqui é de que a Semed-AM em sua Divisão de Desenvolvimento Profissional do
Magistério (DDPM) não possui, pelo menos até o momento da ultima coleta de dados,
formadores específicos para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino
fundamental.
Não podemos inferir que os professores orientam suas práticas a partir dessas
tendências, nem podemos afirmar o que compreendem sobre elas apenas a partir desse
quadro. Ele somente sugere que os professores já ouviram falar sobre esses aspectos.
Para nos aproximarmos das concepções sobre o ensino e aprendizagem de ciências
precisamos recorrer a outras questões.
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Quadro 17. Respostas às questões 10 e 11.
1º Questão: Descreva de que modo
vocês desenvolve a aprendizagem
de conceitos
Suj.
Resposta

2º Questão: Marque qual das ações/atividades abaixo são realizadas em sua sala
de aula, e em seguida indique de 1 a 4 a frequência com que você as realiza
(1) Sempre (2) as vezes (3) pouco (4) nunca
Tópicos do questionário
1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºB 3ºA 4ºA 4ºB

1º A
1º B

Atividade no livro didático
Resolução e proposição de
problemas

4
3

1
1

4
2

4
4

2
4

1
3

4
1

3
2

Atividades
associadas
a
tecnologia e problemas do
cotidiano
Conto e reflexão sobre a
história da ciência
Análise de diferentes métodos
de pesquisa
Descrição e memorização de
fenômenos e conceitos
Discussão em grupo
Pequenas pesquisas

2

2

3

1

1

2

2

2

4

3

1

4

1

4

2

3

4

2

3

4

4

4

1

2

4

1

3

1

4

2

2

3

2
1

1
3

4
2

1
1

3
2

1
1

1
1

1
1

Formulação de questões

4

3

4

1

1

1

1

2

1º C

Em branco
Através
de
pesquisas
envolvendo os alunos no
seu cotidiano
Em branco

1º D

Sim

2º A

Em branco

2º B

Pesquisa em livros, revistas
internet, roda de conversa
Em branco
Ainda
não
fiz
essa
experiência
Através de pesquisas na
internet

3º A
4º A
4º B

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Decidimos pensar a exposição dessas questões de forma congruente, buscando
na resposta dos professores a relação que fazem entre o desenvolvimento de conceitos e
as atividades que descrevemos na segunda questão. A primeira foi aberta e a segunda
estruturada. Destacamos os extremos da frequência com que os professores disseram
realizar as atividades, então a cor salmão destaca as atividades que eles sempre
realizam, e em azul estão as que nunca realizam.
Chama atenção o número significativo de questionários que ficaram sem
resposta na primeira questão. Dos nove, quatro deixaram em branco. O professor do 4º
―A‖ disse não ter feito essa experiência, a professora do 1º D também não respondeu a
questão, ou seja, apenas três professores arriscaram uma resposta, os do 1º B, 2º B e 4º
B. É interessante observar que todos os três não descreveram o modo pelo qual
desenvolvem conceitos, descreveram o meio pelo qual, isto é, que atividades eles
recorrem para tanger este desenvolvimento, não disseram de que forma o fazem. É
compreensível a hesitação dos professores dos anos inicias em responder à questão, por
razões inúmeras, tais como: falta de discussão do espaço e dos limites do
desenvolvimento de conceitos científicos nessa etapa escolar; pouca atenção voltada à
disciplina, geralmente secundarizada, o que parece levar os professores a ligar o ―piloto
automático‖ e não disporem de atividade reflexiva sobre a ação que realizam e que
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podem realizar; e talvez, principalmente pelo fato de que o desenvolvimento de
conceitos não é, atualmente, um dos objetivos centrais do ensino de ciências nessa
etapa, dado que necessita mais que ser aceito, ser pensado.
As atividades que são realizadas com maior frequência, segundo é possível
observar na tabela, são: pequenas pesquisas, discussão em grupo e formulação de
questões. O campo atividades associadas à tecnologia e problemas do cotidiano não
recebeu nenhuma frequência 4, o que reafirma a presença do discurso acerca da
importância do trabalho com a tecnologia.
É preciso observar que as informações podem não condizer totalmente com a
realidade já que partimos somente do que foi declarado pelos professores, nós não
observamos as aulas. Mesmo tendo cuidado com esse limite, as questões continuam
atendendo ao que buscamos, isto é, servem para indicar que concepções os professores
possuem acerca da construção da prática em ensino de ciências.
O que nos é valioso é pensar como as orientações que circulam no campo de
desenvolvimento da profissão dos docentes, isto é, na escola, implicam na formação da
interpretação que elaboram acerca da prática. O que não tem a ver apenas com o que
precisa ser feito, mas também com o que pode ser realizado diante das condições
(epistêmicas, metodológicas, materiais, institucionais) que os professores possuem para
realizar seu trabalho.
Parece indiscutível entre os docentes que é papel deles desenvolver no ensino de
ciências uma articulação entre os conhecimentos científicos e as vivências cotidianas.
No entanto, percebemos que os professores não estão suficientemente convencidos e
cientes das justificativas e meios pelos quais é possível realizar essa articulação.
Consideramos que isso é um reflexo do modo como os professores têm vivenciado as
orientações sobre o ensino de ciências, sem que sejam postas em debate suas dúvidas, e
até mesmo as certezas que a tradição reitera.
É possível observar o quanto podem ser contraditórias algumas respostas. No
campo Descrição e memorização de fenômenos e conceitos, propositalmente colocado
no questionário, seis dos oito professores disseram realizar esse tipo de atividade com
alguma frequência. Contudo, a descrição e memorização de conceitos há muito tempo é
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criticada e totalmente contrária à tendência que os leva a dizer que é importante
relacionar conceito científico e cotidiano. Essa evidência nos leva a considerar que as
orientações sobre ensino de ciências vivenciadas pelos professores (na escola e
formação contínua) são vagas e superficiais não sendo suficientes para afetar as
concepções tradicionais dos professores acerca do desenvolvimento do ensino da
disciplina discutida.
Consideramos ser infértil ou muito pouco consistente o modo com que têm
chegado aos professores as orientações sobre o ensino de ciências. Eles as leem, mas
não compreendem (porque não lhe é possibilitado compreender) de que modo o trabalho
com essa ou aquela tendência vai auxiliá-lo no processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, ―sabe‖ – porque lhe é dito que deve ser feito – que deve trazer para as suas
aulas doses de ―cotidiano‖ e ―discussão em grupo‖, e assim tenta fazer.
No turno do ―tenta fazer‖ comparecem outras questões problemáticas. Ora se o
professor não entende de fato a razão do que deve fazer, que segurança e instrumentos
ele tem para empreender a proposta? É preciso deixar claro que assim como Zeichner
(2003, p. 38) pondera ―se há uma conclusão a que se pode chegar [...] é a de que só
ocorrerão mudanças qualitativas na prática na sala de aula quando os professores as
compreenderem e aceitarem como suas‖. Compreender o que se faz é vital para
conseguir realizar e ter vontade de realizar algo.
A concepção formativa na qual as orientações observadas têm chegado aos
professores é partidária da racionalidade técnica, na qual parece ser possível entregar
nas mãos dos professores determinados manuais que estes de bom grado irão aplicar na
sala de aula. Sacristán (1995, p. 76) avalia que ―[...] o professor não é um técnico que se
limita a aplicar corretamente um conjunto de diretivas, mas um profissional que se
interroga sobre o sentido e a pertinência de todas as decisões em matéria educativa‖.
Também pondera que assumir a dimensão profissional da atividade docente implica
considerar os professores como sujeitos capazes de definirem o seu próprio programa de
desenvolvimento profissional. Opinião semelhantemente é compartilhada por Libâneo e
Pimenta (1999), Mellouki & Gauthier (2004).
Os conhecidos termos de subversão e resistência docente que por vezes são
usados como justificativa da lenta reestruturação dos processos de ensino e
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aprendizagem, não configuram o problema em si, mas o sintoma de um processo
―formativo‖ no qual se aglomeram todas as orientações analisadas e como constatamos
não têm conseguido afetar o docente suficientemente para incidir na construção de sua
prática.

Quadro 18. Respostas à questão 12. Escola ―A‖.
Esc
“A”

Forma
E

Etapa
1ª

Questão
Quais os obstáculos que você percebe que seus alunos enfrentam para aprender e
compreender Ciências Naturais?
Respostas escola “A”

Esse ano nosso primeiro assunto foi sobre higiene pessoal, escovar os dentes tomar banho essas
coisas, eles tiveram muita dificuldade. Na hora de fazer o trabalhinho sobre o que eles fazem quando
acordam, eles não sabiam que tem que sentar à mesa e pegar o alimento com a mão limpa, a maioria
teve dificuldade, eu fui de cadeira em cadeira, tenho certeza que expliquei direito, mostrei figuras lá,
expliquei a hora de tomar banho escovar os dentes, não fizeram. Eu não sei se eles não
compreenderam ou se não têm o hábito mesmo.
Eles não compreendem com facilidade porque as palavras, começa pelas palavras, porque tem
2º
muitas palavras em ciências que são muito grande, diferentes. É o caso que eu estava dando agora a
palavra ecossistema, uma palavra muito grande que eles não sabiam, caso de outras palavras
complicadas que não são do contexto deles.
Thaiany aqui eu sinto muita dificuldade, aqui são duas realidades aqui e o outro bairro, aqui o
3º
problema é que os pais, como digo assim, eu nunca tive uma realidade dessa tem vários pais que
estão presos.
Existe sim, primeiro uma coisa fundamental que é o apoio, não só pra ciências, mas pra todas as
5º
outras matérias que é o apoio familiar, esse é fundamental, porque você não pode transferir a
responsabilidade pra escola, para gente, e o que está acontecendo é isso, os pais estão fazendo da
escola depósito de crianças, quer que venham pra cá, com essa história de dar almoço e merenda,
ceia e não sei mais o quê, a criança fica na escola de tempo integral muitas vezes não é que a mãe
com o pai estão preocupados com essa criança que não está aprendendo, é porque querem se ver
livre das crianças, então esse é um ponto fundamental, não existe aprendizado não só da ciência total
mas das outras matérias também não, esse apoio familiar, isso é uma coisa muito grave [...]
Fonte: Elaboração própria, 2015.
1º

A professora do primeiro ano não conseguiu dimensionar a questão e tratou um
aspecto em que teve dificuldade. Não falou de dificuldades recorrentes que podem
surgir no esforço por aprender Ciências nos anos iniciais. Na verdade se verificarmos
todas as respostas, nenhum professor declarou alguma dificuldade que as crianças
sintam para aprender ciências. Isso nos remete a uma conhecida passagem da obra de
Bachelard (1996)
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Na educação, a noção de obstáculo pedagógico é também desconhecida.
Acho surpreendente que os professores de ciências, mas que os outros se
possível fosse, não compreendam que alguém não compreenda‖. [...] os
professores de ciências imaginam que o espírito começa como uma aula, que
é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que
se pode fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto.
(BACHELARD, 1996, p. 23)

Dentre nossas possibilidades de interpretação, uma nos fala mais alto: os
professores não reconhecem os obstáculos para a aprendizagem de ciências, pois
lecionam esta disciplina longe da abordagem necessária para provocar qualquer conflito
entre as concepções prévias, ou da natureza – como trata Bacherlard – que os alunos
trazem, daquelas que eles deveriam em tese aprender. Constatamos isto se aglutinarmos
vários relatos dos professores que evidenciam que nas aulas de ciências não há trabalho
de experimentação, observação, pesquisas articuladas, formulação de questões e
problemas. Já nos orientou o próprio Bacherlard (1966, p. 18) ―Para o espírito
científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta se não há pergunta, não pode
haver conhecimento científico. Nada é evidente nada é gratuito tudo é construído‖.
Também não percebemos a tentativa de refutação de hipóteses anteriores ou
mesmo trabalho conciliativo de concepções adaptadas aos diferentes conceitos como
nos indicou Mortimer. Isso nos revela que na aula de Ciências conduzida nas
instituições investigadas, segundo o que relataram os professores, não existe um
trabalho que tente desenvolver o pensamento científico, pois é somente a partir deste
que se explicitam os conflitos e seus obstáculos, sendo a superação destes obstáculos à
construção gradual do pensamento científico. Isto é, à medida que os educandos não
passam por conflitos de suas concepções prévias para a explicação de fenômenos, eles
não têm oportunidade de revê-las. Sobre este caráter Bachelard (1996) se posiciona.

Do mesmo modo, a experiência que não retifica nenhuma erro, que é
monotonamente verdadeira, sem discussão, para que serve? A experiência
científica é portanto uma experiência que contradiz a experiência comum.
Aliás, a experiência imediata e usual sempre guarda uma espécie de caráter
tautológico, desenvolve-se no reino das palavras e das definições.
(BACHELARD, 1996, p. 14).
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Os professores não visualizam obstáculos para a aprendizagem de ciências, pois
esses obstáculos somente surgem no próprio ato de conhecer, sendo esse ato conduzido
pelos mecanismos até este ponto tratados. Contudo, a questão não pode ser resolvida de
forma parcial, é necessário um processo formativo sério e contínuo para que os
professores sejam capazes de conhecer essa dimensão do ensino de ciências. Mesmo
porque, não é uma simples questão metodológica, tem a ver com o conhecimento dos
conceitos específicos e que possuem em sua construção certos obstáculos.
Os professores do 3º e 5º declararam que sofrem com a ausência dos pais no
processo educacional. Segundo a professora do 3º ano, grande parte dos pais está sob
custódia e os alunos são, geralmente, criados pelas avós. Não podemos deixar de
considerar o quadro alarmante que a escola ―A‖ vive, como fator prejudicial ao trabalho
do professor, além de figurar uma injustiça social para com os alunos, que cedo se veem
desprotegidos em tantas esferas da vida humana. Nenhuma construção da aprendizagem
pode estar à margem das possibilidades humanas (sociais, cognitivas e afetivas) de
aprender. A escola e mesmo a academia tentam, muitas vezes, sobrepor-se a todos os
dilemas que os sujeitos trazem consigo, mesmo porque para certas questões, ambas as
instituições estão ―de mãos atadas‖, mas ignorar o fato não faz desaparecer o problema.
O obstáculo que os professores relataram pode não ser específico da aprendizagem de
ciências, mas, de modo geral, também a toca.
Quadro 19. Respostas à questão 12. Escola ―B‖.
Esc
“B”

Forma
Q

Etapa
1ª

Questão
Quais os obstáculos que você percebe que seus alunos enfrentam para aprender
e compreender Ciências Naturais?
1º A
A falta de recurso da escola.
1º B
Os assuntos trabalhados na escola não são vivenciados no seu lar. Dessa forma torna-se difícil a
prática.
1º C
A maioria desconhece determinados conteúdos, então é dificultoso por isso, como são pequenos
ainda não conhecem muita coisa.
1º D
A falta do livro didático dificulta o ensino-aprendizagem.
2º A
Em branco
2º B
Eles têm o conhecimento prévio, a dificuldade de sistematização também se fala por conta de
demorarem muito para serem alfabetizados.
3º A
Dificuldade para interpretação do texto lido (apenas decodificam); Falta de uma reflexão crítica;
Falta de um contato maior em casa com livros, revistas, jornais etc.
4º A
As práticas e as experiências ajudam os alunos a compreenderem a disciplina de forma clara, o
contrário dificulta esse processo.
4º B
São vários, principalmente a falta das aulas externas com passeios e visitas como, por exemplo,
no jardim botânico, zoológico.
Fonte: Elaboração própria, 2015.
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A maioria dos professores da escola ―B‖, de modo semelhante aos da ―A‖ não
falaram de dificuldades relacionadas à aprendizagem de ciências por parte dos alunos,
numa perspectiva cognitiva de desenvolvimento do conhecimento científico. Salvo a
professora do 4º A, e as professoras do 1º C e 2º B que, de certo modo, divergiram
acerca da presença de conhecimentos prévios.
De modo geral, tanto os professores da escola ―A‖ quanto os da escola ―B‖ não
identificaram obstáculos provenientes dos educandos para aprender ciências. Eles se
remeteram aos aspectos sociais e estruturais muitas vezes deficitários, que atuam como
dificultadores do processo como um todo.

Quadro 20. Respostas à questão 13.
Esc
“B”

Forma
Q

Etapa
2ª

Questões
Levando em consideração o ensino de Ciências Naturais. Que saberes você
julga serem mais importantes para que o professor desenvolva uma boa aula?
Sujeito
Resposta
1º A
O saber científico é muito importante, porém conhecer a realidade do aluno é essencial para se
realizar qualquer tipo de trabalho.
1º B
Ter conhecimento do assunto relacionado à disciplina para que possa dar aula baseada no
assunto.
2º A
Educação ambiental.
2º B
Que o professor esteja o mais atualizado possível em relação aos conteúdos propostos.
3º A
Aulas atrativas, dinâmicas para que haja interação dos assuntos trabalhados dentro e fora da
sala.
3º B
Investigação, conhecimento e curiosidade.
3º C
Ter um amplo conhecimento e ter em mãos os materiais para poder fazer experiências.
4º A
Acredito que para desenvolver uma boa aula o professor deve ser dinâmico.
4º B
Em branco
4º C
Primeiro o professor precisa ter um conhecimento significativo no ensino de ciências. Usar em
sua metodologia a explicação dos fenômenos naturais como ferramenta principal no ensino da
disciplina trabalhando sempre a realidade do aluno.
4º D
A condução dinâmica entre os saberes científicos e das experiências prévias dos sujeitos pode
ajudar a percepção emancipatória dos sujeitos.
5º A
Preservação do meio ambiente, recursos naturais, pesquisas, água, solo, ar, orientação sexual,
fauna e flora.
5º B
Para se desenvolver uma boa aula o mais importante é dominar o assunto e possuir as
habilidades necessárias para passar esse conhecimento: didática, boas prática pedagógicas.
5º C
Domínio do conteúdo aliado ao verdadeiro sentido de adequação nas práticas
Fonte: Elaboração própria, 2015.

As respostas balizam-se entre conhecimento do conteúdo, metodologias atrativas
e materiais para realização das práticas. Alguns professores do 5º A, e 2º A, relataram
temas que figuram no imaginário como centrais no desenvolvimento da disciplina nos
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anos iniciais. De fato, muitos dos temas citados são sugestões que, de modo mais
amplo, estão presentes nas orientações oficias do ensino de ciências.
Chegamos à consideração, ao fim deste tópico, de que os professores se
apropriam, cada um a sua maneira, de muitas orientações presentes no contexto escolar.
Como a professora do 1º ano da escola ―A‖ que associou a questão ambiental citada
muitas vezes no PCN e PC, a uma tradição de família que reconhece o valor das ervas
medicinais, declarando que isso não podia se perder. Outra interpretação interessante foi
a que fez a professora do 3º da escola ―A‖ que associou a mesma questão ambiental a
aspectos de respeito e chegou a utilizar a palavra dignidade, a mesma relatou que a
incomoda ver crianças que passam por plantas e arrancam as folhas sem respeitar que
ali há uma vida. Tanto no primeiro, como no segundo caso, os valores pessoais que as
professoras carregam estão camuflados à veste de objetivos para o ensino.
Há professores que por sua seriedade pessoal ficaram concentrados na formação
científica mais enrijecida, como é o caso do nosso professor e advogado do 5º ano da
escola ―A‖. Há quem declare que por sua formação política desejava aguçar a
capacidade de compreensão e crítica dos alunos frente à sociedade por meio da ciência,
fomentando a emancipação dos educandos como declarou a professora do 4º ano, escola
―B‖.
Disso, podemos tecer duas considerações: a primeira delas é que toda situação só
pode ser interpretada pelo sujeito diante do aparato humano (social e cultural) que o
mesmo utiliza de suporte para a atividade empreendida. Isto é, só posso pensar a partir
da minha própria capacidade de pensamento. Capacidade que, assim como a profissão
docente, é compósita. O professor não separa tudo que acredita, defende e sente da sua
atividade profissional, pois esta é antes de tudo uma ação social.
A segunda consideração é que a primeira deve encontrar seus limites a partir do
estudo do que é necessário e do que é contingente em determinado ensino. De modo que
os professores possam saber como, quando e em quê oportunidade pôr em jogo suas
questões mais íntimas e quando é necessário deixá-las um pouco de lado, pois outras
questões devem ser assumidas como principais.
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Cabe ainda uma terceira consideração. A falta de sistematização de um estudo
dentro do campo de trabalho acerca destas questões faz com que os professores adotem
apenas em discurso os objetivos presentes na PC, como demonstrou a professora da
escola ―A‖ ao dizer que a tecnologia era um objetivo para o ensino de ciências. Mas
acaso tem a tecnologia fim em si mesma?
Consideramos que enquanto os objetivos para o ensino de ciências não
transitarem nos corredores escolares em caráter de dúvida, crítica, aprendizagem e
investigação por parte dos professores, em uma atividade colaborativa com toda a
escola, em busca de resignificar concepções e práticas, tão mais afastados os processos
educacionais nessa área estarão de serem conduzidos por seus princípios norteadores, e
de forma inversamente proporcional, serão conduzidos por concepções próximas ao
senso comum e assentadas na insegurança e desconhecimento de como viabilizar por
meio da prática outras possibilidades de ensino.
4.4 Considerações sobre a escola, suas relações e implicações à prática docente em
ensino de ciências.
Para compreender melhor que fatores implicam a interpretação que os
professores realizam, é necessário pensar que relações estabelecem no seu contexto de
trabalho. Algumas das relações podem ser expressas a partir das questões abaixo,
empreendidas em forma de questionário e entrevista na escola ―B‖.

Quadro 21. Questões sobre as percepções docentes das relações vivenciadas na escola.

14

Esc
―B‖

Forma
Q

Etapa
2ª

Questões
Observando sua experiência pessoal que tipo de sentimentos e
posturas a escola, enquanto ambiente de desenvolvimento da
profissão da profissão docente, incentiva? E quais desmotiva?

15

―B‖

Q

2ª

16

―B‖

Q

2ª

17

―B‖

E

2ª

Na escola você costuma conversar com outros professores e trocar
experiências do que realiza na sua sala de aula? Justifique sua
resposta.
O professor possui autonomia na elaboração da sua prática, porém
essa prática sofre influencia de várias pessoas e fatores. Quais
você destacaria que influenciam mais a elaboração da sua prática
docente? Justifique.
De que modo você percebe que o gestor pode influenciar sua
prática docente? E aqui na escola, como essa colaboração
acontece?

Nº

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Capítulo III

P á g i n a | 114

A partir destas questões sondaremos o que declararam os professores quando
interpelados, de que modo estes percebem o envolvimento da escola na construção de
sua prática, bem como, que grau de autonomia os mesmos sentem que possuem no
exercício da profissão. Observa-se que essas são indagações mais gerais, portanto, não
circunscrevem-se à construção da prática em ensino de ciências, mas de toda prática que
é desenvolvida pelo docente.

Quadro 22. Respostas à questão 14
Esc
“B”

Sujeito
1º A

Forma
Q

Etapa
2ª

Questão
Observando sua experiência pessoal que tipo de sentimentos e posturas
a escola, enquanto ambiente de desenvolvimento da profissão docente,
incentiva? E quais desmotiva?

Resposta

Incentiva: sinceramente não sei. Desmotiva: a falta de comprometimento da maioria dos
profissionais da educação; dos governantes.
1º B
Promover oficinas, experiências como: feira de ciências, abordando o assunto sobre o meio
ambiente.
2º A
Incentivos: professores qualificados e compromissados. Estrutura, escola bem equipada.
Desmotiva: escola como depósito de crianças com pais descompromissados.
2º B
A escola incentiva os docentes a estarem em contato com os pais a fim de manter parceria na
aprendizagem dos filhos. A escola desmotiva à medida que cobra aulas atraentes e não dá
suporte como ex: materiais.
3º A
A segurança no ato de planejar, a troca de experiência. A carência de equipamentos e
materiais de expediente, o comodismo das regras na escola não serem cumpridas, escolas
muito liberais.
3º B
Desmotiva a falta de recursos. Incentiva o interesse dos alunos.
3º C
Em branco
4º A
Especificamente para o ensino de ciências não vejo incentivo nenhum. Não tem um jardim,
nenhuma horta...
4º B
Desmotiva a falta de material, o acesso de projeto da Semed. Motiva: o apoio do corpo
técnico aos projetos desenvolvidos pelo professor.
4º C
O que incentiva é saber que somos a peça fundamental na formação da personalidade do
aluno e na sua formação enquanto ser humano. Desmotiva a falta de recursos técnicos e
materiais. Desvalorização do professor.
4º D
Quando falamos em motivação ou incentivo podemos dizer que a mediação para o
entendimento sobre o mundo é salutar. O que nos deixa com pouca expectativa é compreender
que existe uma diferença gritante entre papéis. Sempre o sistema leva vantagem.
5º A
Os poucos momentos de confraternização. Desmotiva: a responsabilidade centrada no
professor, a falta de autonomia, falta de material didático de apoio, escassez de recursos.
5º B
A instituição quer resultados sem se importar com as condições de trabalho docente.
5º C
Não há recursos e existem muitas burocracias para angariar novos projetos
Fonte: Elaboração própria, 2015.
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Entre os aspectos levantados que segundo os professores os desmotivam,
percebemos duas dimensões de respostas. Primeiramente as que denotam a precarização
da estrutura material da instituição, refletida na falta de recursos para o trabalho. O
segundo fator de desmotivação apontado pelos professores está na falta de
compromisso, sendo que os professores do 1ª A e 3ª A queixaram-se da falta de
comprometimento da escola com o desenvolvimento do trabalho docente. Ao falar da
―responsabilidade centrada no professor‖ o professor do 5º atribui o mesmo sentido, em
que a instituição não presta apoio ao professor na realização do trabalho pedagógico.
Houve ainda relatos acerca da falta de compromisso dos pais com o desenvolvimento da
educação das crianças, como apontou a profª 2ª A.
Os professores, do 1º A e 4º D, dimensionaram a questão ao nível do ―sistema‖.
Percebemos três níveis de desmotivação na vivência e produção da profissão docente
nos anos iniciais indicados pelos sujeitos da pesquisa. Na base está o sistema, amplo e
sem rosto, porém ―cheio de garras‖, determinando o quanto vale o trabalho, o tempo de
seu desenvolvimento, os recursos e o que deve ser feito. Em seguida vemos a escola,
representada por todos seus atores, aqueles que no convívio com o outro, para o
desenvolvimento de seus diferentes ofícios, tomam posicionamentos muitas vezes
contrários ao lugar que ocupam, a exemplo disso podemos lembrar dos coordenadores
pedagógicos que assumem o papel de recolhedores de planos de aula e repassadores de
recados burocráticos, nessa perspectiva, o professor não enxerga o sujeito, mas o
coletivo a que ele faz parte. Por ultimo, há quem enxergue a situação individualmente e
cite os pais, ou apenas o diretor, ou apenas o coordenador, sendo somente os primeiros
citados pelos professores.
Das três perspectivas, a que menos isola o professor da possiblidade de sua ação
é a segunda, o coletivo visível, no qual uma vez que faço parte posso somar forças para
direcionar algumas propostas. Estamos pouco a pouco mais convencidos de que é
dentro deste coletivo, do contexto escolar, que os professores podem e devem somar
forças para o estudo e autoformação contínua. Para tanto, é necessário que haja
profissionais (professores, coordenadores, diretores) que encabecem essa tomada de
decisão que é, por si, a compra de uma luta diária e um exercício diplomático, para fazer
convergir interesses pedagógicos em sujeitos de interesses gerais, por vezes divergentes.
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Quando pensamos na possibilidade, e talvez necessidade de iniciativa por parte
do indivíduo, a pensamos sob dois aspectos centrais. O primeiro diz respeito às
condições que se mostram para o exercício dessa postura por parte do professor diante
de seu contexto de trabalho, que como hão de convir não é nada positiva. O segundo
plano da reflexão assenta-se no que Ferry (2008, p. 54) conceitua como formação.
Segundo o autor ―Nada forma o outro. O indivíduo se forma, é quem encontra sua
forma, é quem se desenvolve, diria, de forma em forma‖. Ele evidencia que há no
sujeito que vive a experiência formativa – e a experiência que estamos tratando é aquela
que se dá no próprio campo de trabalho – um papel central no seu próprio
desenvolvimento.
É preciso esclarecer que a autoformação não se opera sem as condições
necessárias. Ou seja, somente há formação, logo autoformação, diante das condições de
reflexão e de compreensão por parte do professor da natureza e finalidade do seu
trabalho, bem como, dos meios pelos quais ele alcança seus fins. Dessa forma, só há
formação quando o sujeito pode ter tempo e espaço para este trabalho sobre si mesmo
(FERRY, 2008).
Quanto ao que o contexto de trabalho incentiva ou motiva, os professores
relataram que a troca de experiências (3ºA), os poucos momentos de confraternização
(5ºA) e o auto reconhecimento do papel que exerce no desenvolvimento dos alunos
(4ºA). A próxima questão nos ajudará a entender um pouco como se configura o grupo
dos professores na escola ―B‖.
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Quadro 23. Respostas à questão 15.
Esc
“B”
Sujeito

Sim

Forma
Q
Não

1º A
1º B
2º A
2º B

X

3º A

X

3º B
3º C
4º A

X

4º B
4º C
4º D
5º A

Etapa
2ª
Às
vezes
X

X

X
X
X

X

5º B
X
5º C
X
Fonte: Elaboração própria, 2015.

Questão
Na escola você costuma conversar com outros professores e trocar
experiências do que realiza na sua sala de aula? Justifique sua resposta.
Resposta
Alguns, poucos na verdade. A maioria é fechada para sugestões e
diálogos sobre a sala de aula.
Fazemos relatos de experiências e compartilhamos.
Em branco
Compartilho atividade que realizo e que tiveram boa aceitação e bons
resultados na aprendizagem.
Os resultados positivos devem ser compartilhados ainda mais quando os
resultados se tornam atividades reflexivas e críticas nos alunos.
Para haver comparação dos resultados do trabalho.
Em branco
Costumamos compartilhar o que da certo em nossa sala de aula. Em
geral compartilhamos as aulas que chamamos de atrativas.
Em branco
Em branco
Em branco
É importante a socialização da prática, conhecer as dificuldades e as
experiências positivas.
Trocamos experiências, compartilhamos atividades.
Durante os períodos referentes aos planejamentos.

Todos os professores que responderam e justificaram sua resposta disseram que
os resultados positivos são compartilhados. A professora do 1º A relatou que a maioria
dos professores é fechada para o diálogo sobre a sala de aula. A partir dessa fala é
possível imaginar que não há momentos coletivos de troca, até mesmo pela questão da
fragmentação dos horários disponíveis fora da sala de aula, o que provavelmente os
professores realizam é a troca entre alguns de certas atividades, conforme relatou a
professora do 4ª A acerca das aulas atrativas.
Algo que nos chama atenção é o não diálogo sobre o que dá errado, pensamos
que esse dado tem razões mais profundas, como a posição já de resistência que os
professores vivem no sentido de não darem munição para serem atacados por seus pares
e/ou por outros atores do contexto escolar. Também tem a ver com a cultura da
instituição que, burocratizada, não assume papel de colaboração, e há mesmo dúvidas
da habilidade de seu corpo profissional em fazê-lo. Há um isolamento, propositado, que
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restringe a mobilidade dos professores e as possibilidades de trocas para além do que
dar certo.
Para compreender melhor como os professores percebem a implicação de outros
sujeitos ou elementos na construção da sua prática realizamos a seguinte pergunta:

Quadro 24. Respostas à questão 16.
Esc
“B”

Forma
Q

Etapa
2ª

Questões
O professor possui autonomia na elaboração da sua prática, porém essa prática
sofre influência de várias pessoas e fatores. Quais você destacaria que
influenciam mais a elaboração da sua prática docente? Justifique.
Sujeito
Resposta
1º A
Ficar subordinada a um planejamento completamente diferente da realidade da sala de aula.
Mesmo que tenhamos autonomia, nos documentos que preenchemos deve constar exatamente
o que diz no plano.
1º B
Elaboração do projeto político pedagógico. Organização do plano anual semanal e mensal,
pois contribui para a realização da aula.
2º A
Não, o professor tem autonomia.
2º B
- nível de aprendizagem dos alunos. – dificuldades de aprendizagem. – Falta de recursos
didáticos apropriados. – falta de hora de trabalho pedagógico.
3º A
Pouco interesse dos alunos; falta de acompanhamento dos pais; comportamento dos alunos;
falta de recursos materiais; falta de infraestrutura.
3º B
Recursos.
3º C
Em branco
4º A
Hoje, nesse momento minha prática sofre influencia por parte dos pais (família) pois se eles
ajudam os filhos por exemplo em um trabalho, tarefa para casa os mesmos rendem, do
contrário meu esforço é em vão.
4º B
A estrutura da proposta que não coincide com os livros didáticos que são adotados pela escola.
4º C
O próprio sistema; quando insiste numa educação construtivista e aberta ao diálogo. Porém em
suas ações é contraditório. Quando vemos que as escolas tradicionais ainda têm os melhores
resultados nas avaliações e índices da educação.
4º D
Destaco que a influencia maior é do aluno; no entanto existe a influencia do sistema que na
maioria das propostas não estão articuladas com a realidade dos sujeitos. O acompanhamento
do material escrito como livros nem sempre estão de acordo com o local
5º A
Meio social em que vive os alunos; pluralidade na sala de aula. Níveis diferentes de
aprendizagem; materiais disponíveis.
5º B
A instituição macro elabora a proposta. Cabe ao professor encontrar a melhor forma de passar
o conhecimento.
5º C
Falta recursos como um laboratório e meios de transporte para execução de atividade
extraclasses.
Fonte: Elaboração própria, 2015.

A professora do 1º A levantou a questão da subordinação ao planejamento.
Contudo, ela não esta se queixando da responsabilidade em planejar, o que está em jogo
é, fundamentalmente, a obrigação que os professores têm em escrever o plano de aula
tal qual norteia a PC da Semed, sem alterar nem a ordem do que está posto. Muitos
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professores disseram que esta PC não auxilia na construção da prática no ensino de
ciências, alguns apontaram que não parece ter sido feito por alguém que tenha vivência
em escola, além de outras queixas. Talvez esse seja o ponto problemático, pois se a
proposta não auxilia a pensar a prática e, mesmo assim, o planejamento deve ser uma
cópia fiel dela, o plano é um falseamento da prática.
Acrescentamos outro problema, se o tempo para o planejamento é um
falseamento, que tempo o professor tem de fato para pensar a construção da sua prática
diante do que pretende realmente viabilizar? Cada vez mais estamos convencidos de que
no contexto da escola não há espaço nem tempo para a reflexão dos diferentes modos de
conceber a prática educativa, seus limites e possibilidades, assim como recomenda
Ferry (2008).
Contrariamente a professora do 1º A, e com ela concorda a do 4º B, as
professoras do 1º B e 5º B indicaram que cabe a instituição a elaboração macro e ao
professor pensar como os indicadores dados contribuem para a realização da aula.
A maioria dos professores indicou que os agentes que mais influenciam o
desenvolvimento de sua prática são os pais e os alunos (2º B, 3º A, 4º A, 4º D e 5º A),
isto no que diz respeito ao grau de interesse destes sujeitos, medida por sua colaboração
com a proposta em desenvolvimento. Muitos professores apontaram que a falta de
recursos influencia na qualidade do seu trabalho, o que nos parece obvio.
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Quadro 25. Respostas à questão 17.
Esc
“B”

Forma
E

Etapa
2ª

Questão
De que modo você percebe que o gestor pode influenciar sua prática
docente? E aqui na escola, como essa colaboração acontece?
1º Bom assim, pelo menos do diretor do ano passado, e da diretora deste ano, não vejo
ano
nenhuma restrição. Muito pelo contrário, eu vejo que no que for possível ajudarem, sem
problema nenhum. Em nenhum momento interfere. Se for um material que de fato exija aí
vai ter que solicitar, mas se for, por exemplo, pra passar um vídeo de algum assunto
relacionado para eles, em nenhum momento, muito pelo contrário, ele era muito prestativo,
o diretor do ano passado e a diretora também é muito prestativa.
2º ano
A questão do gestor né, devido não ter pedagogo ela tenta suprir essas faltas sendo que não
dá pra suprir tudo, mas dentro do que a gente precisa. Ela ajuda com certeza se a gente falar
– olha diretora aconteceu isso [...]. Ela vai, ajuda e contribui bastante com o nosso
desempenho.
5º ano
Eu acho que dando aquele puxão de orelha, tipo assim professora tem muitas notas
vermelhas [...] o que está acontecendo? Vê o que tu podes fazer? Mas no geral não há
interferência. Ela aqui é bem tranquila
Fonte: Elaboração própria, 2015.

À questão 17, responderam apenas os professores do 1º ano, 2º ano e 5º ano,
com as professoras do 3º ano e do 4º ano a entrevista foi encaminhando-se mais
profundamente em outras questões, não dando tempo de realizar essa.
Na concepção das professoras há dois modos de o gestor colaborar com o
trabalho docente, o primeiro é não interferir, ser tranquilo. O segundo, diz respeito a ser
prestativo, ajudar no que for possível. A relação dos professores com a gestora parece
ser tranquila, o que já é, a nosso ver, um ponto positivo. A gestora na entrevista disse
que busca manter essa relação de colaboração no que for possível. A professora do 5º
ano indicou que o gestor contribui para com seu trabalho, ao chamar atenção em
determinados momentos, sendo que fica explícito em sua fala que quanto menor a
interferência mais suave é a relação.
3.4.1 A entrevista com a gestora da escola ―B‖: algumas percepções.
A entrevista foi realizada com a Gestora da escola ―B‖, pois grande parte de
nossos dados correspondem a esta escola, além de ter sido empreendida na segunda fase
da coleta de dados, momento no qual estávamos centrados nesta escola. A entrevista foi
pensada como objeto para identificação das concepções da gestora acerca do seu papel
no desenvolvimento e construção da prática docente em ensino de Ciências Naturais
empreendida pelos professores daquela instituição, bem como conhecer a partir da sua
perspectiva, as ações da Semed-AM no que se refere este ensino.
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Licenciada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia, Maria30 declarou
possuir dezoito anos de carreira. Exerceu primeiramente o ofício de Professora nos anos
iniciais, Pedagoga e atualmente encontra-se como gestora da escola ―B‖. Ela não
ofereceu resistência à entrevista, apenas solicitou que fosse escrita e não gravada.
Quando perguntada se em sua opinião a gestão e administração pedagógica
colaboram de alguma forma com a elaboração da prática dos professores, Maria
respondeu que sim e disse que esta colaboração acontece pela participação em todo
processo de aprendizagem, avaliação e elaboração das provas, a mesma declarou gostar
de participar de todo processo desde o teste diagnóstico. Afirmou que costuma
acompanhar o que o professor desenvolve na aula através da comparação das avaliações
em relação ao planejamento, para saber se está de acordo, além disso, afirmou que é
necessário o gestor ter uma boa relação com os professores, manter a troca de ideias.
Outro instrumento que Maria declarou utilizar foi o portfólio de atividades onde os
professores depositam o registro das ―aulas atrativas‖.
Ao ser indagada se acredita que a escola dá ao professor o suporte material e
formativo necessário para a realização do ensino de Ciências, disse: ―sim, porque
fazemos as reuniões por série para elaborar apostilas a partir dos descritores. Damos o
suporte de tempo, xerox e laboratório de informática, o material completo”. Quanto ao
papel da Semed-AM na formação contínua em serviço, Maria apontou que no início do
ano a Assessora da Divisão de Ciências do Ensino Fundamental vem à escola e discute
com os professores a Proposta Curricular durante dois dias.
A concepção de formação contínua que está presente na escola – e segundo a
literatura na área da formação contínua de professores, em tantas outras a nível nacional
e internacional – é de um momento pontual e prévio ao processo de desenvolvimento do
ensino, geralmente ministrada por um profissional externo, de hierarquia superior ao
docente no plano institucional. Essa concepção de formação ancorada numa
epistemologia de raiz positivista, segundo Canário (1998), encara a prática como um
momento de ‗aplicação‘ da teoria e tem estado na origem do modo de conceber o saber
profissional dos professos e de conceber o papel da formação contínua na produção do
saber profissional.
30

Nome fictício, para melhor fluidez no transcurso do texto.
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Pelo que apontou a diretora, na breve entrevista que lhe foi solicitada, os dois
dias com a Assessora de Ciência no início do ano, somado às formações externas a cada
dois meses, são suficientes para que os professores desenvolvam um bom trabalho.
O desenvolvimento profissional dos professores não corresponde a um momento
externo à sua prática e desvinculado da possibilidade de debate e colaboração com seus
pares acerca dos desafios, contradições e conhecimentos que permeia a mesma. Nós
observamos que os professores não se sentem de forma alguma nessa esfera de
colaboração, pelo contrário, se veem isolados e abandonados à própria sorte, cheios de
pressões, vindas de todos os lados, e sem o real apoio material ou formativo para o
desenvolvimento qualitativo de sua prática.
Entre o que os professores compreendem que é necessário realizar no ensino de
ciências, mesmo que rasamente, e o que eles realizam, há um fosso que se constitui
tanto pela falta de conhecimentos de como viabilizar novas propostas de ensino, quanto
pela ausência do suporte estrutural no campo da escola para levar estas propostas a
cabo.
Consideramos que a escola intervém direta e indiretamente na construção da
prática docente, tanto por meio do que promove, quanto no que se omite. Contudo, a
escola não está isolada de um contexto sócio-político maior que, implicado pelos
mandos e desmandos dos financiadores externos, tem cedido cada vez mais às pressões
do mercado e seu paradigma de desenvolvimento neoliberal, pressões que podem ser
vistas sob dois ângulos. Primeiramente não podemos deixar de considerar estes fatores
como condicionantes das relações educacionais mais tênues, como o modo que um
professor se coloca diante de seu igual com ares de competição de uma disputa perdida
para ambos. Se assim o fizermos, estaremos incorrendo no que Charlot (2013) aponta
como mistificação pedagógica, que resvala por culpabilizar os professores ou a escola
pelos males da educação, como se ambos não estivessem irremediavelmente
entrelaçados na estrutura sociopolítica. O que significa que não há mudança de
paradigma que possa se dar livre de uma mudança da estrutura das relações materiais
que condicionam a vida e o trabalho dos professores.
O segundo ângulo que visualizamos é que se de um lado é preciso conhecer os
fatores condicionantes da prática e seus ―agentes de bastidor‖, do outro, é necessário
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buscar a relatividade destes condicionamentos, suas fragilidades e espaços de ação.
Zeichner (2000) ao analisar as possíveis mudanças na formação de professores nos
Estados Unidos reflete que:

Não sou totalmente pessimista sobre o futuro. Temos de lidar com a
Formação de Professores numa nova realidade, que inclui testes
padronizados, rankings, avaliação, relatórios [...] apesar disso, vejo muitas
possibilidades para a criação de alternativas [...] Não é só um problema de
governo ou de políticas que está nos impedindo. Há espaço para fazer o que
deve ser feito. (ZEICHNER, 2000, p. 14)

Por esta via de análise, percebemos que é possível encontrar brechas no
imponente muro que o neoliberalismo ergueu diante de nós, se conseguirmos vê-lo e
buscar suas rachaduras, nestas constituiremos o espaço de nossa ação. Desta feita, está
na possibilidade de conscientização das relações que nos aprisionam o início de um
processo de libertação.
4.5 Considerações dos professores sobre sua formação inicial e contínua
Fizemos considerações teóricas sobre a formação dos professores licenciados em
Pedagogia no segundo capítulo do trabalho, formação inicial da grande maioria dos
professores sujeitos da pesquisa, que por seu caráter polivalente, são responsáveis
também pelo ensino de ciências. As questões empreendidas têm a intenção de explicitar
a opinião dos professores acerca de como compreendem a implicação (colaboração) da
formação (inicial e contínua) para a construção da sua prática docente.
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Quadro 26. Questões sobre as considerações dos professores a respeito das formações
Nº
18

Esc
―B‖

Forma
Q

Etapa
1ª

19

―B‖

E

1ª

20

―A‖

Q

1ª

21

―B‖

E

2º

Questões
Qual sua opinião acerca das formações continuadas
oferecidas pela Semed/DDPM? Conte um pouco de sua
experiência.
Qual sua opinião a respeito da formação continuada
oferecida no DDPM? Já participou de alguma específica
para o ensino de ciências?
Você já participou de alguma formação direcionada a
aprendizagem de Ciências Naturais nos anos iniciais do
Ensino Fundamental?
Dos conhecimentos que você aprendeu na faculdade nas
formações em serviço e em sua própria prática. Quais você
destaca como mais significativos para sua prática em sala de
aula?

Fonte: elaboração própria, 2015.

As questões 18 e 19 foram realizadas em ambas as escolas na primeira etapa da
pesquisa. As demais foram realizadas apenas na escola ―B‖, na forma de entrevista e
questionário.
Quadro 27. Respostas às questões 18 e 19. Escola ―B‖.
Suj.
1º A
1º B
1º C
1º D
2º A
2º B
3º A

4º A

4º B

Qual opinião acerca das formações
continuadas?
Ótima. Ajuda o professor encontrar outras formas
para trabalhar com seu aluno
Precisa ser mais elaborada e planejada
Ainda não participei de nenhuma formação, pois
sou novata na rede.
São muito vagas, pois não tem continuação.
Em branco
Sinceramente não contribui para muita coisa
Deixa um pouco a desejar, pois oferece mais
teoria e poucas ideias práticas para utilizar em
sala de aula.
Particularmente gosto muito, pois sempre aprendo
algo novo que posso experimentar com minha
turma.
As vezes, muito repetitiva

Direcionada ao E.C?
Não
Não
Não
Não
Em branco
Não
Não, nunca foi oferecida nenhuma
formação direcionada a área de ciências
naturais
Sim, cadeia alimentar.

Não. Geralmente é língua portuguesa

Fonte: elaboração própria, 2015

As professoras 1º A e 4º A estão satisfeitas com as formações contínuas,
provavelmente tiveram boas experiências, no entanto, elas não são a regra e sim a
exceção. Fazendo uma leitura geral, grande parte dos professores da escola ―B‖ avaliam
que as formações em serviço deixam a desejar por serem fragmentadas, repetitivas e
teóricas. O modo de conduzir o processo de formação contínua dos professores é
interpretado por Geraldi (1993) como um mecanismo de inculcação ideológica da
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incompetência, na qual os sujeitos se sentem incapazes diante do seu trabalho e
repassam para outros decisões fundamentais.

Ora, um agente educacional, trabalha num sistema que reproduz também pela
inculcação da ideologia da incompetência, não se pode ter como competente.
Esta auto-imagem poderia fazer do professor alguém, que tendo-se por
competente, poderia deixar de inculcar a ideologia da incompetência [...]
Formado, qual a solução para o professor não escapar, ele também, da mesma
inculcação ideológica? Fazê-lo ver, a todo instante, por cursos de
treinamento, reciclagem, atualizações, o quanto lhe falta para constituir-se
como profissional. Por isso, os programas de cursos são esporádicos,
emergenciais, sem continuidade, atingindo a totalidade através das minorias
que os frequentam. (GERALDI, 1993, p. XX). (grifos nossos).

Vimos com a retomada histórica da profissão docente que a partir da
modernidade o professor foi separado do status de mestre e produtor do conhecimento.
O que Geraldi (1993) nos mostra, parece ser a mecanização da continuidade deste
processo de distanciamento. Conscientes ou não desta vertente implícita, formadores e
formandos continuam imersos nas situações opacas que ambos se colocam, por vias
diferentes.
O professor como técnico, ideário condutor dos cursos de formação contínua
relatados, é uma representação calcada na concepção tecnológica da atividade
profissional, predominante no século XX. Essa concepção, ao embrenhar-se na prática
docente, reduziu sua atividade à aplicação de regras gerais construídas por meio da
investigação científica. O caráter fragmentado e teórico (externo da prática em si) é a
materialização dessa compreensão, no mínimo, opressora da construção da prática
docente.
Quando questionados acerca das formações para o ensino de ciências, a maioria
dos professores demonstrou não ter participado de nenhuma formação específica, sendo
exceção a professora do 4º A. Questão semelhante realizamos na escola ―A‖ na forma
de entrevista, que explicitamos a seguir:
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Quadro 28. Respostas à questão 20. Escola ―A‖.
Esc
“A”

Forma
E

Etapa
1ª

Questões
Qual sua opinião a respeito da formação continuada oferecida no DDPM? Já
participou de alguma específica para o ensino de ciências?
Suj.
Opinião sobre a formação
Direcionada ao E.C
1º ano (Expressou na segunda sentença)
Eu só participei de uma, mas não gostei, foi sobre
o Positivo, eu achei muito insignificante, fui
achando que ia ser uma coisa interessante, mas
foi normal a mesma coisa que a gente já faz.
2º ano O meu objetivo como de qualquer professor De ciências só do Positivo, foi ano passado, só de
é chegar lá e dizer assim: nós temos uma uma, mas quanto a formação Polo, geralmente
proposta de trabalho diferente pra vocês. eles só querem aplicar a parte de português e
Isso não acontece lá. Eu já fui para várias e matemática, justamente por causa do Pnaic.
eles ficam relatando coisas que a gente não
quer escutar, coisas lá de São Paulo do Rio,
experiências que eles tiveram, eu não quero
saber de experiências, a gente quer saber de
atitudes e isso não existe.
3ºano Olha sobre as formações, na verdade, não, Não, ensino de ciências nunca. Eu sempre vou
eu não gosto. Salvam-se algumas, mas das em busca de Língua Portuguesa. Assim de uma
quais eu já participei são as mesmas coisas. maneira de ajudar aquele meu aluno que está com
Às vezes o professor não tem nada a ver dificuldade com a leitura, o foco até o 3º ano é a
com a que eu já participei [...] porque o leitura.
professor vai em busca de um objetivo, o
meu qual é? Como é que eu tenho que
trabalhar o meu aluno que está com
dificuldade na sala, ei chego e não é nada
daquilo, eu não gosto.
5º ano Vou ser muito sincero, eu não vejo Participei apenas de uma, do positivo.
nenhuma coisa assim, nessas formações,
que acrescentem ao que nós já sabemos [...]
porque eu acho assim, sem hipocrisia, a
gente perde muito mais deixando esses
meninos sem aula do que participar dessas
formações [...]
Fonte: Elaboração própria, 2015.

Os professores relataram que as formações contínuas não têm sentido para eles,
pois estão distantes dos seus objetivos. A ausência da relação teórico-prática, da
oportunidade de trocar experiências e envolver os sentidos que constroem com e no
trabalho no processo formativo, faz com que os formadores e formandos estejam como
duas coisas lado a lado que não se comunicam. Assim falou Bakhtin (2011, p. 10) ―os
sentidos, cada um incorporado em cada uma das duas enunciações, não podem estar um
do lado do outro como duas coisas; tem que entrar internamente em contato, ou seja,
estabelecer uma ligação de acordo com um certo sentido‖. Não há este elemento que
construa uma ligação de sentido entre os objetivos dos formadores (condutores
hierárquicos e teóricos) e os objetivos dos formandos, professores preocupados com os
problemas concretos da prática cotidiana.
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A formação no pólo que a professora do 2º ano refere-se, é a que a Semed, por
meio do DDPM, desenvolve com certa periodicidade. Como demonstrado por todas as
falas, essa formação, até aquele momento, se voltou apenas às disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática. A editora Positivo responsável pelo material didático daquele
ano na escola ―A‖, promoveu a única formação em serviço, direcionada à disciplina de
Ciências Naturais, da qual os professores participaram. A opinião dos docentes em
relação às formações contínuas, é que o processo está longe de contribuir efetivamente
com o ensino, seja de Ciências ou de outras disciplinas, pois se afasta muito dos
objetivos que os professores possuem, e das expectativas que estes geram acerca dos
momentos de formação.
Constatamos que as formações vivenciadas nas escolas investigadas não
colocam em movimento os cinco eixos, outrora descritos e considerados fundamentais
por Imbernón (2004), à atuação na formação permanente. Em síntese, seus eixos
recuperam essa ponte de sentido, pois remontam ao trabalho do professor.

Quadro 29: Respostas à questão 21.
Nº
21

Esc
―B‖

1º ano

2º ano

3º ano

4ª ano
5º ano

Forma
E

Etapa
2º

Questão
Dos conhecimentos que você aprendeu na faculdade nas formações em
serviço e em sua própria prática. Quais você destaca como mais
significativos para sua prática em sala de aula?
A teoria é muito bacana e tal a leitura, mas ir para prática a gente vê que é diferente, pode ter
alguma teoria de alguns autores aí que possam complementar a prática, mas de fato estar em
sala de aula é bem diferente [...]
Eu gosto muito de prática, tipo assim aquilo que te falei de mostrar alguma coisa pra criança,
de trabalhar com alguma coisa concreta. Na faculdade você não aprende muito isso, você
aprende teoria, teoria e teoria. Eu fui pra ultima formação e a professora deu uma aula sobre
cadeia alimentar, assim fez todo um planejamento, eu achei aquilo muito bacana, aí eu já
peguei aquilo ali pra mim entendeu, como fazer.
Uma concepção de ensino que me envolve bastante é o construtivismo. Então eu procuro
sempre otimizar as atividades em sala de aula a partir de uma perspectiva construtivista para
que eu possa abranger maior quantidade de situações que possam viabilizar o aprendizado do
aluno de maneira mais clara,.
Não sei. Nunca parei para pensar nisso não.

Até por que as formações que a gente tem sinceramente são uma negação. Porque, o que é
formação? É eu chegar em um lugar e ouvir algo diferente, uma sugestão, eu tenho que
trabalhar esse assunto.. quando a gente chega nas formações é ―forma as equipes e apresenta o
grupo tal‖. Eu que na verdade estou falando... faculdade é só teoria, teoria a prática enfim a
gente vai descobrindo a prática no dia-a-dia, até diário.. na faculdade de pedagogia não ensina
isso. O que norteia meu trabalho (tempo) eu acho que eu acredito que a educação pode
transformar, ela tem esse poder. Eu acredito que isso me motiva a trabalhar, e eu tenho
vontade apesar de todo esse desanimo eu ainda tenho essa capacidade de compreensão de que
eu posso ajudar.
Fonte: elaboração própria, 2015.
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Na última questão desse tópico, refletimos quais conhecimentos aprendidos
pelos professores (formação inicial, contínua ou profissão) são mais significativos para
a elaboração de sua prática. Os professores demonstraram perceber uma dicotomia entre
os conhecimentos teóricos e práticos, remetendo os primeiros principalmente à
formação inicial. Demonstraram considerar que a experiência do dia a dia os auxilia a
construir os saberes mais significativos à sua prática. Esses saberes podem ser
conscientes, como nos demonstrou o profº do 3º ano (mesmo que apensas como noção
do que se deseja fazer), ou inconscientes como nos demonstrou a professora do 4º ano
que declarou nunca ter pensado sobre os conhecimentos que norteiam a elaboração da
sua prática.
A professora do 5º ano fez uma declaração interessante. Em sua explanação
parece-nos estar presente que a mesma não se vê no papel de ―quem deve falar‖ na
formação contínua. O que nos indica que a metodologia conduzida pela hierarquia dos
saberes foi ideologicamente incorporada pela professora, de tal modo, que a incomoda ir
para a formação e precisar falar. Contudo, em sua exposição parece ser rotineira a
metodologia de grupos e seminários, o que merecia se olhado com atenção por outras
pesquisas.
Na fala do professor do 3º ano é possível sentir o movimento das palavras entre
palavras de que trata Bakhtin. Este professor à época dividia-se entre a escola e a pósgraduação em Educação Ambiental. Percebemos em seu discurso as vozes da academia
no estilo e nas palavras em si, o que não foi observado nos outros professores que se
remeteram diretamente aos aspectos do seu trabalho. O que nos leva a considerar que
para maior reflexão sobre a prática é necessário que o professor tenha oportunidade de
vivenciar outras possibilidades de discussão, afastar-se para aproximar-se com novas
perspectivas, circunscrito ao ato em si acaba automatizando sua prática e não tem
oportunidade de pensar sobre ela, ele e sua prática, parte de si, enrijecem.
O caminho para que formandos e formadores encontrem sentido (palavras
comuns) no processo formativo, passa por mudanças profundas. Segundo Tardif (2013)
a primeira mudança necessária é reconhecer que os professores de profissão são sujeitos
do conhecimento. No bojo deste reconhecimento os professores teriam o direito de
exprimir sua voz, e com esta, exporiam muitos conflitos para os quais não existem
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respostas prontas. Sendo esta ultima constatação, talvez, uma das causas do
silenciamento. A racionalidade técnica precisa de respostas gerais prontas, aplicáveis a
diferentes contextos, no entanto, como nos fala Tardif (2013) há condicionantes e
situações no exercício da profissão, para os quais nenhuma formação externa é capaz de
propor soluções definitivas.
4.6 Considerações docentes sobre os valores e motivações que implicam à
construção da prática.
Ao buscarmos compreender a construção da prática docente fazendo emergir
quais as dimensões principais que a implicam, não poderíamos nos furtar de refletir,
mesmo que de forma breve, quais valores e motivações os professores mobilizam em
sua ação ou em função dela. Neste sentido, realizamos na segunda fase de coleta de
dados as seguintes questões:
Quadro 30: questões sobre os valores e motivações que permeiam a construção da prática.
Nº
22

Esc
―B‖

Forma
E

Etapa
2º

23
24

―B‖
―B‖

E
E

2º
2º

Questão
Que valores e crenças você diria que estão presentes na sua
aula? De que modo? E em que momentos?
O que lhe motiva a dar boas aulas e o que lhe desmotiva?
Como você percebe que esses sentimentos aparecem na
construção da sua prática?

Fonte: elaboração própria, 2015.

A importância de garimpar estes valores está na consciência de que identidade
docente não é constituída apenas de saberes acadêmicos, ou mesmo da experiência
sobre o ensino e aprendizagem. Acreditamos que o homem(professor) e a
mulher(professora) que se inserem nesta atividade, carregam para ela seus princípios e
valores adquiridos ao longo de sua história social mais ampla. Para Tardif (2013)
interessar-se pelos saberes e pela subjetividade dos professores é tentar alcançar o cerne
do processo concreto de escolarização, que se realiza a partir do trabalho cotidiano dos
professores em interação com os alunos e com outros atores educacionais.
valores os professores percebem colocar em jogo nesta interação?

Quais

Capítulo III

P á g i n a | 130

Quadro 31. Respostas à questão 22.
Nº
22

Esc
―B‖

Forma
E

Etapa
2º

Questão
Que valores e crenças você diria que estão presentes na sua
aula? De que modo? E em que momentos?
Tu falas de valores de respeito de responsabilidade... sim. Aqui por exemplo é porque tu
chegaste depois, mas tu prestaste atenção que eu pedi licença pra entrar e pra sair, e a mesma
1º ano
coisa eles fazem. A questão do respeito, da responsabilidade, do próprio comunicado que é
enviado, e eles são cobrados que mostrem para os pais, e os pais são cobrados a responder o
comunicado, quando não é respondido ou assinado vai um outro comunicado. Então tudo
isso[...]
2º ano
Eu trabalho muito os princípios bíblicos, eu trabalho os princípios com as crianças a questão
do não mentir, a questão de não pegar as coisas dos colegas.
3º ano
Olha o que mais eu procuro repassar pros alunos é justamente um pouco da experiência
adquirida [...] questões próprias da nossa região também aquilo que está dentro das nossas
relações enquanto sujeito. Então isso a gente sempre procura trabalhar, também procurar
enfatizar os valores que certos conteúdos requerem, não só você repassar o assunto e
estabelecer um diálogo, mas acima de tudo ensinar a eles que tudo isso faz parte da relação e
inter-relação do sujeito.
4º ano
Acho que é a questão dos princípios, a gente sempre trabalha os princípios a questão do saber
ouvir do saber falar a questão do comportamento de pedir a vez pra poder falar de respeitar o
próximo. Então é assim [...] tem que respeitar, então é a questão dos princípios [...]
5º ano
Valores e crenças. Bom, eu diria assim que eu sou revolucionária de berço, então assim eu fiz
universidade, fiz UFAM que eu amo e sempre participei de movimento estudantil. Então
assim, tem a questão de você acreditar que o mundo pode ser melhor através da mudança que
a educação, ela pode ocasionar porque a educação é mudança de comportamento, se não
houve mudança de comportamento então eu acho que a criança não foi educada [...] Sabe
coisas assim exemplos que a gente não é perfeito, que tem dia que a gente não está muito
disposto mas a gente faz um sacrifício. Na escola tem que ser assim as vezes tem problema
em casa, mas venha pra escola, faça um esforço mentalize que as coisas vão dar certo. Sabe
são essas coisas que eu acredito.
Fonte: elaboração própria, 2015.

Esta questão mostrou-se interessante, pois os professores expressaram diferentes
sentidos que eles percebem presentes em suas aulas. De modo geral, percebemos que os
professores procuram passar sua experiência de vida aos alunos e os valores que
construíram ao longo dela, assim, temos falas onde os valores religiosos aparecem,
outras os valores sociais de respeito, boa conduta. A professora do 5º ano demonstrou a
estreiteza dessa relação valores do professor-ensino, quando associou sua auto visão
como alguém militante e o que cobra enquanto postura de luta e responsabilidade por
parte dos alunos.
A escola não tem espaço para o professor enquanto sujeito, nem mesmo para a
completude da atividade docente. Exemplo disso é que na folha de planejamento
bimestral o professor não tem espaço para citar seu duplo ou triplo planejamento, visto
que as turmas, na sua maioria, necessitam estratégias diferentes e simultâneas. Na
escola só tem espaço para o que é oficial, para os conteúdos oficiais do bimestre, para os
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objetivos normativos do ensino, para a voz dos oficiais. Todo resto, e não é a minoria
das coisas, ficam supridas e reprimidas. Quantos silêncios são impostos.
Precisamos avançar na direção de estudos que se dediquem à relação do saber na
perspectiva do ensinar31, que tragam evidências do lugar que ocupam as motivações, os
valores, os distintos traços que cada sujeito traz e perpetra em sua atividade docente,
que indique quais implicações esta relação multifacetada do professor com e no ensino
traz à formação.
O próximo quadro trata da questão que realizamos procurando conhecer quais
aspectos os professores consideram como motivadores e desmotivadores do exercício
do seu trabalho. As respostas foram as mais longas de toda entrevista, sentimos que
muitos professores usaram a oportunidade como ―válvula de escape‖ falando tudo que
sentiam e que não têm espaço pra falar na escola. Dividimos as respostas em: primeira
parte ―o que motiva‖ e segunda parte ―o que desmotiva‖.
Quadro 32. Resposta à questão 23. Primeira parte ―o que motiva‖.
Nº
23
1º ano

Esc
Forma
Etapa
Questão
―B‖
E
2º
O que lhe motiva a dar boas aulas e o que lhe desmotiva?
[...] ah eu gosto muito da minha profissão, não gostava no começo, confesso que eu não
gostava, mas assim você ver no final do ano o resultado, infelizmente não de todos,
infelizmente, mas isso muito por causa da irresponsabilidade dos pais, muito, muito. E assim
eles são, no caso das crianças, eles estão aprendendo a ler, estão descobrindo as palavras então
pra você chegar e ouvir o menino ler uma palavra, ou uma frase querendo ou não tu teve a ver
com aquilo. Então é isso que satisfaz no final de tudo é isso, aí chega um pai ou uma mãe e
diz olha professora estou tão feliz por que meu filho conseguiu, minha filha conseguiu... então
é isso que é gratificante no final de tudo. A gente passa né, por que para o outro ano é outro
professor, mas de alguma maneira a gente vai ficando na vida destes meninos.
2º ano
O que me motiva é ver o aluno aprender, quando você vê o aluno aprender aquilo te da um
impulso.
3º ano
O que nos motiva a trabalhar, estar junto com as crianças e procurar, é sempre aquela
condição de facilitar o entendimento referente a tudo que o ensino exige, principalmente na
questão da formação, não para o mercado de trabalho, mas a formação do sujeito em si
enquanto ser humano, daquilo que ele precisa, das necessidades que ele enfrenta e de suas
dificuldades, e sempre propondo situações que possam ser mais claras e viáveis no decorrer
dessa relação
4º ano
Eu sou apaixonada pela educação então é assim, independente de salário de qualquer coisa eu
acredito ainda que a educação ainda faz mudança.
5º ano
É a questão da responsabilidade talvez no meio daquele monte vai alguém.. vai brotar alguma
coisa. Eu acho que nem tudo está perdido. Eu posso não encontrar os 100% que seria o ideal,
mas assim dois ou três isso ainda me motiva. Me motiva quando você vem pra aula você vê
um aluno que vem com a matéria feita tudo arrumadinho, aí tu pergunta assim alguém te
ajudou? Não professora de tanto a sra azucrinar minha cabeça eu achei que eu tenho que
cuidar de mim. Então isso te motiva.
Fonte: elaboração própria, 2015.
31

A relação com o saber na perspectiva do aprender é abordada por Bernard Charlot (2001)
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Os professores nos mostram que possuem dois estímulos fundamentais: o
primeiro reside na aprendizagem dos alunos, os professores relataram que isso lhes traz
satisfação. O segundo estímulo está na percepção e consciência da relevância e
responsabilidade do seu trabalho na vida e futuro das crianças. O reconhecimento pelo
seu trabalho, quando externo (vindo da família como exemplificou a profª 1ª ano),
também é fonte de motivação para o trabalho dos professores.
Na questão abaixo está o que os professores relataram como fatores de
desmotivação vivenciados no contexto da profissão.
Quadro 33: respostas à questão 23. Segunda parte ―o que desmotiva‖.
Nº
23
1º ano

Esc
Forma
Etapa
Questão
―B‖
E
2º
O que lhe motiva a dar boas aulas e o que lhe desmotiva?
Olha mais do que o salário, que isso aí já é batido, é a enorme falta de estrutura, a enorme falta
de compromisso por parte dos responsáveis, falando de município, no estado deve ser o mesmo
jeito, mas falando de município, dos governantes, é uma coisa assim absurda mesmo, a falta de
estrutura a dificuldade que a gente tem pra trabalhar, falta de material [...] Então a estrutura os
próprios colegas, não me desmotiva tanto, mas me entristece [...] sabe não é nem pelo salário, a
gente deveria receber melhor [...], mas, mais do que isso é a falta de estrutura para eles, pros
pequenininhos, para os que estão aprendendo para todos eles.
2º ano
O que me desmotiva às vezes é a falta de material.
3º ano
[...] o que sempre nos desmotiva a estar em sala de aula ou procurar formas mais dinâmicas é às
vezes, não é o simples fato de a criança ter um pouco de dificuldade, mas a forma com que a
sociedade ela está querendo tratar desse indivíduo, principalmente no que se refere ao mercado
de trabalho, mas isso a gente sempre procura trabalhar de maneira diferenciada, pra que ele
perceba no futuro que tudo aquilo que ele passou com o professor de alguma forma vai servir e
ser viável na sua vida.
4º ano
O que me desmotiva é que algumas coisas eu não concordo com o sistema, e algumas coisas a
gente acaba batendo de frente, e isso daí me deixa triste, por exemplo: eu trabalho no estado, e
no estado... na prefeitura também algumas séries elas não reprovam, e eu sei que por não
reprovar eu tenho que fazer alguma coisa pra que os meus alunos aprendam sem que eu tenha
que estar cobrando as notas, então eu vou me esforçar eu como professora apaixonada pela
educação eu vou me esforçar, vou dar o máximo de mim mesma sabendo que não vai ter nota
pra computar. Se ele não aprendeu eu vou voltar atrás e rever minhas práticas tentar tudo de
novo e fazer com que ele aprenda e o que me deixa triste é que a maioria dos profissionais não
pensa assim [...] a instituição não colabora e você só se desgasta e ai no final do ano querem
rendimento, então essas coisas me deixam triste, me deixam profundamente chateada,
decepcionada, sabe, porque você não encontra apoio. Eles só sabem dizer aulas criativas, aulas
criativas... mas cadê o material da aula criativa? Cadê o pincel para o professor que não tem?
cadê o emborrachado? Cadê os vídeos? Cadê a família participando? Cadê a escola fazendo seu
papel? Só o professor tem que fazer aulas criativas? Então esse é o sistema.
5º ano
Porque é assim tu passa tarefa pra casa um ou dois... Hoje eu já fiquei triste! Três trazem a
tarefa. ―- ah professora não deu pra fazer‖ quando tu chegaste eu estava falando, uma disse que
a mãe levanta uma hora da manhã pra ela fazer as coisas em casa, eu disse que não acredito
nisso, só quem trabalha no distrito é que tem que levantar de madrugada pra pegar rota, então é
assim ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira, se o que eles dizem... eu ainda vou ter
oportunidade de conversar, mas é assim desestimula muito a gente.
Fonte: elaboração própria, 2015.
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Nos parece que a tarefa do século XXI é unir (restituir) o que o século XX
separou, assim como Santos (1989) fala ser o papel da pós-modernidade, por meio do
método hermenêutico crítico, a ruptura entre ciência e senso-comum. A emoção e a
razão são vistos como duas coisas separadas, passíveis de opção e rejeição. ―Sejamos
racionais‖ é o pedido do século XX. Nossa racionalidade nos propiciou muitas
conquistas, mas seu extremismo encarnado pela racionalidade técnica e prolongamento
a todas as relações humanas, incluindo a educação, nos trouxe estranhamento e uma
espécie de vergonha de sermos ontologicamente o que somos - humanos. Assumimos
aqui a frase de Santos (1989, p. 75) ―Num mundo sem heróis, declarar a fraqueza não é
sinal de fraqueza‖.
O sentimento de tristeza perpassou as falas, mas não pôde ser assumido como
fator de desmotivação, não porque não o seja, mas porque não é ―certo‖ que a justifique,
pelo menos é assim que vemos a questão. Desmotivam os professores, segundo seus
relatos, o impedimento da otimização do seu trabalho, isto é, a falta de instrumentos
para o ensino e sua almejada consequência, a aprendizagem. O que é muito coerente se
lembrarmos que o que os motiva é a aprendizagem das crianças. Ainda veremos
trabalhos que tratem do sentimento de cuidado com o outro que surge na relação
professor-aluno, principalmente nos anos iniciais.
Precisamos construir, sem maiores perdas, uma identidade entre a cognição e o
viver32, entre a formação de saberes para a docência e sabores da docência, entre a
certeza e a criatividade. Reconstituir nossa identidade humana e nos responsabilizarmos
por ela em todos os setores, sem sobrepô-la a outras esferas da vida social, tão pouco
sobrepujá-la como se o sentir fosse um erro.
Na sequência da entrevista perguntamos aos professores como eles percebiam
que seus sentimentos de motivação e desmotivação apareciam na hora da aula. Vejamos
as respostas.

32

Tal como Maturana (2002) mostrou ser seu objetivo.
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Quadro 34. Respostas à questão 24.
Nº
24

Esc
―B‖

Forma
E

Etapa
2º

Questão
Como você percebe que estes sentimentos aparecem na
construção da sua prática?
1ª ano
Ah tem vezes que eu venho e não quero dar aula, tem vezes que, assim esse ano, pelo menos por
enquanto eu estou tendo prazer de vim. Por que eles são ótimos alunos e por que os pais estão
acompanhando de perto. Isso querendo ou não já é uma motivação, mas a desmotivação vem
justamente dessa falta de estrutura de querer fazer uma coisa assim mais elaborada, mas
milaborante e não ter essa bendita estrutura que te falei pra fazer isso. E isso desmotiva muito,
muito.
2ª ano
De motivação e desmotivação? É pelo desempenho né por que tipo assim, você precisa de um
material não tem aí tu já vai ficando limitado, te limita [...]
3ª ano
Foi como eu falei, sempre a gente procura trabalhar da melhor forma possível mais aí quando
tem as dificuldades a gente ao invés de problematizar e procurar desenvolver novas formas para
alcançar os objetivos, a gente acaba entrando num comodismo, ficando acomodado. Então isto
tem uma relação muito direta com a nossa postura em sala de aula, com a minha postura
principalmente em sala de aula [...] as dificuldades eu me centro no comodismo e aí então as
coisas não fluem de maneira como deveriam, fica uma aula mais mecânica e fica assim algo
mais taxativo.
4º ano
Eu acho que não aparecem porque eu faço o possível para não demonstrar o meu
desencantamento entendeu! Eu a cada dia eu respiro fundo e digo eu vou dar a melhor aula da
minha vida e venho embora, aí eu chego em casa eu desabafo em casa ―Meu Deus porque que
não foi desse jeito, porque eu tenho que fazer assim? porque que a escola não ajuda? porque os
pais...‖ mas no outro dia eu respiro fundo é vai ser a melhor aula da minha vida, e eu venho
embora. Eu faço de tudo pra não demonstrar por que as crianças não tem culpa, as crianças não
tem culpa então eu tenho que dar o meu melhor, por que eu estou ganhando pra isso, bem ou
mal mas é o meu salário, eu preciso dar o meu melhor, e pra mim o que me recompensa que os
olhinhos estão alí em busca querendo saber mais, então é isso que me deixa feliz.
Não foi possível fazer esta pergunta para a professora do 5º ano, por conta do tempo da entrevista que
estava excedido.
Fonte: elaboração própria, 2015.

Depois desses relatos é incoerente dizermos que não há relação nenhuma entre o
sentimento de motivação e desmotivação que os professores expressam, por
consequência das condições de suas vivências, com a construção da prática. A pesquisa
mostrou que isto pode ser tão sério, que chaga a comprometer a vontade de ir trabalhar.
A estrutura para o trabalho, ou melhor, a falta dela, teve maior frequência entre os
relatos. Segundo os professores as dificuldades impostas à realização do seu trabalho
têm uma relação muito direta com sua postura em sala de aula, como relatou o professor
do 3º ano, que desestimulado se entrega (ou é lançado) a ministrar aulas mecânicas.
A professora do 4º ano disse que tenta esconder seu desencantamento, pois as
crianças não têm culpa. Ela também não tem culpa do desencantamento que com
insistência bate à porta dos professores por razão de tantas ausências. Procurar culpados
não é função deste trabalho, ele se lança na perspectiva da compreensão e explicitação
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das muitas dimensões que implicam à construção da prática docente, e como vimos
neste item, as emoções e valores fazem parte dela.
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4.7 Síntese dos resultados
Que fatos observados mostraram-se mais marcantes para a reflexão dos
objetivos dessa pesquisa e que precisam ser destacados elucidando o caminho de nossas
considerações? Em busca dessas evidências constituiremos a redação do tópico.
Inicialmente queremos pensar o que concebem os professores acerca do como e do
porque ensinar Ciências Naturais nos Anos iniciais. Em seguida abordamos os
destaques de como os professores percebem as ações da formação inicial e contínua, e
demais relações de mediação da escola.
Cabe aos professores objetivar ações de ensino potencialmente fecundas à
aprendizagem dos educandos, ações que, geralmente, caminham em consonância com
os objetivos formativos que cada professor possui em relação ao seu trabalho. No nosso
caso, os dados revelam que tanto os objetivos para o ensino de Ciências Naturais,
quanto os processos didáticos para alcança-los, não estão presentes nas concepções
docentes de forma segura e clara para os mesmos. Pelo contrário, figuram como
palavras-chaves incorporadas de diferentes discursos (palavra outra) que foram
incorporados como importantes ao ensino de ciências.
Como exemplo do que foi dito, no quadro 14, percebemos diferentes concepções
de ensino de ciências, nas quais estão presentes, de modo atravessado e contextualizado
superficialmente, termos que remetem às orientações oficiais, à literatura da área da
Didática das Ciências, e também, à tradição escolar. Alguns foram: natureza;
tecnologia; conhecimento; provar coisas cientificamente; criar consciência. Outros
termos soltos e que compareceram de modo semelhante, foram: pesquisas; cotidiano
(quadro 17); conhecimento prévio; experiências (quadro 19); saber científico; conhecer
a realidade; educação ambiental; investigação (quadro 20).
Contudo, apesar de serem capazes de explicitar esses termos, quando lhes foi
solicitado relatar que tipo de atividades acreditam auxiliar o alcance das dimensões
citadas, mostraram-se inseguros e contraditórios, assim como já discutimos na análise
dos quadros 15 e 17. Isso nos revela que a interpretação que realizam das orientações
não lhes traz subsídios suficientes para ter clareza dos objetivos e processos didáticos do
ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais.
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Outro indício de seus conhecimentos acerca do ensino e aprendizagem de
ciências está na inabilidade apresentada, tanto pelos professores da escola ―A‖ quanto
da escola ―B‖, em perceber quais obstáculos os alunos possuem para aprender ciências.
A dimensão que fazem é relativa aos fatores externos de estrutura material e familiar,
não das questões próprias do desenvolvimento científico.
Não obstante, ao longo do trabalho problematizamos diversas dimensões que
lançam orientações sobre e para a prática no ensino de ciências, exatamente para não
circunscrevermo-nos aos aspectos do que os professores são capazes ou não de fazer.
Nesse sentido, é importante revelarmos os principais dados que obtivemos a respeito de
como interpretam as ações de formação inicial, contínua, relações na escola e proposta
curricular da Semed-AM, encaminhando nossa reflexão ao modo pelo qual as diferentes
vivências incidem na intepretação e concepção que os professores desenvolvem.
Sobre as ações de formação inicial, os dados dos reiteraram o que a literatura
discutida no capítulo II evidenciou. A formação inicial, referimo-nos principalmente à
Licenciatura em Pedagogia, é fortemente marcada pela dualidade teoria e prática,
concepção presente nos relatos dos professores, assim como demonstram as respostas
do quadro 29, ―a teoria é muito bacana e tal, mas ir para a prática [...]”. No que se
refere aos conceitos da área e às metodologias, vimos que ambos não recebem a atenção
necessária, segundo diferentes análises da composição curricular do curso de Pedagogia
(GATTI e NUNES, 2009; GALIAN ET AL, 2013). Esta lacuna da formação inicial gera
insegurança nos professores e pôde ser percebida em meio aos seus discursos.
No que se refere às ações de Formação Contínua, a experiência relatada pelos
professores não indica que o processo acompanha o que defende a literatura que
abordamos (IMBERNÓN, 2004; FERRY, 2008). A maioria dos professores está
insatisfeita com as formações contínuas, relatam que elas não os auxiliam a pensar a
construção da prática, pois são muito teóricas e fragmentadas, assim como apontam nos
quadros 28 e 27.
As relações vivenciadas na escola podem ser pensadas sob dois pontos de vista:
um mais geral, das oportunidades e espaços de trocas de experiências e de colaboração
entre os pares, e outro específico, diante de como os professores percebem a postura da
escola enquanto mediadora das orientações e ações para o ensino de ciências. Neste
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segundo turno, encontram-se a Proposta Curricular da Semd-AM e a Feira de Ciências –
principal ação da Semed-AM atualmente para o ensino de Ciências nos anos iniciais.
No que se refere ao primeiro aspecto, mais geral, os professores indicaram que
se sentem sozinhos e isolados, que não são ouvidos e considerados nas decisões
importantes – como na elaboração da Proposta Curricular, que não chegaram a conhecer
quem a elaborou. Falas relatadas nos quadros 22, 23 e 24, que nos fazem pensar que não
há espaço para o diálogo e trocas de experiências entre os professores, fato que indica a
concepção de formação presente na escola, não como algo que se constitui enquanto
processo de reflexão, individual e coletivo, na e sobre a prática, mas sim como uma
aprendizagem pontual e externa ao contexto escolar. Concepção presente também na
entrevista com a gestora da escola A, que percebe como suficiente a apresentação aos
professores da Proposta Curricular realizada em dois dias no início do ano letivo.
Tendo em vista o segundo aspecto, isto é, de como os professores percebem a
presença da escola no que se refere ao ensino de ciências, foi possível observar que os
professores sentem essa mediação como mero exercício burocrático. Nos quadros 8, 9 e
10 é possível perceber essa concepção tanto no que se refere à Proposta Curricular,
quanto à Feira de Ciências. Os docentes percebem uma postura contraditória entre o que
a instituição em discurso cobra, e o que ela de fato operacionaliza e permite. Relatos
presentes nos quadros 24 e 33. Deste ultimo, destacamos a fala da professora do 4º C
que traz boa mostra disso, ao pensar sobre quais influências sente na elaboração da sua
prática, ela diz: ―O próprio sistema, quando insiste numa educação construtivista e
aberta ao diálogo. Porém em suas ações é contraditório [...]‖.
Esses relatos nos levam a considerar que as diversas dimensões que produzem
orientações sobre a construção da prática docente no ensino de Ciências não
conseguiram alcançar os professores de modo que tocassem no íntimo de suas
experiências – assim como nos recomenda Garcia (1999) – oferecendo-lhes suporte
conceitual, metodológico e estrutural para o desenvolvimento de concepções seguras e
justificadas o suficiente, não como certeza do que deve e pode ser feito, mas como
orientação básica a partir da qual os professores teriam condições de desenvolver outros
esquemas de ensino.
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Tendo em vista os destaques que acabamos de realizar, pretendemos avançar na
reflexão e abstração do que nos aponta a pesquisa a partir diálogo com os métodos da
pesquisa no tópico seguinte.
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4.8 Análise dos resultados
São muitas as estruturas que vivificam e comunicam dinamicamente as
orientações sobre o ensino de ciências e, portanto, incidem na compreensão que o
professor realiza sobre elas. Caracterizamos este processo diante do conceito de
noosfera de Yves Chevallard (2009), que colaborou para a reflexão ao evidenciar que o
ensino não pode ser compreendido sem que sejam pensadas as forças externas à prática
que o influenciam. Para Chevallard (2009) o saber, parte integrante da tríade do sistema
didático, deve ser pensado em três dimensões: saber sábio, saber do ensino, e saber
ensinado. Neste trabalho, abordamos implicitamente a passagem do saber do ensino
(saber designado como o que deve ser ensinado) ao saber ensinado (saber tal como é
ensinado), isto é, ao colocarmos em questão que há uma interpretação realizada pelo
docente das orientações, estamos assumindo que concordamos com Chevallard (2009)
quando este caracteriza como uma violência exercida contra a integridade do ato de
ensino. A ideia simplista de que o saber do ensino deve aparecer conforme o saber sobre
o ensino, negando o papel vital do professor nessa passagem.
Neste aspecto, consideramos que o professor não realiza a compreensão direta
do conteúdo de qualquer orientação. A compreensão realizada – e em ininterrupta
realiz(ação) – é a do processo (contexto) e não do produto apresentado em forma de
orientação ao ensino. Isso significa que os professores realizam a interpretação das
orientações sobre o ensino a partir da contextualização de seus saberes,
princípios/valores e vivências numa relação mediada. É o conjunto desta dinâmica que
produz a sua compreensão do processo e é esta compreensão que imaginamos incidir
sobre a prática docente. Estas relações podem ser melhor visualizadas no esquema
abaixo.
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Figura: Esquema das estruturas de orientação sobre o ensino de ciências que perpassam e condicionam a
compreensão do professor acerca do processo de ensino.

Fonte: Elaboração própria, 2015.

Este esquema representa o movimento interpretante que o professor vivencia no
contexto da produção do seu trabalho, sempre aberto, implicado tanto pelas estruturas
visíveis, quanto pelas ocultas. Cada uma das estruturas presentes no esquema desenhado
lança luz sob as demais, o que significa que implicam-se mutuamente, a exemplo disso
podemos fazer o seguinte raciocínio utilizando as estruturs do esquema: As pressões
sociais e tecno-científicas incorporadas na LDB influenciaram as pesquisas no campo
da Didática das Ciências, que ajudaram a ressignificar os currículos e procedimentos do
ensino de ciências hoje presentes no PCN, em alguns livros didáticos, nas propostas,
projetos e formações desenvolvidas nas escolas, propostas que foram incorporadas
razamente devido às precárias condições de trabalho nas quais as mesmas são mediadas.
Há muitos outros fatores que implicam a construção da prática docente, tais
como: valores culturais dos professores; os processos de ensino presenciado enquanto
aluno; a perspectiva pessoal, social e política da profissão. Contudo, gostaríamos de
ressaltar neste esquema, as estruturas que com maior força estão presentes promovendo
orientação acerca do ensino de ciências, a partir do momento em que o sujeito está
vinculado como professor em uma escola pública.
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No decorrer do trabalho separamos a grande noosfera das orientações sobre o
ensino em faces implícitas e explícitas, vozes oficiais, vozes do saber do ensino, vozes
dos professores sobre todas as outras vozes. Esta separação foi realizada, tão somente,
para identificar e abordar cada ponto com a maior profundidade que nos foi possível. Há
uma regra tradicional da hermenêutica que diz: ―o significado antecipado em um todo se
compreende por suas partes, mas é à luz do todo que as partes adquirem a sua função‖
(GADAMER, 1998, p. 58). Desta forma, se nas páginas anteriores nos preocupamos
com as partes, cabe neste momento lançar luz ao todo.
Nesta síntese desejamos tratar do movimento, retratá-lo e discutí-lo sob a
orientação metódica que nos propusemos, cuja reflexão se coloca como desvelamento
do sentido presente no discurso, construido como esforço de interpretação e
compreensão da realidade. Esta reflexão será pensada em duas partes: da interpretação à
compreensão e da compreensão à reflexão-ação.

Da interpretação à compreensão
Tendo em vista o avanço de nossos estudos chegamos a seguinte consideração: o
compreender é o objetivo ultimo do interpretar possibilitado pela construção de
sentidos, sendo a interpretação um processo socio-cognitivo ininterrúpto e indispensável
para a vida humana. De acordo com Ghedin e Franco (2008, p. 165) ―O modo de ser no
mundo constitui uma maneira de interpretá-lo, e essa interpretação revela-se uma
tentativa do sujeito de dar-lhe significado que o faça compreender-se como parte dele‖.
Gadamer (1998) esclarece que a relação que se estabele entre duas pessoas não é
a de duas coisas que nada têm a ver uma com a outra, mas que a compreensão é uma
questão de pertencimento. Como tornar estas considerações subsídio da nossa
compreensão acerca dos elementos apresentados na pesquisa? Podemos nos indagar de
outra maneira: como compreender a interpretação que os professores realizam das
orientações sem colocar em questão o seu pertencimento ao contexto escolar, já que está
nele o sítio de mediação da sua compreensão sobre orientações? Acreditamos que não é
possível. Estando claro que essa é uma reflexão necessária, nos lançaremos em sua
direção.
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À medida que o sujeito-professor passa a fazer parte do contexto de uma escola,
ele se insere numa dinâmica singular de pressões, objetivos, produção de saberes,
relações consigo e com o outro. Este processo não é tranquilo, é interpretativo, uma vez
inserido nele, o professor precisa constituir significados que subsidiem seu movimento
no novo lugar que ocupa.
Compreendemos que essa interpretação converge aos centros de interesses que
os professores possuem, sendo seus interesses também um produto de uma
re(interpretação) do contexto. Interpretar não é um processo estático, é um movimento.
Não se encerra como uma opnião sobre algo, e sim como devir de significados
(GHEDIN, 2004). Recordemos o que mostrou a professora do 1ª ano da escola ―B‖ “ah
eu gosto muito da minha profissão, não gostava no começo, confesso que eu não
gostava, mas assim você vê no final do ano o resultado[...]‖ É visível que houve uma
recondução dos interesses da professora. No início, sem vínculos com a profissão, não
gostava, pois não via sentido.
A segunda parte da sentença liga o gosto pela profissão ao resultado no fim do
ano, o que significa que o interesse dos professores de profissão está fortemente voltado
à aprendizagem. Este dado foi percebido tanto na questão sobre o que motiva e
desmotiva os professores, quanto em suas opiniões acerca das formações contínuas, que
não se preocupam com as questões da prática de ensino: ―são muito teóricas‖ como
relataram os professores, e por isso também não são consideradas interessantes.
A mesma entendimento vale para a opinião dos professores sobre os
conhecimentos adquiridos na formação inicial e seu valor para a construção da prática.
Estando seu interesse voltado para o ensino-aprendizagem no contexto de materilização,
depreciam, em seus discursos, os saberes da formação incial considerando-os voltados a
teorias mais que a práticas. Percepção que não foi construída ao acaso. Como vimos em
Gatti e Nunes (2009) no curso de Pedagogia, mesmo dentre as disciplinas de formação
específica, predominan as abordagens de caráter descritivo e que se preocupam menos
em relacionar adequadamente as teorias com as práticas. O que justifica a concepção de
dualidade teoria-prática que os professores constroem ainda na formação inicial, mas
que reiteram na atividade docente, pois ela está caracterizada pela não reflexão téorica
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da e sobre a prática. Cria-se assim a imagem de universos distintos, quando no máximo
são paralelos, alcançando de pontos de partida diferentes o mesmo objeto.
A reflexão sobre o pertencimento dos professores à escola nos leva as relações
de poder explícita em seus discursos. Observemos alguns fragmentos de falas
direcionadas a diferentes questões.

1.

2.

3.
4.

Assim como eles tem a coordenação pra vim aqui na escola cobrar, que
eles venham também nos consultar, entendeu! Pegar a opinião daqui e
levar pra lá, não vim de lá tudo pronto. E esse assunto já é velho, desde
que eu me entendo por gente que eu escuto que tem que vim de baixo pra
cima, mas só vem de cima pra baixo. (Profª 4º ano, esc ―B‖)
Então a estrutura os próprios colegas, não me desmotiva tanto, mas me
entristece [...] eu sofri muito no começo hoje não, hoje eu ouço entra e
sai, mas no começo eu sofri bastante, principalmente por causa da
estrutura (Profª 1º ano)
Se tu for olhar o planejamento é uma coisa muito mecânica, totalmente
diferente da tua realidade, muito diferente. (Profª 2º ano)
A Semed tem esse grande porém de colocar esse monte de curso Pnaic,
curso de não sei o quê, então a gente já passa a semana inteira
trabalhando aí sábado tem que fazer curso de não sei o quê. Eu acredito
que isso, assim de alguma forma, influencia negativamente no nosso
desempenho, não pelo aprendizado em si, mas por que a gente também
tem família. Pra gente viver bem, a gente tem que está bem, para eu dar
uma boa aula preciso estar bem.

Poderíamos trazer muitos outros relatos que, mesmo se referindo a situações
distintas, demonstram em seu cerne o caráter das relações de poder vivenciadas que
neblinam as possibilidades de compreensão efetiva dos professores.
De acordo com Bakhtin (2006, p. 135) ―a cada palavra da enunciação que
estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras
nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais
profunda e real é a nossa compreensão‖. Isso significa que o compreender é um
processo que somente se estabelece pela interação de sentidos comuns. A construção da
réplica não tem a ver com a quantidade de informações recebidas, sim com as
possibilidades de atrelamento de sentidos postos em relação.
Para a construção do sentido é preciso que as enunciações não estejam lado a
lado como coisas, mas que entrem internamente em contato. A ausência desta ligação
interna, que é uma ligação entre sentidos, prejudica a qualidade da compreensão. Nossa
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análise indica que a vivência dos professores em relação às orientações sobre o ensino
de ciências (seja dentro da escola ou nas formações) não estabelece condições internas
de comunicação de sentidos, com isso a interpretação do que ―falam‖ as orientações é
superficial, tal como observamos na falha na tentativa de transpor os objetivos relatados
às atividades condizentes.
O discurso oficial, representado pelos documentos analisados, sendo o principal
a Proposta Curricular com a qual os professores têm contato diário, é um discurso
despreocupado em dialogar com o professor sobre o que defende, ele é autoritário,
impõe-se como certo, como algo que deve ser acreditado sem contestação, e para isso
utiliza-se da ciência e da pesquisa para dizer que é o melhor caminho possível não
sendo necessário que o professor pense em outro ―[...] quanto mais a palavra é
dogmática, quanto menos a percepção compreensiva e avaliadora permite saltos,
desvios e gradações entre verdade e engano, entre bem e mal, mais despersonalizadas
serão as formas conforme as quais são reportadas a palavra outra. (BAKHTIN, 2011, p.
77).
A interpretação superficial que os professores realizam das orientações é
resultado, tanto da forma com que os documentos são elaborados, não para orientar de
fato a prática estabelecendo um diálogo com os professores que permita espaço para a
construção de juízos sobre o documento e avaliação de sua pertinência, quanto pela
mediação destes documentos na escola, que é autoritária.
De acordo com Bakhtin (2006, p. 33) ―a consciência individual não só nada pode
explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e
social. A consciência individual é um fato sócio ideológico‖. A consciência individual
dos professores dão-nos indícios dos movimentos hierárquicos ideológicos que
permeiam as relações de poder na escola, relações que os colocam à margem das
tomadas de decisão sobre a realização do seu trabalho. As consequências deste
movimento implicam a consciência dos professores, de modo profundo, fragilizando
seu sentimento de competência, neblinando sua possibilidade de reflexão, instruindo de
modo indireto os processos pedagógicos que reiteram estas relações no campo
educador-educando.
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Diante do que foi dito podemos finalizar esta primeira parte da síntese dos
resultados da seguinte maneira: a escola, sítio de mediação das orientações sobre o
ensino de ciências, possui uma tradição comunicativa que, por seu caráter hierárquico e
autoritário, não possibilita que o professor construa sentidos em relação aos
documentos. Não obstante, mesmo que não haja condições para correspondência de
sentidos entre professor-documento e desta forma compreensão de fato, sua ação
ontológica interpretante lhe possibilita estabelecer um tipo de relação que garantirá seu
movimento no meio circundante. Essa relação é superficial caracterizada pelo uso
estratégico da linguagem adquirida no contexto de ação, não de compreensão do que se
trata.
A tradição não dialógica da escola impede o compreender em sua forma
originária como realização do ser-aí, ser humano enquanto ser-no-mundo. Para
Gadamer (1998) o verbo verstenen (compreender) significa, além do seu primeiro
sentido (conhecer o sentido de alguma coisa), um ―saber-fazer‖, um poder, uma
capacidade para desempenhar tarefa no nível prático. Por isso é uma relação de
pertencimento, tornar o outro parte de mim. A relação que os professores demonstram
ter com as orientações está longe do compreender, em qualquer uma das suas acepções.
Nem compreendem o sentido, tão pouco, são capazes de atuar no nível prático diante do
que orientam os documentos.
O reconhecimento da ausência de constituição de sentidos nos leva a revisitar o
conceito de auto-formação cunhado por Ferry (2008, p. 54), para ele ―Nada forma o
outro. O indivíduo se forma, é ele quem encontra sua forma, é ele quem se desenvolve,
diria de forma em forma‖. Esse processo, segundo o autor, necessita da possibilidade
(tempo e espaço) para a reflexão, que por sua vez, se trata de um movimento no qual
refletir é ao mesmo tempo tratar de compreender. Sem a possibilidade de compreensão,
Ferry (2008) afirma que não há formação. Isso nos revela que os professores das escolas
pesquisadas, que vivem o silenciamento de seus sentidos e possibilidades de
compreensão, não estão imersos num verdadeiro processo de formação contínua.
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Da compreensão à reflexão-ação
Até aqui discutimos a compreensão como projeto de todo ato interpretativo que,
muitas vezes, encontra malogro em sua obstinada busca. Mas nossa hermenêutica nos
exige ir além e nos indagar: qual é a finalidade da compreensão? Por que os professores
são sabotados em seu ato de compreender? Quais interesses estão por trás dessas
relações de opressão do outro? Afinal a escola é um espaço social, nada é por acaso e
tão evidente em um espaço social.
A este respeito, tendo em vista as possibilidades de interpretação e compreensão
que os professores possuem diante das condições expostas ao longo da pesquisa,
acreditamos que estas são produto e ferramenta do projeto ideológico político-social no
qual o trabalho do professor é reflexo do trabalho sobre ele, quer dizer, projetam-se nas
relações que os professores vivenciam àquilo que se deseja que o mesmo prospecte em
suas demais relações. Neste projeto, a reflexão, o sentimento de coletividade, de
capacidade, são instrumentos poderosos que podem abalar as forças hegemônicas, e por
isso mesmo, são atacados constantemente.
Ao compreendermos a escola como espaço de transferência simbólica de
estruturas formativas somos levados a duvidar da retórica sobre o professor crítico,
reflexivo e participativo produzida largamente pela academia nos últimos trinta anos
(ZEICHNER, 2003), e a perceber que ela não condiz com as condições de crítica,
reflexão e participação que, de fato, permeiam a vivência dos professores.
Não nos parece que o projeto real seja melhorar o desenvolvimento profissional
dos professores e, por conseguinte, suas práticas e os reflexos destas em termos de
aprendizagem e oportunidade aos educandos, esse é apenas o discurso oficial. O projeto
real, aquele que não se opera pelo discurso oficial, mas se revela nas relações
vivenciadas, indica mais que omissão por parte da Secretaria e da Escola, revela
opressão, pois ao mesmo tempo em que lhes negam voz, participação, material de
trabalho, formação, oportunidade de reflexão, espaço coletivo de discussão, lhes cobram
índices altos no Ideb, aulas atrativas e motivação inabalável.
O projeto de fragilização do docente diante do seu trabalho não ocorre isolado de
um contexto mais amplo, no qual os professores ocupam lugar marginal. Neste, seu
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poder sobre a construção da prática é cada vez mais reduzido por meio de instrumentos
múltiplos de controle: controle do tempo; do conhecimento trabalhado; das
metodologias possíveis; do espaço de reflexão; do tempo para o planejamento.

Os anais da reforma educacional, particularmente no Terceiro Mundo, estão
repletos de esforços para restringir o papel dos educadores ou de substituílos por outra coisa qualquer [...] geralmente envolvem esforços para controlar
os educadores ou, alternativamente, deixá-los de lado. [...] A combinação de
guias ou manuais curriculares que restringem os professores, a falta de
material didático e as consequências dos exames nacionais relegam-nos a um
papel muito secundário na determinação do que e de como se deve ensinar. A
não ser nas coisas insignificantes, não se espera que eles sejam criadores,
nem autores, nem inventores e nem mesmo alunos. (SAMOFF, 1998 apud
ZEICHNER, 2003, p.20) (grifos nossos).

Mostramos, no presente estudo, alguns dos esforços e estratégias que permeiam
todos os setores de vivência dos professores, e que os colocam à margem da reflexão da
prática diante do desenvolvimento da sua profissão. Dentre as consequências perversas
destas ações, percebemos a individualização do trabalho docente, sendo o
desencantamento a consequência de um coletivo que se faz ausente sem o ser, para que
o professor deixe de perceber conscientemente o caráter sistêmico que perpassa sua
ação. Assim como mostra a profª do 5º da escola ―B‖ “Apesar de tudo eu acredito, eu
não acredito no sistema, eu acredito no individual no coletivo eu não acredito,
infelizmente eu não acredito. A gente não forma classe, as pessoas são desunidas, às
vezes você pede ajuda de um colega o colega não te ajuda, então às vezes você acaba se
isolando, você se isola”.
O pensamento dos professores é conduzido à auto culpabilização ―você se
isola‖. O professor não se isola, é levado a isto como estratégia de manutenção da sua
integridade, pois fora da sala sofre muitos ataques para os quais ele não pode ter
resposta, não pensa que pode. É muito útil para a manutenção do sistema que o
professor não acredite no coletivo, e lute, tão somente, por sua sobrevivência da porta
da sala para dentro, sem perceber que o colega ao lado vive dilemas semelhantes e que o
diálogo entre os membros iria fazer mostrar.
A ampliação do campo de visão do professor sobre a construção da prática
docente, dos objetivos às consequências dela sobre si e sobre os outros é uma
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necessidade, doutra feita, sem poder articular-se, restringido a um canto marginal, como
poderá mostrar aos educandos as relações do mundo? Como poderá um professor
inseguro sobre seus conhecimentos auxiliar que outro se encante por conhecer? Não é
possível conduzir outros a utopias, a horizontes possíveis, sem esperança no coletivo,
sem esperança em si mesmo. Entregue ao contingente, sem margens de apoio de
qualquer lado, essa é a imagem que fazemos dos professores diante das pseudoorientações. A total segurança sobre a realidade é infértil e ilusória, contudo, o outro
extremo é alienante e desolador. A escola deveria ser um campo onde se constroem
saberes conscientemente, ao mesmo passo que se desconstroem certezas, como
instrumento de (re)feitura do eu, do nós.
A compreensão é condição fundante do ato reflexivo, que por sua vez é condição
para o ímpeto da ação. Entretanto, o professor é sujeito-produto da construção da
prática, isto é, nem é possível imaginar a construção de uma prática docente sem
considerar que esta é, em ultima instância, uma interpretação realizada pelo professor
(função sujeito), tão pouco é possível pensar na produção de uma prática docente que
não seja consequência emergente das condições sociais objetivas que delineiam as
possibilidades subjetivas de ser-humano, de ser-professor.
Quais as consequências reflexivas deste movimento (interpretação ->
compreensão -> reflexão-ação) no que abrange o ensino de ciências? Nossa pretensão
não é responder essa questão, mas fazer dela um móbil para a reflexão.
No trabalho dissemos que é preciso buscar nos fenômenos sociais o que há de
―naturalização‖ e nos naturais o que há de ―socialização‖, como configuração de um
ensino de ciências que se abra na direção de uma interpretação outra do mundo, menos
particularizada, mais aberta. Para Santos (1989; 2013) a possibilidade de novas
interpretações está na prática de uma dupla ruptura epistemológica e paradigmática
caracterizada pela transição da modernidade à pós-modernidade. A primeira ruptura
separa a ciência do senso comum; a segunda propõe transformar tanto a ciência quanto
o senso comum num novo conhecimento prático e esclarecido, próximo a ideia da
phronesis aristotélica – sabedoria prática – enquanto ato de decidir bem.

Análise dos resultados

P á g i n a | 150

A ciência torna-se reflexiva sempre que a relação ―normal‖ sujeito-objeto é
suspensa e, em seu lugar, o sujeito epistemológico analisa a relação consigo
próprio enquanto sujeito empírico, com os instrumentos científicos de que se
serve, com a comunidade científica em que se integra e, em ultima instância,
com a sociedade nacional de que é membro. (SANTOS, 1989, p. 78)

Encontrar o todo nas partes é um objetivo implícito nos demais objetivos para o
ensino de ciências. O que se traduz como necessidade da construção de uma sociedade
que aprenda a viver e prospectar infinitamente no planeta – somente a pouco
reconhecido – limitado que dispomos. Refletir é condição à sabedoria prática, isto é, ser
capaz de reconhecer as múltiplas consequências das ações que empreendemos e
administrar eticamente as escolhas realizadas.
O ensino de ciências tem muito a contribuir com construção de uma nova
sociedade, que não é uma necessidade qualquer, é uma necessidade vital para a
manutenção da vida humana na terra. O modelo capitalista que nos trouxe até aqui
alcançou seu objetivo em ―reprimir certos impulsos e tendências e produzir uma
personalidade

humana

menos

multifacetada,

menos

imprevisível

e

mais

unidimensional‖ (HIRSCHMAN, 1977 apud SANTOS, 2013, p. 146), e certamente é
muito difícil se desvencilhar de tudo que dele temos prenhe e nem sequer imaginamos.
Esse mesmo modelo produziu em ―escala industrial‖ professores engessados e
duvidosos das possibilidades de um modo outro de desenvolvimento do ensino e, em
grande parte, continuamos a apresentar o conhecimento científico e tecnológico na
configuração ―normal‖ sujeito-objeto de que nos falou Santos (1989).

Depois de três séculos de prodigioso desenvolvimento científico, torna-se
intoleravelmente alienante concluir com Wittigestein [...] que a acumulação
de tanto conhecimento sobre o mundo se tenha traduzido em tão pouca
sabedoria do mundo, do homem consigo próprio, com os outros, com a
natureza. Tal fato, vê-se agora, deveu-se à hegemonia incondicional do saber
científico e à consequente marginalização de outros saberes vigentes na
sociedade, tais como o saber religioso, artístico, literário, mítico, poético e
político. (SANTOS, 1989, p. 147)

Compreender as interfaces implicantes na construção da prática no ensino de
ciências é, no limite, pensar de que modo a educação, por via do trabalho dos
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professores, é capaz de contribuir para que a sabedoria sobre o mundo se traduza em
sabedoria do mundo, dos homens e mulheres que nos diferentes espaços se comunicam,
significam e constroem a história humana.
Para Boaventura a utopia é a única solução em face do paradigma dominante – a
modernidade – ainda hoje hegemônica, constituída por objetivos que andam na
contramão daqueles que atualmente precisamos assumir para o ensino de ciências.
Nesse sentido, do pensamento utópico, finalizamos esse texto com as palavras de Santos
(2013).

A nova epistemologia e a nova psicologia anunciadas e testemunhadas pela
utopia assentam na arqueologia virtual presente. Trata-se de uma arqueologia
virtual porque só interessa escavar sobre o que não foi feito e, porque não foi
feito, ou seja, porque é que as alternativas deixaram de o ser. Neste sentido, a
escavação é orientada para os silêncios e para o silenciamentos, para as
tradições suprimidas, para as experiências sulbalternas [...] Pela mudança de
perspectiva e de escala, a utopia subverte as combinações hegemônicas do
que existe, destotaliza os sentidos, desuniversaliza os universos, desorienta os
mapas. Tudo isso com um único objetivo de decompor a cama onde as
subjetividades dormem um sono injusto. (SANTOS, 2013, p. 337-338).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a pesquisa lançou reflexões significativas sobre o que tece a
construção da prática docente para o ensino de ciências nos anos iniciais. Nossa virtude
talvez tenha sido nosso maior pecado, pois, se por um lado conseguimos explicitar as
principais estruturas que lançam orientações sobre o ensino e sobre a aprendizagem de
ciências e que implicam as concepções docentes sobre a prática, por outro, as relações
entre estas estruturas e a profundidade teórica que mereciam não foi tão bem
contemplada como gostaríamos. Esta foi uma escolha consciente, como apontamos
noutro ponto do trabalho, pois, mais que conhecer um ou outro elemento em
profundidade, desejávamos evidenciar sua presença objetiva e subjetiva amalgamada e
compósita no todo dos discursos docentes.
A primeira percepção que tivemos foi de que os professores compreendiam as
orientações superficialmente, agora nosso entendimento nos leva a crer que não há
compreensão do processo, pois os discursos produzidos como orientação ao ensino são
dogmáticos e autoritários, não dialogam com os sentidos e concepções dos professores.
Desta forma, os docentes são capazes de reproduzir a retórica presente nas orientações,
pois há nelas significados (aspectos gerais da linguagem) que permitem aos professores
interpretá-las, no entanto, não compreendê-las froneticamente, isto é, no duplo sentido
exposto por P. Ricouer, como entendimento e capacidade de ação, assim como expomos
na síntese dos resultados.
Nesse sentido, é preciso lançarmos a seguinte questão: se não é dos documentos,
nem das ações de formação inicial e contínua que vêm os saberes que orientam as
práticas docentes em ensino de Ciências Naturais, de onde vêm? Os dados da pesquisa
sinalizam que vêm da força da tradição que permeia a vivência dos professores, tanto
àquela vivida enquanto aluno, quanto da experiência como professor. Contudo, essa é
uma questão que merece ser colocada como problema de futuras pesquisas, evitando
análises superficiais.
O desafio que se apresenta, nos parece, é duplo: primeiramente problematizar
mais e mais quais são as estruturas que implicam a prática docente e sob quais
mecanismos elas se estabelecem, contribuindo para a descentralização da prática como
produção individual, mas sim como produção social, que, por isso, sua qualidade ou a
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perda dela é consequência de muitas mãos e interesses, não apenas a do professor; o
segundo desafio consiste na rejeição do controle do primeiro, e somente pode ser
proposto após o pleno estado de consciência dele, isto é, o desafio de descolonizar a
prática docente, abrir mais espaço de ação e reflexão aos professores sobre a construção
da sua prática é um projeto necessário, mas que somente pode ser levado a cabo quando
as outras dimensões da noosfera assumirem suas responsabilidades e colaborarem
objetivamente para com o trabalho dos professores.
Estamos convencidos que somente um trabalho comprometido de reestruturação
comunicativa das orientações, articulado entre as dimensões que tratamos ao longo do
trabalho, pode ter força para contribuir com o enriquecimento das concepções docentes
sobre o ensino e aprendizagem de ciências e suas consequências mais amplas. Pois,
como consideramos em outros momentos do texto, a interpretação que os professores
realizam é compósita e processual, logo, não é suficiente que uma ou outra dimensão
altere o modus operandi no qual está habituada.
Contudo, para conseguir o estado de diálogo de sentidos que acreditamos ser
necessário é preciso agir na utopia, isto é, vislumbrarmos os horizontes possíveis,
mesmo que nossa realidade pareça negá-los com veemência. Nesse sentido,
apontaremos alguns. Quanto às ações de formação inicial e contínua, acreditamos que
os professores devem ter a possibilidade de, assim como nos indica Ferry (2008), rever
as concepções prévias que trazem inconscientes sobre o ensino e aprendizagem de
ciências, pô-las a prova, seja nos estágios, seja no campo de trabalho, como exercício da
reflexão na ação e sobre a ação (SCHÖN, 1997).
Para isso, as escolas, universidades, secretarias de educação precisam repensar
suas concepções de formação e os dispositivos pelos quais mobilizam suas ações. É
preciso discutir e abdicar dos cursos pontuais, das hierarquias e da autoridade na qual
repousam confortáveis. É preciso maior compromisso e vínculo com a escola enquanto
espaço social complexo, explorando, sem medo de perder o controle, os dilemas da
prática, os conflitos de interesses sociais intrínsecos, os diferentes papéis dos agentes
educativos (professores, gestores, pedagogos, família, comunidade, estado, etc.).
Reflexão que, como vimos, está neblinada pelos interesses de mercado que possuem
fortes instrumentos de manipulação.
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APÊNDICE A - Roteiro do questionário da primeira etapa de coleta de dados realizada
nas escolas ―A‖ e ―B‖.

1º) Como você avalia a qualidade do Ensino de Ciências na escola que você leciona?
Justifique sua resposta
2º O professor do 1º ao 5º ano é responsável por todas as disciplinas deste nível. Mesmo
diante desta realidade, você considera que há em sua prática um modo singular de
ensinar ciências?
3º Quais os pontos positivos e negativos que você destacaria em relação ao ensino de
ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental
4º Quais as orientações que a Semed e a escola transmitem em relação ao ensino e
aprendizagem de ciências?
5º Qual sua opinião quando a feita de ciências anual da Semed?
6º ) Qual o material didático que você utiliza para as aulas de Ciências Naturais?
7º) Qual sua opinião em relação ao material didático disponibilizado pela Semed?
8º ) como você avalia a inserção de Ciências Naturais na Prova Brasil a partir de 2015?
Isto muda algo em sua prática?
9º) Quais os obstáculo que você percebe que seus alunos enfrentam para aprender e
compreender Ciências Naturais?
10º) Quais são as ações e os caminho que você compreende como necessários para
promover a aprendizagem de ciências, tendo em vista objetivos tais como:
 Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte
integrante e agente de transformações do mundo em que vive; formular questões
e propor soluções a partir de elementos de Ciências Naturais
 Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e
condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica.
11º) Marque qual das ações/atividades abaixo são realizadas em sua aula, e em seguida
indique de 1 a 4 a frequência com que você as realiza.
Sempre (2) as vezes (3) pouco (4) nunca (2ºA: EM BRANCO)
12º Quantos aulas de Ciências Naturais você leciona por semana com sua turma?
13º Você utiliza e aproveita elementos da cultura amazônica nas suas aulas de Ciências?
Cite quais.
14º) Descreva o modo pelo qual você desenvolve a aprendizagem de conceitos
científicos junto a seus alunos.
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15º Qual sua opinião acerca das formações continuadas oferecidas pela Semed/DDPM?
Conte um pouco de sua experiência.
16º) Você já participou de alguma formação direcionada a aprendizagem de Ciências
Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental?
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APÊNDICE B - Roteiro do questionário segunda etapa de coleta de dados realizada na
escola ―B‖

1º) Quais os critérios que uma proposta metodológica e curricular deve atender, em sua
opinião, para que você dê atenção a ela e pensa em leva-la para experimentar com seus
alunos?
2º ) Levando em consideração o ensino de Ciências Naturais. Que saberes você julga
serem mais importantes para que o professor desenvolva uma boa aula?
3º) Observando sua experiência pessoal que tipo de sentimentos e posturas a escola,
enquanto ambiente de desenvolvimento da profissão da profissão docente, incentiva? E
quais desmotiva?
4º) Ao recordar as aulas de Ciências Naturais que você presenciou enquanto aluno(a), o
que você diria que mudou no ensino de Ciências e o que você percebe que permanece
no modo pelo qual a aula de ciências é desenvolvida?
5º) Que tipo de processos de ensino, na sua opinião, são necessários e suficientes para
que um aluno aprenda determinado conceito de Ciências Naturais e pense sobre ele fora
do contexto da sala de aula?
6º) Na escola você costuma conversar com outros professores e trocar experiências do
que realiza na sua sala de aula? Justifique sua resposta.
7º) Se houvesse uma reforma escolar que propusesse tirar as aulas de Ciências do
currículo dos anos iniciais que argumentos você daria para defender a permanência da
disciplina?
8º) Tendo como exemplo o tema ―água e saúde‖ descreva, por favor, a sequencia que
você de modo geral utilizaria para desenvolver a aula (por exemplo: como inicia o
conteúdo, como procede logo depois, como conclui o assunto, como verídica se os
alunos estão compreendendo).
9º) todo professor tem um modo de ensinar que o identifica. Cite três características que
marcam o seu método de trabalho.
10º) A que você atribui o bom rendimento do seus alunos?
11º) O professor possui autonomia na elaboração da sua prática, porém essa prática
sofre influencia de várias pessoas e fatores. Quais você destacaria que influenciam mais
a elaboração da sua prática docente? Justifique.
12º) Dos conceitos e pesquisas sobre o ensino de Ciências abaixo marque quais você já
ouviu falar, em caso afirmativo, diga se trabalha de alguma maneira com:
Enfoques selecionados
Educação Ambiental
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Alfabetização Científica
Argumentação
Ensino por projetos
Experimentação
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APÊNDICE C - Roteiro da entrevista com a assessora de ciências do ensino
fundamental da SEMED-AM

1º) Você sabe me dizer qual é o currículo que orienta os projetos de ensino de Ciências
nos anos iniciais do Ensino Fundamental?
2º) Você chegou agora aqui, mas saberia me dizer quais foram os principais projetos
desenvolvidos pela SEMED?
3º) Quais são as perspectivas da SEMED para com o ensino e aprendizagem de
ciências, isto é o que se espera do ensino de ciências que se operacionaliza nas escolas
públicas municipais...qual e que tipo de formação se dá?
4º) A partir de 2015 agora Ciências vai entrar na provinha Brasil. Como a SEMED
recebeu essa notícia?
5º) Quais são os obstáculos que você vê, que você percebe para o Ensino de Ciências na
cidade de Manaus?
6º) Os projetos têm alguma continuidade, eles resgatam alguma coisa dos outros mais
antigos, ou começam tudo de novo? E quem são essas pessoas que desenvolvem estes
projetos? É aqui de dentro mesmo ou de empresas privadas?

P á g i n a | 167

APÊNDICE D - Roteiro da entrevista com os professores: primeira etapa – escola ―A‖

1º) Como você avalia o Ensino de Ciências na escola que você leciona?
2º) Quais são os pontos positivos e negativos que você avalia no Ensino de Ciência nos
anos iniciais do Ensino Fundamental?
3º) Quais são as orientações que a SEMED ou a escola transmitem em relação ao
Ensino de Ciências?
4º) O que você espera que o Ensino de Ciências proporcione aos seus alunos?
5º) Que tipo de atividade você realiza com os alunos na disciplina de ciências que
auxilie a construção de conceitos científicos?
6º) Quais são as diretrizes curriculares que orientam a sua prática em Ensino de
Ciências?
7º) A SEMED disponibiliza algum material didático além da apostila do Positivo pra
essa escola?
8º) A partir de 2015 vai ter a inserção do ensino de ciências na prova Brasil 5º ano isso
já foi trabalhado na escola, já chegou aos ouvidos dos professores? como está isso, essa
preparação para a Prova Brasil?
9º) Quais são os obstáculos que você percebe em relação a aprendizagem dos alunos pra
eles compreenderem ciências?
10º) Quanto a formação continuada lá da Semed, você já participou de alguma
específica pra Ciências para o Ensino Fundamental? Qual sua opinião sobre as
formações continuadas que a Semed-AM oferece na DDPM?
11º) Diante da realidade do professor polivalente, que tem que ensinar todas as
disciplinas, como você faz? Todas as disciplinas você ensina na mesma sequencia, ou
cada disciplina você ensina de um jeito diferente uma da outra?
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APÊNDICE E - Roteiro da entrevista com os professores: segunda etapa – escola ―B”

1º) O que você espera que o ensino de Ciências na prática desenvolva nos seus alunos?
2º) Quando você leciona esta disciplina que processos didáticos empreende para
alcançar estes objetivos?
3º) Qual sua opinião acerca da mudança empreendida pela Semed este ano, colocando o
ensino de ciências para um só professor?
4º) Na sua opinião a proposta curricular aquela que a Semed disponibilizou dando as
referências para todas as disciplinas, ela ajuda na elaboração da prática, a proposta do
ensino de ciências por exemplo ela ajuda na elaboração da prática?
5º) Que valores e crenças você diria que estão presentes na sua aula? De que modo? E
em que momentos?
6º) O que lhe motiva a dar boas aulas e o que lhe desmotiva?
7º) Como você percebe que esses sentimentos aparecem na construção da sua prática?
8º) Me fale um pouco como você faz para elaborar sua aula, independente da disciplina,
me diga que ações você toma e pensa para planejar as aulas?
9º) Dos conhecimentos que você aprendeu na faculdade nas formações em serviço e em
sua própria prática. Quais você destaca como mais significativos para sua prática em
sala de aula?
10º) De que modo você percebe que o gestor pode influenciar sua prática docente? E
aqui na escola, como essa colaboração acontece?
11º) Como você avalia a intervenção da Semed isto é das formações dos projetos que a
Semed empreende na sua prática de ensino? Chega a influenciar?
12º) De modo geral que objetivos e consequências você espera que a sua prática de
ensino contemplem em relação a aprendizagem e aos alunos?
13º) Qual sua opinião em relação ao planejamento que neste ano será realizado no
horário de HTP?
14º) Do professor é exigido o cumprimento de muitas determinações, mesmo diante
destas condições você encontra liberdade na elaboração da sua prática? ou você se vê
enrijecido no cumprimento de determinações elaboradas por terceiros?
15º) Em uma escala de prioridades. Quais seriam os três principais obstáculos que você
avalia como prejudiciais a qualidade do seu trabalho?
16º) Analisando sua experiência que ações ou mudanças você sugeriria para que
houvessem melhoras nos processos de ensino e aprendizagem?
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APÊNDICE F - Roteiro da entrevista com a gestora da escola ―B‖

1º) Qual é sua formação?
2º) Em quais funções atuou?
3º) Quantos anos de carreira?
4º) Na sua opinião a gestão e a administração pedagógica colaboram de alguma forma
com a elaboração da prática dos professores?
5º) De que modo a senhora percebe que essa colaboração acontece?
6º) A Semed-AM transmite à escola alguma orientação em relação ao ensino de
ciências? Se sim, quais?
7º) Qual sua opinião acerca da Feira de Ciências que a Semed realiza nas escolas?
8º) Em relação a inserção de Ciências Naturais no Saeb a partir de 2015. Que
modificações a senhora acredita que esta inserção traz para a prática do professor?
9º) A senhora acredita que a escola dá ao professor o suporte material e formativo
necessário para a realização do ensino de ciências?
10º) Nos últimos anos quais foram os projetos ou ações que a escola desenvolveu em
relação ao Ensino de Ciências?
11º) Na sua opinião o que o gestor e a equipe pedagógica podem fazer para auxiliar o
planejamento dos professores?
12º) Qual sua opinião acerca das formações continuadas que a Semed realiza? E nos
últimos anos, houve formações voltadas ao Ensino de Ciências?
13º) Como a senhora costuma fazer para acompanhas o que o professor desenvolve na
sala de aula?
14º) Analisando seus anos de experiência na escola, que ações ou mudanças a senhora
sugeriria para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem?

