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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo as práticas de Ensino de Ciências presentes na 

prática pedagógica dos professores de Ciências da Natureza, na cidade de Alagoinha do Piauí 

no estado do Piauí. Tem como objetivo geral conhecer a relação entre as práticas utilizadas por 

professores de Alagoinha do Piauí no Ensino de Ciências. Para realização deste trabalho foram 

entrevistados professores de Ciências do nono ano do Ensino Fundamental de duas escolas 

públicas, uma Estadual e uma Municipal. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa com 

estudo bibliográfico e a pesquisa de campo. Para a construção de dados utilizamos o 

questionário com questões abertas e fechadas. Os principais resultados apontaram que as 

práticas de Ensino de Ciências na Educação do Campo são consideradas importantes no 

currículo escolar por ser fundamental na formação do cidadão, e relacionar o conhecimento da 

disciplina com a realidade, representado pelos diferentes temas trabalhados. As práticas são 

adaptadas de acordo com as condições que a escola oferece. Através das análises feitas, 

concluiu-se que as práticas do Ensino de Ciências no campo são de suma importância para o 

currículo escolar, por oferecer oportunidade de um ensino dinamizado, podendo contribuir de 

forma relevante para o processo de ensino-aprendizagem em que o aluno tenha a capacidade de 

relacionar o seu conhecimento com a realidade. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Práticas de Ensino de Ciências. Educação do Campo. 



ABSTRACT 
 

 

The present work has as object of study the teaching practices of Sciences present in the 

pedagogical practice of the professors of Natural Sciences, in the city of Alagoinha do Piauí in 

the state of Piauí. It has as general objective to know the relationship between the practices used 

by teachers of Alagoinha do Piauí in the Teaching of Sciences. For the accomplishment of this 

work were interviewed science teachers of the ninth grade of Elementary School of two public 

schools, one State and one Municipal. This is a qualitative research with a bibliographical study 

and the field research. For the construction of data we used the questionnaire with open and 

closed questions. The main results pointed out that the practices of Science Teaching in Field 

Education are considered important in the school curriculum because it is fundamental in the 

formation of the citizen, and to relate the knowledge of the discipline with reality, represented 

by the different themes worked. The practices are adapted according to the conditions that the 

school offers. Through the analyzes, it was concluded that the practices of Science Teaching in 

the field are of great importance for the school curriculum, for offering an opportunity for a 

dynamic teaching, and can contribute in a relevant way to the teaching-learning process in 

which the student has the ability to relate your knowledge to reality. 

 

Keywords: Science Teaching. Science Teaching Practices. Field Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo análise do Ensino de Ciências presentes 

na prática pedagógica dos professores de Ciências da Natureza, no município de Alagoinha do 

Piauí, Estado do Piauí. Ao conhecer as práticas de ensino e analisá-las à luz de teorias da 

educação e das referências nacionais para Educação do Campo pode-se contribuir com a 

epistemologia da prática docente, ou seja, contribuir para a reflexão sobre o que fazem os 

professores em suas práticas, no contexto específico do campo. “Se tratando dos problemas da 

educação fundamental brasileira, o debate sobre o ensino tradicional e novas formas de 

aprendizagem com uso de estratégias diferenciadas são antigas, mas até o momento ainda não 

foram concretizadas as mudanças necessárias” (NASCIMENTO; DUARTE, 2014, p. 7077). 
 

Esse trabalho traz importantes contribuições acerca das práticas utilizadas pelos 

professores de Ciências Naturais, haja vista o contexto do Ensino de Ciências em escolas do 

campo. Além disso, o Ensino de Ciências é visto como fundamental para despertar interesse 

pelos conhecimentos científicos, possibilitando aos alunos maior e melhor entendimento da 

realidade proporcionando intervir e participar da sua realidade. 
 

Um fator que se destaca é a dificuldade dos professores em relacionar a teoria 

desenvolvida em sala com a realidade vivida no cotidiano dos alunos e, assim, tornar a 

aprendizagem instigante, dialógica, interativa. Dessa forma, o Ensino das Ciências deve atuar 

na perspectiva de estimular a ampliação do conhecimento sobre a diversidade existente no meio 

ambiente por meio da inserção da pesquisa na prática de ensino. Aponta-se estes fatores a título 

de exemplo, pois nesse processo as várias propostas metodológicas facilitarão o diálogo com as 

ideias de mundo dos alunos e os conceitos científicos e tecnológicos. 
 

A Lei de Diretrizes e Bases (1996) aponta como finalidade do Ensino Fundamental, 

artigo 35 inciso IV, “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. Portanto, surge 

na lei a preocupação com a formação em Ciências para preparar os alunos para melhor 

compreender o mundo em que vivem. As propostas inovadoras de ensino, metodologias 

diferenciadas e práticas que dialogam com as ideias prévias dos estudantes do campo, são 

relevantes também no sentido de se estabelecer a percepção de mundo do alunado através da 

Ciência e da Tecnologia, intermediado pelo conhecimento científico. 
 

Entretanto, para que ocorra inovação no processo de ensino e de aprendizagem, é 

necessário ao professor promover mudanças em suas práticas, visando propostas que dialoguem 

teoria e prática. Nesse sentido Farias (2008, p. 4) afirma: “A mudança é exigente e 
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se situa na confluência de uma dupla tensão: uma decisão movida pelo desejo e pela necessidade 

e, ao mesmo tempo, pressionada pela ameaça de sofrimento que a ação de rever-se impõe”. Não 

é um ato individual, mas está condicionada a mudança de um conjunto de normas e atitudes que 

constituem a escola e a sociedade como um todo. 
 

Outra questão é a necessidade de mudança no papel do professor, de transmissor para 

mediador, utilizando-se de novas metodologias que possibilitem ao educando construir seu 

próprio conhecimento. Com essa inovação, o Ensino de Ciências passa a ser investigativo, 

mudando o foco da dinâmica da aula. Dessa forma, ao mudar a metodologia de ensino surgem 

algumas necessidades as quais o professor deverá considerar ao conduzir o processo de ensino, 

acompanhando discussões e provocando novos questionamentos; e assim transformar o que os 

alunos já têm de conhecimento (senso comum) em conceito cientifico. 
 

Desse modo, diante das relações que permeiam o Ensino das Ciências, esse estudo 

possibilita entender as práticas utilizadas pelos professores de Ciências de Alagoinha do Piauí 

e refletir sobre as motivações e os seus fundamentos. Para alcance desse objetivo foram 

analisadas as motivações e os fundamentos que orientam práticas adotadas pelos professores. 
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2 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

 

2.1 O Ensino de Ciências no Brasil 
 

 

O presente tópico parte de algumas considerações sobre o Ensino de Ciências da 

Natureza no Brasil, tais como o evidente avanço na área nos últimos anos, principalmente, 

ocasionado pelo investimento na formação de professores, e o fato de que precisam ser 

repensadas algumas práticas, incluindo aulas com atividades experimentais e contextualizadas. 

Para tanto compreendemos que o Ensino das Ciências deve favorecer a aprendizagem 

significativa do conhecimento historicamente acumulado, de modo a permitir a construção de 

uma concepção de ciência que englobe suas relações com a tecnologia, a sociedade e o ambiente 

(BRASIL, 2001). 
 

A educação no Brasil vive uma época de grandes desafios e inovações. A escola reflete 

essa situação. O Ensino de Ciências, assim como a Educação em geral, precisa ser modificada 

diante das demandas sociais. A gestão de redes escolares é deficiente, e em muitos casos a 

formação de professores é imprópria e insuficiente, necessitando assim de atualização nos 

currículos e na metodologia utilizada em sala de aula. Uma boa forma de se ensinar Ciências 

desde os anos iniciais é se baseando em investigações e com experimentos diversos para atrair 

a atenção do alunado (WILSEK; TOSIN, 2009). 
 

Estima-se que a inclusão do Ensino de Ciências nas escolas tenha ocorrido no início do 

século XIX. Até então, observava-se que esse ensino centrava-se especialmente no estudo das 

línguas clássicas e da Matemática, ocorrendo de modo análogo aos métodos escolásticos 

utilizados na Idade Média (BRASIL, 1997). Nas últimas décadas, muitas pesquisas têm sido 

desenvolvidas na perspectiva de elucidar as diferentes abordagens no Ensino de Ciências e no 

Brasil a tendência para o Ensino de Ciências é a utilização de aulas investigativas pelos 

professores, um exemplo de ideia diferenciada que pode o auxiliar a fugir das práticas 

predominantes em sala de aula. 
 

Nas décadas de 1940 e 1950, o Ensino de Ciências era apenas teórico, ou seja, o 

professor explicava o conteúdo, e em seguida os alunos respondiam questões para fixar. Após 

10 anos, na década de 1960, foi observado um pequeno avanço, alguns professores passaram a 

realizar experimentos para confirmar a relação teoria e prática. 
 

Diante do cenário do Ensino de Ciências no Brasil não é difícil elencar os desafios para 

a educação científica (SILVA; FERREIRA; VIERA, 2017, p. 292). A educação não acontece 

apenas na escola, ela é também dever da sociedade e começa na família; a escola é 
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responsável em ensinar disciplinas escolares, passar e desenvolver conhecimento teórico e 

prático e preparar o aluno para enfrentar o mundo, mas a base da educação se faz em casa. A 

educação é uma série de desenvolvimentos adquiridos com a prática em que se cria e recria 

invenções relacionadas ao meio em que se vive. Vivemos em um mundo onde habita uma 

diversidade de povos e a educação precisa se manifestar de várias maneiras e em espaços 

diversos. Nesse sentido “A Educação do Campo advém da cultura dos camponeses, com relação 

dialógica os quais estes possuem conhecimentos que não podem ser negados no contexto 

escolar e são autores da sua própria existência” (ROCHA; TSUKAHARA, 2010, p. 2). 
 

A Educação do Campo foi construída e organizada a partir de movimentos sociais que 

expressam a capacidade de articulação de homens e mulheres do campo. Assim, segundo 

Caldart (2000), a Educação do Campo torna-se um resultado das lutas de movimentos sociais 

que articulam identidade e território, com mobilizações e pressões para estabelecer uma política 

educacional dialógica e em consonância com as comunidades do campo. 
 

Segundo o Decreto n° 7.352, “Escola do Campo é aquela situada em área rural, 

conforme definida pelo (IBGE) ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 

predominantemente as populações do campo”. A Educação do Campo envolve diversos níveis 

e modalidades de ensino, possui legislação própria e está vinculada a um projeto de 

desenvolvimento sustentável, articulado com outras instituições ligadas ao meio rural. O 

objetivo é qualificar os espaços escolares e garantir o acesso à educação, contribuindo para a 

permanência dos jovens no meio rural (BRASIL, 2010). 
 

Neste caminho, uma grande barreira está na ausência de laboratórios de Ciências em 

muitas escolas brasileiras, o que acaba restringindo o aluno a ineficiente atividade prática de 

ensino tão necessária na área das Ciências da Natureza. Entretanto “[...] a experimentação em 

laboratórios de ciências é essencial, mas não isoladamente, todo o contexto social da sala de 

aula e demais ambientes escolares são importantes na formação científica dos educandos.” 

(SASSERON; MARIA; CARVALHO, 2011). 
 

Desse modo, a abordagem sobre as Práticas do Ensino de Ciências e suas relações é 

importante para entender os fenômenos cotidianos em direção aos saberes escolares, bem como 

direcionar o Ensino de Ciências para o contexto de vida do aluno para estimular o seu 

aprendizado. A disciplina de ciências não é de fácil compreensão por possuir uma grande 

diversidade de conteúdos. Portanto, cabe ao professor despertar no aluno o interesse e 

capacidade em relacionar os conhecimentos adquiridos em aula com a realidade. 
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2.2 A Prática Docente do Ensino de Ciências no Campo 
 

 

Apesar dos esforços, para que ocorram mudanças as tendências para o Ensino de 

Ciências apontam para produtos da atividade científica, onde se faz necessário que o professor 

esteja vinculado a novas metodologias, possibilitando aos estudantes a aquisição de novos 

conhecimentos através de novas possibilidades de aprendizagem. 
 

Entretanto, ensinar ciências nunca foi uma tarefa fácil, e diante das inovações e das 

condições oferecidas pelas escolas, os desafios são crescentes mediante ocorrência de mudanças 

sociais aceleradas e dos avanços tecnológicos, tanto no âmbito do conhecimento sobre os 

conteúdos que se deve ensinar ou dos melhores métodos e técnicas de ensino. Dessa forma, o 

professor de Ciências hoje, é desafiado a ensinar de maneira diferente, aumentando os 

conhecimentos dos alunos de forma dinâmica e interessante, distanciando-se tradicionalismo, 

haja vista a presença crescente da ciência e da tecnologia na vida dos alunos. O século XXI 

ficará marcado pela presença cada vez maior da Ciência e de novas tecnologias na vida dos 

alunos. Dentro desse contexto, Silva; Ferreira; Viera; (2017, p. 293) consideram que: 
 

O Ensino de Ciências é desafiador aos educadores. Temas científicos geralmente 

tratam de partículas ínfimas invisíveis ao olho desarmado, mecanismos biológicos 

complexos que ocorrem no interior de células ou fenômenos físicos descritos através 
da matemática, que em geral demandam abstração, tanto para o educando como para 

o educador. 

 

No Ensino de Ciências o professor é convidado a buscar novas práticas pedagógicas 

coerentes e inovadoras que sejam articuladas entre teoria e prática, que assegure o 

desenvolvimento pessoal e profissional do aluno de maneira a estimular o pensar sobre o ser e 

conhecer sua própria identidade. 
 

Ao tratar da prática docente no sentido do que deverão saber e saber fazer, os autores a 

seguir apontam alguns requisitos essenciais na formação dos professores de ciências: 
 

1.Conhecer a matéria a ser ensinada. 2.Conhecer e questionar o pensamento docente 

espontâneo. 3.Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e a 

aprendizagem de Ciências. 4.Crítica fundamentada no ensino habitual. 5.Saber 

preparar atividades. 6.Saber dirigir a atividade dos alunos. 7.Saber avaliar. 8.Utilizar 

a pesquisa e a inovação (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003, p.19) 

 

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) ressalvam a 

importância de se ensinar conteúdos de Ciências desde as primeiras séries da escolarização 

básica. É durante esse período que a criança aperfeiçoa, constrói e reconstrói seus conceitos e 

apreende de modo significativo sobre o ambiente em que está inserida, através da assimilação 

e compreensão dos conhecimentos apresentados no ensino das Ciências Naturais. 
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Fracalanza (1986), enfatiza que o Ensino de Ciências nos anos iniciais, apresenta 

princípios fundamentais que devem ser trabalhados em classe, dentre outros aspectos destaca: 

a aprendizagem de conceitos básicos das ciências naturais e sua aplicação no dia-a-dia; relações 

entre a ciência, tecnologia e a sociedade e seus mecanismos de produção e saberes e da cultura 

regional e local. Neste ponto, Zacharias (2007) considera que há necessidade de que a Escola e 

seus educadores atentem que não têm como função ensinar aquilo que o aluno pode aprender 

por si mesmo e, sim, potencializar o processo de aprendizagem do estudante. A função da 

Escola é fazer com que os conceitos espontâneos, informais, que as crianças adquirem na 

convivência social, evoluam para o nível dos conceitos científicos, sistemáticos e formais, 

adquiridos pelo ensino. Eis aí o papel mediador do docente. 
 

Assim, o Ensino das Ciências para a Educação do Campo deve estar diretamente 

associado aos conhecimentos prévios do estudante que deve, antes de tudo, ser motivado para 

o processo de ensino e aprendizagem (VIVEIRO, 2006). 
 

Pela abrangência e pela natureza dos objetos de estudo das ciências, é possível desenvolver 

a área de forma muito dinâmica, orientando o trabalho escolar para o conhecimento sobre 

fenômenos da natureza, incluindo o ser humano e as tecnologias mais próximas e mais 

distantes, no espaço e no tempo (BRASIL, 2001. p. 32). 

 

Partindo desse contexto, torna-se desafiador para os educadores Ensinar Ciências. A 

Educação do Campo precisa aprofundar sua reflexão sobre que formato de escola é capaz de 

dar conta das tarefas essenciais no processo de aprendizagem e ensino para a construção de 

saberes que ajudem a construir novas relações entre o campo e a cidade. Além disso, precisamos 

nos dedicar ao estudo de didáticas, metodologias e práticas de ensino que consigam dinamizar 

e aprimorar o Ensino de Ciências no Campo. Nesse sentido, entendemos que educação é ação 

que proporciona o desenvolvimento do indivíduo preparando-o para ser um cidadão pleno de 

seus direitos e deveres. Neste contexto, Freire afirma: 
 

Os educadores progressistas precisam convencer-se de que não são puros ensinantes  
– isso não existe – puros especialistas da docência. Nós somos militantes políticos 

porque somos professores e professoras. Nossa tarefa não se esgota no ensino da 

matemática, da geografia, da sintaxe, da história. Implicando a seriedade e a 

competência com que ensinemos esses conteúdos, nossa tarefa exige o nosso 

compromisso e engajamento em favor da superação das injustiças sociais (FREIRE, 

1997, p.54). 

 

Nesta percepção, o processo de ensino aprendizagem requer novos conhecimentos, 

inovação e competência profissional dos professores. E de acordo com Nascimento, Fernandes 

e Mendonça (2010, p.228): 
 

Um aspecto marcante da década de 1960 foi a chegada ao Brasil das teorias 
cognitivistas, que consideravam o conhecimento como sendo um produto da interação 

do homem com seu mundo e enfatizavam os processos mentais dos estudantes durante 

a aprendizagem. No entanto, somente no início dos anos 1980 é 
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que essas teorias passaram a influenciar significativamente o ensino de ciências. As 

teorias de Bruner e o construtivismo interacionista de Piaget valorizavam a 

aprendizagem pela descoberta; o desenvolvimento de habilidades cognitivas; 

sugeriam que os estudantes deveriam lidar diretamente com materiais e realizar 

experiências para aprender de modo significativo e que o professor não deveria ser 

um transmissor de informações, mas orientador do ensino e da aprendizagem. 
 

 

Foi a partir desse paradigma interacionista que os Cientistas passaram a utilizar 

materiais diversificados e a tomar os experimentos como instrumentos essenciais à 

aprendizagem de Ciências. Em suas palavras Silva; Ferreira e Viera; (2017, p. 288) pontua que 

dentre os fatores importantes para a qualidade do Ensino de Ciências está a experimentação, 

sendo que: 
 

[...] assistida e direcionada pode contribuir para a construção do conhecimento 
científico e, por isso, o acesso aos laboratórios de ciências é fundamental para que os 

estudantes assimilem o planejamento e a execução e possam discutir os experimentos 
científicos. 

 

O saber científico é incluído como importante contribuição para formação crítica de 

cidadãos sob a abordagem da atividade científica em torno do contexto histórico social e 

cultural. Em acordo com a nova LDB/96, em seu artigo 22 A, compreende-se que a “educação 

básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores”. (BRASIL, 1996) 
 

As novas atribuições da unidade escolar presentes no texto da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB, 1996) abrem caminho para a construção de uma escola mais democrática 

para os alunos e para os professores. Mas é necessário algumas modificações na construção 

desse saber, a começar pela incorporação das práticas que favoreçam a permanência na escola, 

a solidariedade, a igualdade (BRASIL, 2003). Nesse sentido, “É fato que no Ensino de Ciências 

há a necessidade de um pluralismo metodológico que considere a diversidade de recursos 

pedagógico-tecnológicos disponíveis e a amplitude de conhecimentos científicos a serem 

abordados na escola” (WILSEK; TOSIN, 2009, p. 3). 
 

Diante dos avanços tecnológicos se faz necessário que a busca por práticas de ensino 

inovadoras seja constante para que o professor possa melhor conduzir o processo de ensino. As 

práticas de ensino, portanto, devem respeitar a faixa etária e as necessidades formativas dos 

estudantes. Nesse sentido e pensando a imbricação das Ciências com o modo de vida dos 

sujeitos, Uhmann e Zanon (2013, p. 165) constatam que: 
 

As reflexões sobre as estratégias de ensino necessitam contribuir para o avanço dos 

entendimentos sobre a complexidade das práticas, dos problemas práticos, das teorias, 
das relações entre teorias e práticas, dos pensamentos e ações 
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dinamicamente articulados nos processos de significação conceitual dos/nos mundos 
da vida. 

 

Dentro dessa perspectiva de Ensino, visando o entendimento e participação dos alunos 

nas atividades desenvolvidas e com mais eficiência, o professor poderá, quando na execução 

da aula, inserir outros ensinamentos sobre a importância do Ensino de Ciências e da Educação 

no Campo utilizando novas Práticas de Ensino. 
 

Libâneo (2006), afirma em suas palavras que o professor precisa conhecer práticas de 

ensino. “O professor necessita, portanto, de uma teoria que explicite a direção pretendida para 

a tarefa educativa de humanização do homem, extraída de uma concepção de educação 

enquanto prática social transformadora.” (LIBÂNEO, 2006. P. 78). 
 

A direção eficaz do processo de ensino e aprendizagem depende do trabalho 

sistematizado do professor, por meio da escolha de métodos e práticas de ensino adequadas aos 

conteúdos de aprendizagem. No processo de aprendizagem, o professor é o mediador. Mas o 

aluno participa nesse processo ao passo que o professor explora suas competências. Segundo 

Libâneo (2006, p. 42): 
 

Aprender dentro da visão da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a capacidade de 

processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados 

disponíveis da experiência. Em consequência, admite-se o princípio da aprendizagem 

significativa que supõe, como passo inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe. O 

professor precisa saber(compreender) o que os alunos dizem ou fazem, o aluno precisa 

saber compreender o que o professor procura dizer-lhes. 

 

Conforme o método de ensino, o docente define as estratégias didáticas, que 

correspondem aos meios e recursos visando à efetivação da ensinagem. Segundo Libâneo 

(1993, p. 150), “ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem, o 

professor utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e 

procedimentos que é chamado de método”. 
 

Alguns autores utilizam a expressão método de ensino como sinônimo de prática de 

ensino, porém há diferença em relação ao uso e ao conteúdo desses termos. Método é o caminho 

que conduz a um determinado ponto futuro. Estratégia de ensino compreende as práticas viáveis 

para se caminhar nessa estrada. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

A pesquisa é de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, sendo realizada por meio 

de pesquisa de campo de caráter descritivo-explicativo, com o cunho de analisar a prática de 

professores de Ciências atuantes nas escolas do Campo. Segundo Severino (2007, p. 123) na 

pesquisa de campo “o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta de dados 

é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem”, sem intervenção buscando 

compreender a realidade dos sujeitos a partir da opinião justificada dos participantes sem ter 

que escolher entre visões já pré-estabelecidas. 
 

A pesquisa realizada buscou não interferir e nem manipular qualquer tipo de influência 

nas opiniões e conceitos dos professores sobre as práticas utilizadas. Foram respeitados os 

princípios éticos na pesquisa mantendo a confidencialidade dos participantes. A seguir 

descrevemos o roteiro da pesquisa, os sujeitos e seus perfis, as características e as práticas 

utilizadas no Ensino de Ciências. 

 
 

3.1 Caracterização da Pesquisa 
 

 

Para compreensão do objeto de estudo, optou-se pela abordagem qualitativa. Essa 

abordagem se justifica pela compreensão que o pesquisador tem dos fenômenos que estuda – 

ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social -, 

interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação 

GUERRA (2014). 
 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de 
materiais empíricos – estudo de casos; experiência pessoal; introspecção; história de  
vida; entrevista; artefatos; textos e produções culturais; textos 

observacionais/registros de campo; históricos interativos e visuais – que descrevem 

momentos significativos rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Portanto, 

os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas 

interligadas na esperança de sempre conseguirem compreender melhor o assunto que 

está ao seu alcance (DENZIN; LINCOLN. et al. 2006, p. 17). 

 

Durante a investigação científica é preciso reconhecer a complexidade do objeto de 

estudo, estabelecer conceitos e teorias relevantes e usar técnicas de coletas de dados adequadas, 

por isso na pesquisa qualitativa o importante é a objetivação (GUERRA, 2014). 
 

Assim sendo, temos os seguintes elementos fundamentais em um processo de 

investigação, segundo Guerra (2014): 
 

1) a interação entre o objeto de estudo e pesquisador; 
 

2) o registro de dados ou informações coletadas; 
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3) a interpretação/ explicação do pesquisador. 
 

Uma vez que a pesquisa qualitativa não opera com dados matemáticos que permitem 

descobrir relações de causa e efeito no tratamento estatístico. O seu objeto de estudo envolve 

pessoas que agem de acordo com seus valores, sentimentos e experiências, e que estabelecem 

relações próprias. Contudo, o estudo da experiência humana deve ser feito de forma subjetiva, 

de modo que o sujeito interprete e construa sua opinião. 

 
 

3.2 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 
 

 

Quanto aos instrumentos de investigação foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturado e um questionário, a fim de saber os motivos e os fundamentos das práticas 

utilizadas pelos professores. A entrevista é a “técnica de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitados aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de 

uma interação entre o pesquisador e o pesquisado. “[...] o pesquisador visa apreender o que os 

sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam” (SEVERINO, 2007,p.124). 
 

Visando acessar um universo amplo sobre o tema exposto, para início da coleta de dados 

foi entregue um termo de consentimento (Apêndice A) aos professores entrevistados e os 

mesmos preencheram e assinaram concordando com os termos da pesquisa. Para dar início a 

coleta de dados foi aplicado um questionário (Apêndice B) para informações sobre a sua 

formação profissional e uma entrevista semiestruturada contendo 07 (sete) questões (Apêndice 

C) a respeito do tema da pesquisa aos professores de Ciências do nono ano das 02 (duas) escolas 

citadas anteriormente, onde ambos sujeitos da pesquisa são formados em Ciências Biológicas 

com especialização em áreas distintas. O professor da escola Estadual é contratado 

temporariamente, já o docente da escola Municipal faz parte do quadro efetivo. 
 

A abordagem deste trabalho tem foco específico sobre o Ensino Fundamental nas 

Escolas Alencar Mota na cidade de Alagoinha do Piauí e Joaquim José da Silva na zona rural 

do município de Alagoinha do Piauí, respectivamente Escola Estadual e Municipal. O trabalho 

em ênfase foi desenvolvido nas dependências das referidas unidades de ensino nos dias 18 e 20 

de agosto de 2018. 
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3.3 Campo da pesquisa 
 

 

3.3.1 Unidade Escolar Alencar Mota 
 

 

A Unidade Escolar Alencar Mota foi criada no ano de 1950, quando o território da atual 

cidade de Alagoinha do Piauí ainda era pertencente ao município de Pio IX. É uma escola 

pública, mantida pelo governo estadual, através da Secretaria Estadual de Educação, juntamente 

com os programas do governo federal. 
 

A instituição oferece atualmente duas modalidades de ensino, o Ensino Fundamental e 

o Ensino Médio, atendendo de segunda a sexta – feira ao Ensino Fundamental II do 6º (sexto) 

ao 9º (nono) ano com 04 (quatro) turmas, Ensino Médio. Oferece ainda, os programas: Jovem 

de Futuro e Mais Educação, além de intervenção pedagógica para a Prova Brasil e pré-ENEM 

em período pré-determinado pela Secretaria Estadual de Educação. 

 
 

Figura 01: Fachada da U. E. Alencar Mota, município de Alagoinha do Piauí, Piauí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. (2018). 
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A U. E. Alencar Mota oferece para o município de Alagoinha do Piauí uma grande 

oportunidade de desenvolvimento educacional. O prédio fica localizado no centro da cidade de 

Alagoinha do Piauí, ao lado da praça pública da cidade. O bairro é bastante urbanizado e oferece 

aos moradores uma infraestrutura que atende às necessidades básicas dos mesmos. 
 

A escola é composta por 01 (uma) sala para diretoria (FIG. A), 01 (uma) secretaria 

(FIG. B), 01 (uma) sala para os professores (FIG. C), 01 (uma) cantina (FIG. D e E), 01 (um) 

pátio (FIG. F), 01 (uma) sala para biblioteca (FIG. G), 01 (uma) sala de recursos tecnológicos, 

01 (uma) sala para laboratório de informática (FIG. H); 02 (dois) banheiros 01 (um) masculino 

com 02 (duas) divisórias, 01 (um) feminino com 03 (três) divisórias, sendo que os dois 

banheiros estão adaptados para cadeirantes (FIG. I), 05 (cinco) salas de aula, todas equipadas 

com ventiladores e quadros acrílicos, bem organizadas, espaçosas, arejadas e conservadas, 01 

(um) depósito para merenda escolar e 01 (um) refeitório no pátio da escola. 

 
 

Figura 02: Estrutura física da U. E. Alencar Mota, município de Alagoinha do Piauí, Piauí.  
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Fonte: Dados da pesquisa. (2018). 
 

 

Quanto aos recursos pedagógicos e audiovisuais, materiais físicos e recursos didáticos, 

estes são suficientes para atender a demanda de alunos de acordo com o quantitativo por 
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turma. Vale ressaltar que a escola não possui laboratórios de Ciências, porém o corpo gestor da 

escola coloca a importância de uma nova reforma na escola para atender algumas necessidades, 

bem como a criação do laboratório de Ciências. 

 
 

3.3.2 Unidade Escolar Joaquim José da Silva 
 

 

A Unidade Escolar Joaquim José da Silva foi construída no ano de 1982 e está 

localizada no Povoado São João município de Alagoinha do Piauí a 15 quilômetros da cidade. 
 

É uma escola pública, mantida pela Secretaria Municipal, através dos repasses feitos através 

dos recursos federais e com os programas do governo federal. 
 

A instituição atende de segunda a sexta – feira, Ensino Fundamental I, II, do Pré ao 9º 

(nono) ano, funcionando com Creche e os Programas Mais Educação e mais Alfabetização. 
 

Figura 03: Fachada da U. E. Joaquim José da Silva, município de Alagoinha do Piauí, Piauí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. (2018) 
 

 

A Escola Joaquim José da Silva oferece para o povoado São João a oportunidade de 

acesso à educação evitando o deslocamento de alunos para a zona urbana. A Escola é bem 

localizada, atende satisfatoriamente a demanda do povoado e localidades vizinhas. 
 

A escola é composta por 01 (uma) sala para diretoria (FIG. A);01 (uma) cantina (FIG. 

B); 01 (uma) sala para os professores (FIG. C); 01 (um) pátio (FIG. D); 01 (uma) sala para 

biblioteca (FIG. E); 02 (dois) banheiros, 01 (um) masculino e 01 (um) feminino, ambos 
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adaptados para cadeirantes (FIG. F); 07 (sete) salas de aula, todas equipadas com ventiladores 

e quadros acrílicos, bem organizadas, espaçosas, arejadas e conservadas; 01 (um) depósito para 

merenda escolar;01 (uma) sala de vídeos e de informática (FIG. G); 01 (um) banheiro para os 

professores (FIG. H); 01(um) refeitório no pátio da escola; 01 (um) campo na areia(FIG. I) para 

práticas de atividades físicas e 01(uma) cisterna com capacidade para 52 mil litros de água. 

 
 

Figura 04: Estrutura física da U. E. Joaquim José da Silva, município de Alagoinha do Piauí, 

Piauí. 
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Fonte: Dados da pesquisa. (2018). 
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3.4 Sujeitos da pesquisa 
 

 

Os sujeitos são 02 (dois) professores de Ciências do nono ano do Ensino Fundamental 
 

II de 02 (duas) escolas da cidade de Alagoinha do Piauí no Estado do Piauí. Neste Ano a 

disciplina de Ciências é dividida em Química e Física. Para analisar do Ensino de Ciências 

presentes na prática pedagógica dos professores de Ciências da Natureza, no município de 

Alagoinha do Piauí, Estado do Piauí, foram realizadas perguntas sobre a prática dos professores 

e seu contexto. 
 

A Unidade Escolar Alencar Mota possui um corpo docente formado por 16 (dezesseis) 

professores. Todos os docentes atuam na sua área de formação. Sendo 07 efetivos e 09 

celetistas. Quanto à qualificação profissional, os 16 (dezesseis) possuem graduação e 11 (onze) 

já são pós-graduados, isto é, especialistas. Ressalta-se ainda a presença de uma professora que 

está em fase de conclusão de mestrado. 
 

A Escola Municipal Joaquim José da Silva possui um quadro docente de 14 professores 

formados e com especializações, mais que nem todos atuam na sua área de formação, no qual 

12 são efetivos e 02 são contratados. Vale ressaltar que a professora de Ciências é formada em 

Ciências Biológicas, mas trabalha também com as disciplinas de Português e Matemática em 

outras turmas. 
 

A partir das informações adquiridas com os dados do questionário, traçamos o perfil dos 

entrevistados de acordo com a idade, formação, titulação e sua categoria. Para assegurar a 

garantia do anonimato do participante foram adotados apenas letras como sua identificação. 

Dessa forma, buscamos respeitar os princípios éticos da pesquisa. (Ver Quadro 01) 

 
 

Quadro 01: Caracterização dos entrevistados da pesquisa  
 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

NOME FAIXA FORMAÇÃO TITULAÇÃO CATEGORIA 

 ETÁRIA INICIAL   
     

  Licenciatura Pós-graduação Celetista 

  plena em em Gestão e (professor 

A 25-30 Ciências Supervisão no substituto) 

  Biológicas Ensino Superior  
     

  Licenciatura Pós-graduação  
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B 31-40 Plena em em Efetivo 

  Ciências Psicopedagogia  

  Biológicas Institucional e  

   Clínica  
     

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

 

Os dados do Quadro 01, juntamente com as informações do questionário, mostram que 

os sujeitos trabalham em categorias diferentes e não são professores exclusivos da disciplina de 

Ciências. O docente A é Celetista da escola estadual e leciona as disciplinas de Química e Física 

(Ciências) no 9º ano do ensino fundamental e a disciplina de Biologia no Ensino Médio, 

contratado para preencher a vaga por tempo determinado. O docente B faz parte do quadro 

efetivo trabalha com a disciplina de Ciências no Ensino Fundamental e no 9º ano Química e 

Física (Ciências), mas atua em duas outras disciplinas, Português e Matemática nos Anos 

Iniciais. 
 

Os sujeitos possuem formação inicial em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 

Tendo em vista que a licenciatura é a formação para a sala de aula, a busca constante por 

renovação e práticas inovadoras de ensino é algo sempre necessário. Também é possível 

observar no Quadro 01, que os dois professores possuem pós-graduação, porém em áreas 

distintas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Para compreender como ocorre o ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza dentro 

do campo sistemático do saber e entender a formação e a prática utilizadas pelos professores de 

Ciências no campo nas escolas de Alagoinha do Piauí se fez necessário indagar os (as) docentes 

a respeito dos seus conhecimentos e pontos de vista, referentes a essa temática. As informações 

foram coletadas por meio de entrevista semiestruturada, focada especificamente sobre o Ensino 

Fundamental (nono ano) em duas escolas sendo uma Estadual localizada na Cidade, e outra 

Municipal localizada na Zona Rural do município. 
 

Observando as percepções desses professores sobre o Ensino de Ciências no Campo, 

visando acessar um universo amplo sobre o Ensino de Ciências, os dados levantados apresentam 

as características a seguir explicitadas. 

 

 

4.1 Como são as condições de trabalho oferecidas pela escola em relação as disciplinas de 

ciências da natureza? 

 

 

As condições de trabalho são boas, a escola oferece uma boa estrutura física 
e uma boa organização por parte da direção, mas necessita de um laboratório 
para análise, assim facilitando a aprendizagem do aluno em relação a 
disciplina de ciências (Docente A). 

 

As condições são regulares, pois trabalho em uma escola rural e lá podemos 
aproveitar de tudo um pouco do que a natureza nos oferece porem não é uma 

escola que conta com muitos recursos, mas procuramos fazer da melhor 
forma possível, sempre contamos com o apoio da direção da escola para 
tentar tornar o aprendizado mais interessante (Docente B). 

 

É possível perceber que as escolas mesmo sendo de pequeno porte oferecem boas 

condições de estrutura física, mas existe a questão da falta de laboratórios disponíveis para aulas 

práticas, cabendo ao professor buscar outras formas de despertar o interesse do aluno pela 

disciplina de Ciências para que tenha prazer em aprender e buscar colocar em práticas seus 

conhecimentos em relação as diversas áreas desta disciplina. Sasseron; Maria; Carvalho, (2011) 

afirmam que a experimentação em laboratórios de Ciências é essencial juntamente com todo o 

contexto social da sala de aula. 
 

É evidente que a falta de laboratórios ainda é uma deficiência nas escolas, mais ao 

mesmo tempo a escola rural oferece novas oportunidades de descobertas, tornando possível 

aulas diversificadas em meio ao contato direto com a natureza, podendo assim ser bem mais 

interessante ao aluno, dependendo bastante da criatividade do professor. 
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O questionamento é um fator essencial no processo de ensino-aprendizagem. De 

acordo com Carvalho et al (1999, p. 47), 

 

 

“[...] em uma proposta que utilize a experimentação [...], o aluno deixa de ser 
apenas um observador das aulas, muitas vezes, expositivas, passando a exercer 
grande influência sobre ela: argumentando, pensando, agindo, interferindo, 
questionando, fazendo parte da construção de seu conhecimento”. 

 
 

Dentro de um laboratório é possível vivenciar situações que favorecem o aprendizado 

de maneira significativa desenvolvendo a investigação e a compreensão, permitindo ao aluno 

levantar hipóteses, questionamentos e explicações por meio de leis ou teorias a partir das 

observações feitas. Nas aulas práticas, aumentam-se os questionamentos e o interesse dos 

alunos de forma significativa e com o laboratório é possível colocar em prática o que se vê na 

teoria. A experimentação no Ensino de Ciências na Educação do Campo é uma aprendizagem 

dinâmica e investigativa que estimula competências e habilidades cognitivas e motoras do 

estudante, portanto, um laboratório deve atuar na melhoria das práticas de ensino. 

 

 

4.2 Qual é o papel das ciências da natureza no processo educacional dos alunos do 

campo? 

 
 

É importante para o aluno tomar conhecimento dos tipos de vida existentes 
na Terra. Mostrar a relação das plantas com o meio ambiente, estudar os 
diferentes tipos de animais presentes em nosso bioma e relacionar os 

conhecimentos adquiridos em aula com a realidade do seu dia a dia (Docente 
A). 

 

É de conscientizar os mesmos para que não poluam o meio ambiente e nem 
destruam os nossos recursos naturais para que num futuro bem próximo 
podermos recuperar pelo menos parte do que resta deles ( Docente B). 

 

 

A percepção dos entrevistados mostra que os alunos estão sendo preparados para 

entender o meio ambiente e a sociedade, e para que no futuro saibam enfrentar e resolver 

problemas cotidianos, vivenciados também no meio rural, podendo cuidar da natureza e do que 

ela oferece. 
 

Dependendo da maneira como são ministradas, as aulas de Ciências da Natureza podem 

formar cidadãos conscientes e capazes de mudar o mundo. A disciplina abre um leque de 

possibilidades, pois nessas aulas o educando tem a oportunidade de desenvolver suas 

habilidades voltadas para o meio ambiente, ou o interesse pelos animais. Dessa forma torna-se 
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possível cumprir o papel da educação básica pertinente a parte do aspecto formativo conforme 

a nova LDB/96 artigo 22 em que a “educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 
 

O processo educacional é bem amplo e precisa ser feito um alicerce firme através das 

diferentes atividades que são possíveis de realizar. É imprescindível a realização de um trabalho 

sério nesta disciplina, uma vez que ela é parte integrante no processo educacional. Sendo bem 

trabalhada, a aprendizagem será construída com maior eficácia. Conforme Berutti e Nardelli 

(1965) que ressaltam o Ensino de Ciências como preparação do aluno para conhecer a sua 

identidade e como cidadão para exercer o seu papel na sociedade. 

 

 

4.3 Quais as estratégias que você costuma utilizar no processo de aprendizagem das 

ciências da natureza? 

 
 

Utilizo principalmente o livro didático como recurso. Quando possível trago 
para a sala de aula alguns experimentos simples, e tipos de plantas 

predominantes da região para mostrar as principais partes internas e 
externas. As vezes utilizo o retroprojetor para expor slides, mais nem sempre 

disponho deste recurso por a escola só dispor de um, e é preciso agendamento 
com antecedência para poder ter acesso (Docente A). 

 

Trabalhar com o que a escola e o meio venha a nos oferecer, pois sabemos 
que hoje a tecnologia está avançada mais que na prática é tudo diferente, por 

que não dispomos de laboratório de ciências e utilizamos como base principal 
o livro didático. Sempre que possível realizamos aula de campo nas 
proximidades da escola (Docente B). 

 

 

Levando em conta a distinção de que prática de ensino compreende as práticas viáveis 

para se caminhar nessa estrada. A utilização dos materiais disponíveis na escola é bastante 

válida e produtiva, quando muitas vezes não é possível a realização de práticas e técnicas 

diferentes, devido aos custos e gastos por serem fora do alcance. 
 

Evidentemente que hoje a tecnologia oferece novas oportunidades de se dinamizar a 

aula, principalmente de Ciências que abrange conhecimentos diversos. Mas, na realidade nem 

tudo está ao alcance do professor, principalmente o professor de escolas rurais de cidades de 

pequeno porte. Portanto, torna-se quase impossível a realização de aulas experimentais, assim 

também como a utilização de técnicas avançadas assim como de aparelhos tecnológicos 

desenvolvidos para a pesquisa. Diante de tais dificuldades o professor acaba limitando sua aula 

a teoria e ao mundo dos livros e poucas vezes sai da sala de aula. 
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Essas dificuldades precisam ser vencidas pois a compreensão da Ciência e da tecnologia 

prepara o aluno para o mercado de trabalho e compreensão do mundo em que vive 

(NASCIMENTO; DUARTE, 2014). Por meio desses recursos, e principalmente através de 

exercícios de observação, experimentação e pesquisa, os estudantes são capazes de relacionar 

os conteúdos aprendidos com aquilo que eles percebem em seu cotidiano e permitir aos mesmos 

formar novas relações aumentando sua visão de mundo. 

 

 

4.4 A escola oferece recursos didáticos essenciais para trabalhar as disciplinas de 

ciências da natureza de acordo com suas estratégias? 

 
 

Sim, pois a escola dispõe de livro didático para o professor e todos os alunos, 
retroprojetor e sala de vídeo. São recursos disponíveis para ajudar na aprendizagem 
do aluno (Docente A). 

 

Sim, pois sempre procuro explorar o que ela tem pra nos oferecer aos arredores e 
na comunidade. A nossa escola dispõe de sala de vídeo, livro didático e retroprojetor 
(Docente B). 

 

Como se pode observar o professor trabalha com o que a escola dispõe, que é 

basicamente o livro didático, retroprojetor e quando possível acesso a sala de vídeo para 

exposição de vídeo-aulas para complementar a teoria. 
 

É preciso ter ideias criativas para realizar aula de campo e explorar da melhor forma 

tudo que a comunidade oferece aos arredores da escola, assim procurando complementar as 

aulas de forma a despertar cada vez mais o interesse do aluno pela disciplina. Portanto os 

recursos didáticos devem ser utilizados de tal forma que “A aprendizagem de Ciências deve ser 

vista pelo professor e sentida pelo aluno como algo que lhe seja útil” (CAON 2005). 

 
 

4.5 Você acha importante a formação do professor de ciências da natureza? 
 

 

Sim, pois é uma área que auxilia principalmente aos professores que 
trabalham no nono ano, além de estarem habilitados para lecionar ciências 
podem atuar em Química e Física com mais êxito. Quanto mais 
conhecimentos na área, melhor para o desenvolvimento do conteúdo 
(Docente A). 

 

Sim, Por ser uma disciplina voltada para a natureza, que estuda com mais 
complexidades o meio ambiente e suas ações físico/químicas podemos formar 
cidadãos dignos de preservar e lutar pelos recursos que ainda existem na 
natureza (Docente B). 
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É perceptível que a formação do professor é algo imprescindível para a sua atuação 

adequada, pois é ela que norteia a sua concepção na relação do ensino-aprendizagem a ser 

desenvolvida nas suas aulas. E nos dias atuais é notável que a especialização, também, é 

fundamental para o professor ampliar seus conhecimentos e se atualizar de procedimentos 

didáticos e pedagógicos inovadores. A percepção dos professores entrevistados sobre a 

formação do professor de Ciências mostra a formação em Ciências é fundamental, 

principalmente, por preparar os alunos para melhor compreender o mundo e para o mercado de 

trabalho (NASCIMENTO E DUARTE, 2014). 

 
 

4.6 Você se sente motivado enquanto professor de ciências da natureza? 
 

 

Sim, pois enquanto professor de biologia atuo na minha área de formação 
que tenho muita afinidade e conhecimentos, e tento repassar para meus 
alunos. Mas, no nono ano como professor de química e física encontro 
algumas dificuldades para repassar com clareza e coerência, os conteúdos, 
porém busco pesquisar e aprimorar minhas aulas (Docente A). 

 

Em parte, porque o sistema tem seus critérios que não podemos fugir deles 
como também, a instituição tem suas relevâncias (Docente B). 

 

 

O papel principal da educação é formar cidadãos. Mas antes precisa-se atingir os 

objetivos e necessidades dos indivíduos, faltando a valorização por parte dos alunos, dos 

conhecimentos proporcionados pela disciplina e do esforço do professor. Se faz necessário 

saber que quando se fala da necessidade do profissional para transformar a realidade escolar, 

abre-se espaço para contestar análises e reflexões do sistema de educação, em que inclui a 

interpretação própria do aluno e a autonomia, a querer buscar e a conhecer a si mesmo ao meio 

em habita, refletindo-se na melhoria da sua qualidade de vida e sua relação com o meio 

ambiente e outros fatores. Zacharias, (2007) confirma a importância de potencializar o processo 

de ensino aprendizagem. 
 

Nesse sentido, observamos que o Docente A relata algumas dificuldades de ensino 

quanto a clareza e coerência dos conteúdos de Química e Física, implicando na motivação para 

a docência. Observamos que o Docente A tem formação inicial em Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas e Pós-Graduação em Gestão e Supervisão no Ensino Superior. Esse docente 

relata a busca pela pesquisa para aprimoramento das aulas. Nesse caso em particular, 

observamos que o professor apresenta dificuldades, também, pela falta de formação na área. 

Esse quadro não decorre de caso específico dos profissionais das escolas em estudo, segue 

estatística dos professores que atuam na educação básica do campo, cuja necessidade vai desde 

a formação adequada desses profissionais para o Ensino das Ciências passando pela 
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valorização dos profissionais da Educação do Campo de forma a estimular a permanência 

desses nas escolas do campo. 

 
 

4.7 Você sente dificuldade para lecionar química e física. Quais? Cite-as. 
 

 

Sim. Sinto muita dificuldade em ambas as disciplinas. Porém em Física mais 
ainda, pois não tenho muita afinidade, e é de difícil aprendizagem. Sou 
formado em Ciências Biológicas, e as disciplinas de química e física exigem 
formação distinta em sua área (Docente A). 

 

Sim; Sou formada em Ciências Biológicas e encontro dificuldade para 
lecionar química e física. Pois, com a clientela que nós temos hoje fica difícil 
pra repassar essas disciplinas; Reações químicas (química); Eletricidade 
(Física) (Docente B). 

 

 

O papel principal da educação é formar cidadãos e essa função cabe ao professor 

despertar o interesse do aluno. Mas é perceptível as dificuldades encontradas quando precisa-

se atingir interesses, necessidades e objetivos principalmente quando se leciona química ou 

física, pois muitas das vezes são professores que estão preparados para atuar em outras áreas e 

que por necessidade são deslocados para tais disciplinas, no que acaba criando uma dificuldade 

de gerar autonomia, caráter crítico e participação ativa e afetiva ao aluno. “Ensinar ciências 

nunca foi uma tarefa fácil” (ALEIXANDRE, 2003; SANMARTI, 2002). 
 

Como é possível observar, os docentes avaliados possuem formação em Ciências 

Biológicas mas trabalham com Química e Física, disciplinas que, no nono ano das escolas do 

campo substituem Ciências, trazendo dificuldades para o professor e comprometendo o 

aprendizado do aluno. O professor desenvolve melhor suas habilidades na sua área de formação. 
 

Para que o processo de aprendizagem ocorra, Libâneo (2006) atenta para a qualificação 

do professor quando diz: “A condição de êxito do trabalho escolar supõe um professor com uma 

formação científica de alto nível, formação que inclua, também, uma clara compreensão dos 

mecanismos do insucesso escolar.” (LIBÂNEO, 2006 p. 107). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Através do estudo realizado pode-se concluir que o Ensino de Ciências no Campo é de 

suma importância para o currículo escolar, por oferecer oportunidade de um ensino dinamizado, 

podendo contribuir de forma relevante para o processo de ensino-aprendizagem em que o aluno 

tenha a capacidade de relacionar o seu conhecimento com a realidade, trazendo para sua vida o 

conhecimento adquirido em aula. Devido a sua relevância, e ser uma área ampla, cabe ao 

professor que trabalha com a disciplina de Ciências explorando seus diversos conteúdos, ser 

atuante e estimular o interesse dos alunos pela disciplina. Isso deve ser feito oferecendo aulas 

diversificadas, como aula de campo, oportunidades para investigação, ou seja, o professor deve 

orientar os alunos da melhor forma possível, através das aulas e dos conteúdos ministrados, 

inserindo também os temas transversais, buscando proporcionar momentos nos quais os alunos 

realizem observações, pensem, façam perguntas e encontrem respostas, buscando a integração 

dos mesmos com os temas para que atinjam determinados pontos que façam com que eles se 

sintam mais atraídos pela disciplina. 
 

Fica evidente que as práticas utilizadas no Ensino de Ciências pelos professores 

avaliados, estão restritas ao uso do livro didático e a teoria em sala. Enquanto devem ser 

procedimentos que facilitem o processo de aprendizagem e o contato direto do aluno com os 

fatos ou fenômenos, favorecendo ao educador uma aula mais dinâmica com maior participação 

dos alunos. A relação social afetiva entre professor e aluno, tem grande influência no processo 

de ensino aprendizagem, permitindo ao estudante mais segurança para tirar dúvidas e fazer 

questionamentos. 
 

No Ensino de Ciências é possível utilizar várias práticas didáticas mesmo em sala de 

aula. Uma delas que é bastante utilizada é o uso de jogos ou brinquedos pedagógicos 

desenvolvidos com a intenção de despertar a capacidade cognitiva do aluno, porém é 

perceptível através dos resultados obtidos, que esta prática não é utilizada pelos sujeitos da 

pesquisa. Porém, um material educativo bem concebido e utilizado corretamente pelo mediador 

oferece muitas vantagens. 
 

É papel do professor de Ciências, instigar os alunos a participarem das aulas 

planejadas, frisando sempre a importância da disciplina para a vida e para a formação de 

indivíduos preparados para enfrentar os desafios ambientais, tecnológicos e sociais do seu dia 

a dia. Uma vez que estes conhecimentos são essenciais para a sociedade e a sobrevivência do 

ser humano. 
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APÊNDICE A – CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO 

 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 
 

 

Eu,__________________________________________________________ 
 

____________RG n. _______________________, abaixo assinado, concordo em participar da 

pesquisa “ANÁLISE DO ENSINO DE CIÊNCIAS NO CAMPO: REFLEXÃO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA ACERCA DE PROFESSORES DE ALAGOINHA DO PIAUÍ”. Tive pleno 

conhecimento das informações sobre o estudo citado. Discuti com a graduanda Wilia Maura de 

Brito sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e 

de esclarecimentos permanentes. Ficou claro que a minha participação é isenta de despesas. 

Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo. A retirada do consentimento da participação no 

estudo não acarretará em penalidade ou prejuízos. 

 
 

Picos, ______ de ___________________________ de2018. 
 

 

Professor Participante:_____________________________________________ 
 

Assinatura do Professor Participante: _________________________________ 



 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES 

DE BARROS LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

Título do projeto de pesquisa: ANÁLISE DO ENSINO DE CIÊNCIAS NO CAMPO: 
REFLEXÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA ACERCA DE PROFESSORES DE 
ALAGOINHA DO PIAUÍ 

 

PARTE I 
 

 

FAIXA ETÁRIA DO ENTREVISTADO 

 

( ) 25 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

 

FORMAÇÃO 

 

1. Graduação: 

 

Curso:_____________________________________________________ 

 

( ) Licenciatura ( ) Bacharelado ano: _______ instituição: ____________ 

 

Outras informações:__________________________________________ 

Modalidade do curso: 

 

( ) presencial ( ) semi-presencial ( ) a distância ( ) período especial 

 

Obs.:______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Possui outra graduação? Especifique: 

 

2. Graduação:______________________( ) Licenciatura ( ) Bacharelado 

ano: _______ instituição: ___________ área :_________________ 

Outras informações:__________________________________________ 

 

Modalidade do curso: 

 

( ) presencial ( ) semi-presencial ( ) a distância ( ) período especial 



 

 

Obs.:______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Pós-graduação: 

 

• Aperfeiçoamento: 

 

Curso:_____________________________________________________ 

 

Instituição__________________________________________________ 

 

Modalidade do curso: 

 

( ) presencial ( ) semi-presencial ( ) a distância ( ) período especial 

 

Início:________ Término:_________ Duração do Curso:_____________ 

 

Área______________________________________________________ 

Obs.:______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

• Especialização: ano_______ instituição___________ área__________ 

 

Obs.:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

• Mestrado: ano________ instituição ____________área_____________ 

Obs.:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

• Doutorado: ano______ instituição____________área ______________ 

Obs.:______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Outras Informações:__________________________________________ 



 

 

APÊNDICE C – ENTREVISTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES 

DE BARROS LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

Título do projeto de pesquisa: ANÁLISE DO ENSINO DE CIÊNCIAS NO CAMPO:  
REFLEXÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA ACERCA DE PROFESSORES DE 

ALAGOINHA DO PIAUÍ 

Prezado docente:  

Desde já, gostaria de agradecer por sua colaboração com este estudo, cujo objetivo e analisar 

as estratégias de ensino utilizadas por professores de Ciências da Natureza. Suas informações 

são muito importantes para a realização dessa pesquisa. Questões: 
 

 

1)Como são as condições de trabalho oferecidas pela escola em relação as disciplinas de 
 

Ciências da natureza? 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2)Qual é o papel das Ciências da Natureza no processo educacional dos alunos do campo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
3)Quais as estratégias que você costuma utilizar no processo de ensino aprendizagem das 

Ciências da Natureza?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
4)A escola oferece recursos didáticos essenciais para trabalhar as disciplinas de Ciências da 
natureza de acordo com suas estratégias?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5)Você acha importante a formação do professor de Ciências da natureza? 



 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6)Você se sente motivado enquanto professor de Ciências da Natureza? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7)Você sente dificuldade para lecionar química e física. Quais? cite-as. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Obrigada!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 


