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RESUMO 

 

Este trabalho tem como temática o ensino de ciências na educação do campo no município de 

Vera Mendes, e teve como objetivo analisar como tem ocorrido o ensino de ciências no Ensino 

Fundamental na Educação do Campo, desse município, e como tem permanecido a atuação dos 

professores nesta disciplina, bem como entender e observar como tem se dado a organização 

desse ensino. Para isso foi realizada uma pesquisa em três escolas do campo, localizadas no 

município, através de questionários direcionados aos professores de ciências, aluno e gestores 

escolares. O interesse em estudar esse tema e desenvolver essa pesquisa deve-se a preocupação 

de, na qualidade de futura professora de ciências da natureza na educação do campo, verificar 

como tem ocorrido esse ensino no município. O ensino na educação do campo foi alcançado 

através de muitas lutas e movimentos sociais, que através dos mesmos se conquistaram o que 

temos hoje no nosso ensino. O ensino de Ciências está absolutamente relacionado com a 

formação de professores e alunos, pois, alinha-se ao processo de construção e desenvolvimento 

do conhecimento, para descobrir, investigar e criar oportunidades que possam auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem garantindo uma educação de qualidade. Pretendeu-se ser uma 

ideia inicial de reflexões sobre o ensino para contribuir na identificação de possíveis falhas 

nesse processo do ensino de ciência. 

Palavras-chave: Educação do campo. Ensino-aprendizagem. Ensino de Ciências. Movimentos 

sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work had as its theme the teaching of science in rural education in the city of Vera Mendes, 

and its objective was to analyze how the teaching of science in the elementary education in 

rural education has occurred in this city, and how the performance of teachers has remained. in 

this discipline, as well as understand and observe how the organization of this teaching has been 

given. For this, a survey was conducted in three rural schools located in the city, and was 

conducted through questionnaires directed to science teachers, students and school managers. 

The interest in studying this theme and developing this research is due to the concern that, as a 

future teacher of nature sciences in rural education, we should check how this teaching has been 

taking place in the municipality. The teaching in the field education was achieved through many 

struggles and social movements, which through them achieved what we have today in our 

teaching. Science teaching is absolutely related to the education of teachers and students, as it 

aligns with the process of construction and development of knowledge, to discover, investigate 

and create opportunities that can help the teaching-learning process ensuring a quality 

education. . It was intended to be an initial idea of reflections on teaching to help identify 

possible failures in this process of science teaching. 

 

Keywords: Rural Education. Teaching and learning. Science teaching. Social movements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

              O ensino de ciências da natureza na educação do campo tem sido feito de acordo 

com várias práticas educacionais do ensino tradicional, relacionado a métodos que 

conduzem a memorização, limitando-se apenas aos conteúdos do livro didático, uma 

metodologia centrada no conhecimento do professor. Muitas dessas práticas que ainda 

são realizados nos dias de hoje, são baseados apenas nas transmissões de informações, 

tendo como principal recurso o livro didático, que por sinal traz informações muito 

distante da realidade dos alunos, principalmente dos educandos do Campo.  

              A Educação do Campo, é uma forma de ensino que oferecer uma educação 

escolar especifica associada à forma de convivência, do conhecimento e da cultura do 

campo e ainda desenvolve ações coletivas com a comunidade escolar numa perspectiva 

de qualificar o processo de ensino e aprendizagem. 

              São várias as problematizações encontradas no ensino de ciências na educação 

do campo, entre elas estão à deficiência na formação dos professores, as condições físicas 

das escolas, a ausência de recursos, os livros didáticos que não contemplam o conteúdo 

conforme a realidade vivida pelos alunos, bem como a forma que esses conteúdos estão 

sendo repassados para eles.  

            Diante de todas essas dificuldades vistas no ensino de ciências da natureza, 

podemos perceber que apesar de tudo, essa é uma área que tem auxiliado os estudantes a 

terem um conhecimento maior sobre a sua vida e o meio em que vivem, dando suporte a 

eles, a se posicionar diante de questões polêmicas, como meio ambiente, poluição assim 

como também preservação e todos os assuntos que favorecem o meio ambiente, e isso 

nos mostra que há uma necessidade de buscar melhorias por alternativas de ensino em 

que possa trazer novos métodos para o conhecimento dos alunos, já que é uma área que 

auxilia os mesmos na percepção de vida humana, seu próprio corpo, integridade pessoal, 

postura de respeito ao próprio corpo e ao meio ambiente, e também para o entendimento 

de saúde e da compreensão da sexualidade, como também a se preservar de doenças, tanto 

sexualmente transmissíveis, como outras relacionadas à higiene pessoal e alimentícia. 

            Todas essas questões citadas faz com que o aprendizado dos educandos do campo 

avance, e encontre meios para possibilitar a esses sujeitos um melhor entendimento para 

viverem melhor em sociedade. O ensino na educação do campo foi alcançado através de 
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muitas lutas e movimentos sociais, que através dos mesmos se conquistaram o que temos 

hoje no nosso ensino, assim como destaca os autores, Molina e Freitas: 

As lutas dos movimentos sociais e sindicais do campo, no Brasil, 

conquistaram programas de educação para os camponeses, entre os 

quais se destacam: o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera), o Programa Saberes da Terra e o Programa de Apoio 

às Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo). Embora esses 

programas enfrentem dificuldades em sua execução – especialmente no 

que diz respeito à quantidade e à morosidade na liberação dos recursos 

para efetivação 

das ações que apoiam –, eles constituem-se em práticas concretas de 

parte das concepções da Educação do Campo (MOLINA e FREITAS, 

2011, p. 23). 

 

            Sendo assim, entende-se que o movimento da Educação do Campo, a partir de 

suas muitas e sofridas lutas, tem se desenvolvido aos pouco, através de algumas 

conquistas, como o direito ao ensino e programas educacionais que favoreceram a esse 

grupo de pessoas. 

 O interesse em estudar esse tema e desenvolver essa pesquisa foi devido a 

preocupação de, na qualidade de futura professora de ciências da natureza na educação 

do campo, verificar como tem ocorrido esse ensino no município de Vera Mendes-PI na 

educação do campo, pois percebe-se uma grande necessidade de observar e entender 

como tem acontecido esse ensino, como tem sido as práticas e metodologias usadas pelos 

profissionais, pensando na melhor qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

pretendeu-se ser uma ideia inicial de reflexões sobre o ensino para contribuir na 

identificação de possíveis falhas nesse processo do ensino de ciências, em especial na 

educação do campo, e ao mesmo tempo, proporcionar aos professores e gestores uma 

reflexão sobre a necessidade de otimização das práticas e métodos pedagógicos por eles 

utilizados. 

             Dessa forma o presente trabalho teve como objetivo de analisar como tem 

ocorrido o ensino de ciências no Ensino Fundamental na Educação do Campo, no 

município de Vera Mendes, Piauí e como tem permanecido a atuação dos professores 

nesta disciplina. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 
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Analisar como tem ocorrido o ensino de ciências no Ensino Fundamental na 

Educação do Campo, no município de Vera Mendes, Piauí, e como tem permanecido a 

atuação dos professores nesta disciplina, bem como entender e observar como tem se 

dado a organização desse ensino. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Entender como tem acontecido o ensino de ciências nas escolas do campo, quais 

as práticas e métodos que são usados para o desenvolvimento de práticas que 

possibilitam reflexões dos estudantes sobre a relação homem-natureza; 

 Analisar como acontece a formação de professores e gestores para o ensino de 

ciências do campo, e qual o seu processo de formação ou área de formação; 

 Analisar junto a alunos, gestores e professores, sobre a importância da disciplina 

de ciências na educação do campo, na compreensão do meio em que vivem. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O ensino de ciência 

              O Ensino de Ciências nas escolas representa uma disciplina escolar, cuja área de 

estudo é de grande importância para o aperfeiçoamento dos conhecimentos e articulação 

com as vivências e experiências envolvendo o meio ambiente, o desenvolvimento 

humano, e as transformações tecnológicas entre outras temáticas. Este ensino de ciências 

nem sempre foi um objeto de estudo nas escolas, mas ao longo dos anos foi-se 

conquistando esse espaço para que acontecesse o aprimoramento no ensino, pois ele nos 

permite a introduzir e a descobrir as informações incluídas aos fenômenos naturais, à 

saúde, a tecnologia, a sociedade e ao meio ambiente, favorecendo assim a construção e a 

ampliação de novos conhecimentos. 

              A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394/96 coloca, em seu 

I artigo, que:  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais P. 1. 
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              O ensino de ciências é capaz de contribuir para o desenvolvimento de um aluno 

que seja capaz de interpretar, decifrar e avaliar os conhecimentos adquiridos pelas 

informações obtidas em noticiários ou boletins, e seja capaz de argumentar, e assim 

participar efetivamente das decisões necessárias em seu meio social, que procura resolver 

problemas e contribuir na qualidade de vida dos seres vivos em geral. (LUSTOSA, 2013). 

Sendo assim, o ensino de ciências tem sido um parceiro na qualidade do aprendizado do 

aluno, tanto nas questões educacionais, quanto nas questões sociais, pois possibilita ao 

educando meios para um melhor entendimento sobre essas questões. Ainda sobre esse 

sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na área de Ciências da Natureza, 

do Ensino Fundamental, assegura que:  

 

Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, 

combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e 

manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas, são 

imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto 

científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a presença da 

área de Ciências da Natureza, e de seu compromisso com a formação 

integral dos alunos (BNCC p. 321). 

               

             O ensino em ciências, como também nas outras áreas do conhecimento prepara o 

educando para viver em sociedade e conseguir sobreviver com questões que lhes são 

impostas, bem como discutir, entender e debater assuntos relacionados a comunicação, 

cuidado do meio ambiente, e ainda saneamento básico e outras questões que servem para 

a preservação e manutenção do meio ambiente. No entanto, no período do Ensino 

Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem traçado um acordo com o 

desenvolvimento do letramento científico, que abrange a competência de compreender, 

debater e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), como ainda de transformar 

esse mundo com base nas contribuições teóricas e processuais das ciências. 

              O ensino de ciências da natureza está sempre presente na vida dos seres humanos 

nos seus dia-a-dia, e é notável que esse ensino seja necessário para todos, pois através 

dele as pessoas serão capazes de progredir e aprender a sobreviver com várias mudanças 

que são impostas ao passar dos anos. Mas nem sempre esse ensino de ciências da natureza 

esteve presente em todas as séries do ensino, como diz (Lustosa, 2013, p.15). 

O ensino de ciências naturais até o início da década de 60 era exercido 

apenas nas duas séries do antigo curso primário, com a promulgação da Lei 

Darcy Ribeiro, a então Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 

1961, a obrigatoriedade se estendeu às oito séries do ensino fundamental 
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daquela época. O senário educacional vigente apresentava a Ciência como 

um saber neutro e isento, e a verdade científica, tida como inquestionável 

(PCN, 1998). O que não permitia aos alunos espaço de construir seu 

aprendizado construtivamente. A avaliação da aprendizagem era de forma 

direta, através de questionários, e medida pela quantidade de conteúdos 

aprendidos pelo discente. 

 

              A autora mostra o ensino de ciências da natureza nos anos 60, muito diferente 

dos dias atuais, e que aos poucos foi avançando e se desenvolvendo, e hoje esse ensino 

traz a oportunidade aos alunos a se familiarizarem e entenderem que não existem verdades 

absolutas e nem assuntos que sejam inquestionáveis, ou seja, todos os fenômenos 

presentes na natureza e na sociedade são sempre modificados quando acontecem novas 

descobertas, ou quando serão necessárias tais mudanças, que são entendidas por estudos 

realizados na área de ciências da natureza. 

 

3.2 O Ensino na Educação do Campo 

 

              Quem são esses sujeitos que chamamos de camponeses?  São todos os indivíduos 

que se encontram vinculados material ou imaterialmente com o campo, por exemplo: 

camponeses, quilombolas, indígenas, assentados. Sujeitos esses que necessitam de uma 

atenção para construção de políticas públicas que os assegurem mais direitos sociais e 

educacionais dentro da sociedade. E todos esses direitos alcançados na educação do 

campo são necessários para a melhoria de todos os campesinos, trazendo conhecimentos 

a nova geração e todos protagonistas dos movimentos sócias que estão sempre buscando 

um melhor ensino para todos, assim como uma melhor qualidade de vida. 

              O ensino da educação do campo é oferecido aos agricultores e seus familiares, 

bem como a todos que moram, são assentados ou acampados no campo, com o intuito de 

oferecer um ensino específico ligado a realidade de vida de seus educandos, para o 

conhecimento de suas culturas e outros aprendizados, para uma melhor qualidade do 

processo de aprendizagem, assim esse ensino tem proporcionado aos trabalhadores e 

campesinos o acesso ao conhecimento. 

A Educação do campo se coloca em luta pelo acesso dos trabalhadores ao 

conhecimento produzido na sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz 

a crítica ao modo de conhecimento dominante e à hierarquização 

epistemológica própria desta sociedade que deslegitima os protagonistas 

originários da Educação do campo como produtores de conhecimento e que 

resiste a construir referências próprias para a solução de problemas de uma 

outra lógica de produção e de trabalho que não seja a do trabalho produtivo 

para o capital (CALDART, 2010, P.38). 
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              “O estudo e compreensão da Educação do Campo surgiram como uma crítica à 

realidade da educação brasileira, particularmente à condição educacional do povo 

brasileiro que trabalha e vive no/do campo” (CALDARTE, 2010). Já que se percebe que 

a educação no espaço rural sempre tiveram esquecidas nas políticas públicas 

educacionais.  A Educação do Campo é uma forma de ensino ainda em construção e 

reconstrução e pode ser diferenciada e entendida pela experiência de várias políticas 

públicas que foram conquistadas pelos vastos movimentos da população do campo que 

aconteceram ao longo dos anos, para terem seus direitos aprovados e garantidos, entre 

eles o direito a educação de qualidade no ambiente onde vivem e trabalham. 

              Ao entendermos o que acontece e é dito na legislação, o Movimento da Educação 

do Campo se conquistou pouco a pouco, a partir de suas diversas lutas (nacionais, 

estaduais e municipais), uma série muito importante de instrumentos legais que 

distinguem e legitimam as condições necessárias para que a universalidade do direito à 

educação se desempenhe, reverenciando as especificidades dos sujeitos do campo 

(MOLINA e FREITAS, 2011). O que se entende é que através de muitas lutas sociais dos 

trabalhadores rurais, lutas por terras e de vários projetos construídos a partir de 

necessidades vistas para as pessoas do campo, com o intuito de melhorias para a educação 

camponesa, é que se conseguem alguns direitos e conquistas de políticas públicas que 

assegurem esses direitos a todos. 

 

Desta maneira, a escola do campo pode ser uma das protagonistas na 

criação de condições que contribuam para a promoção do desenvolvimento 

das comunidades camponesas a partir das concepções sobre as 

possibilidades de atuação das instituições educativas na perspectiva contra-

hegemônica, além das funções tradicionalmente reservadas à escola, de 

socialização das novas gerações e de transmissão de conhecimentos. Para 

isso, faz-se necessário que se promovam no seu interior importantes 

transformações, tal como já vem ocorrendo em muitas escolas no território 

rural brasileiro, que contam com o protagonismo dos movimentos sociais 

na elaboração de 

seus projetos educativos e na sua forma de organizar o trabalho pedagógico. 

(MOLINA E FREITAS, 2011, P.25). 

 

3.3 Problemas enfrentados no ensino de ciências 

               

              Grandes são os problemas enfrentados pelos professores de ciências em suas 

salas de aulas. As dificuldades encontradas no contexto escolar vividos pelos professores 

em sala de aula vão muito além de apenas aulas práticas ou experimentos em laboratórios 

ou na sala, mas deve possibilitar uma intervenção nesta sala, que aumente as expectativas 
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dos alunos, resultando em uma aprendizagem mais eficaz (COSTA et al. 2016) No 

entanto, são várias dificuldades, não só a falta de laboratórios na escola, mas também, a 

indisciplina, a falta de interesse, e os poucos recursos encontrados nas escolas para 

trabalhar, e o professor precisa pensar em aulas que possam chamar a atenção dos alunos, 

para que as aulas de ciências se tornem mais proveitosas, e levando tudo isso em conta, 

se entende são muitas essas dificuldades, principalmente nas escolas do campo. 

  Segundos os autores, Oliveira, Adam e Tartuci, (2018) p. 3 sobre as dificuldades 

no ensino de ciências, refletem o seguinte:  

Frente ao ensino na escola do campo são vários os aspectos 

problematizados, entre eles a questão da ausência e formação de 

recursos humanos, os materiais e livros didáticos que não contemplam 

o conteúdo da realidade do aluno do campo, com ilustrações que 

refletem a realidade dos alunos de escolas urbanas e não rurais, por 

exemplo. O que se tem observado em relação aos recursos humanos, 

como já comentado neste trabalho, é a deficiência de formação do 

professor para dar aula no campo, a falta de conhecimento da 

característica do aluno do campo e uma formação que assegure de fato 

uma prática pedagógica que considere as suas especificidades. O 

professor deve ter a formação para ministrar especificamente aulas em 

escolas do campo, com pedagogia apropriada para lidar com alunos e 

suas especificidades. 

              Para uma melhor formação do aluno do campo, é necessária uma formação do 

professor, para que esse se sinta mais capaz de ministrar as aulas assim como também 

trabalhar as especificidades de seu alunado. Pensando ainda sobre as dificuldades 

encontradas no ensino de ciências os autores ainda acrescentam: 

O ensino de ciências da natureza está atualmente diante de um grande 

impasse, pois o que tem se visto é uma repetição de conteúdo que não 

garante uma formação cidadã ao aluno do campo. São conteúdos 

dirigidos única e exclusivamente para alunos da cidade, com exemplos 

que não contemplam a realidade dos alunos do campo. Teríamos que 

mudar tal forma de ensino e fazer com que os alunos relacionem o 

ensino de ciências da natureza (física, química e ciências biológica) 

com o seu dia a dia, vislumbrando o aluno de possível aplicação no seu 

dia a dia, coisas palpáveis e que façam o aluno ter estímulo para assistir 

e gostar das aulas de Ciências da Natureza. (OLIVEIRA; ADAM; e 

TARTUCI. p.1). 

 

3.4 A importância das aulas de campo no ensino de ciências 

 

              Aula de Campo é uma ferramenta contribuinte para o processo de ensino 

aprendizagem em Ciências Naturais, pois quando se estuda Ciências, aprende-se a 

explorar o mundo, para conhecê-lo melhor, e através de aulas práticas, e visitas ao campo 
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possibilitam ao estudante não apenas em descobri-lo, o meio em que vive e o objeto de 

estudo, mas também em esclarecer suas dúvidas e valorizar o ambiente que o cerca. 

As atividades de campo permitem o contato direto com o ambiente, 

possibilitando que o estudante se envolva e interaja em situações reais, 

confrontando teoria e prática, além de estimular a curiosidade e aguçar 

os sentidos. (...) Para além de conteúdos específicos, uma atividade de 

campo permite também estreitar as relações de estima entre o professor 

e seus alunos, favorecendo um companheirismo resultante da 

experiência em comum e da convivência agradável entre os sujeitos 

envolvidos que perdura na volta ao ambiente escolar (NARDI, 2009, p 

29). 

 

              As atividades que são desenvolvidas nas aulas de campo são fundamentais na 

construção do conhecimento nessa área, pois possibilita a criança a desenvolver a 

observação direta de animais, plantas, ou indireta, por meio de filmes, fotos, 

microscópios, telescópios. Já a experimentação, a leitura de textos previamente pelo 

professor, entrevista, excursão e o estudo do meio são elementos de obter informações 

necessárias para uma melhor aprendizagem. 

Quando nos referimos às atividades de campo no ensino de Ciências, 

nos reportamos à ideia de uma estratégia de ensino em que se substitui 

a sala de aula por outro ambiente, natural ou não, onde existam 

condições para estudar as relações entre os seres vivos ali presentes, 

incluindo a interação do homem nesse espaço, explorando aspectos 

naturais, sociais, históricos, culturais, entre outros. Pode ocorrer em um 

jardim, uma praça, um museu, uma indústria, uma área de preservação, 

um bairro, incluindo desde saídas rápidas ao entorno da escola até 

viagens que ocupam vários dias (NARDI, 2009, p28). 

              É preciso que o professor se atente a escolha do local para uma aula de campo, 

pois quanto maior for a diversidade do ambiente escolhido para o estudo, maior o número 

e variedade de conteúdos que poderão ser explorados, enriquecendo-se assim o contexto 

das aulas e prendendo a atenção dos alunos através de uma aula diferente, na qual sai da 

rotina deles e acabam achando-as mais interessante. 

Para o sucesso deste ensino, é necessário um olhar para a prática, de 

maneira a rever o que é ensinado, reavaliando os métodos, e a 

pertinência do  que é proposto, de modo ainda a perceber as 

especificidades, por isso é  necessário, informação, formação, 

disposição, e um bom uso das políticas  públicas, para que os ambientes 

de ensino colaborem para esta construção (MELO, 2014, p 15). 

             Portanto é necessário que o professor não apenas ministrem aulas dialogadas ou 

apenas práticas, mas é preciso que observem a maneira como estão repassando essas 

aulas, ou seja, como elas estão sendo ministradas, se estão sendo ministradas, se estão 

atendendo os requisitos para uma aprendizagem de qualidade, e se esses métodos 

escolhidos estão deixando para os alunos as informações corretas para uma melhor 

construção do ensino e aprendizagem dos alunos. 
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4 METODOLOGIA  

 

              Essa pesquisa foi realizada em três escolas do campo, localizadas no município 

de Vera Mendes, Piauí, e foi desenvolvida através de visitas nas escolas, direcionados aos 

professores de ciências (APENDICE C), alunos (APENDICE D) e gestores das escolares 

(APENDICE E). 

 A pesquisa foi desenvolvida na Escola Manoel Rodrigues da Costa, localizada 

na localidade Barrinha, Vera Mendes-PI, nessa escola funciona os anos iniciais do ensino 

fundamental, a outra escola que participou dessa pesquisa foi a Escola Luis José de Sousa, 

localizada na localidade Sítio do Meio, que funciona com os anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, também a Escola Matias Francisco do Nascimento, localizada na 

localidade Cantofre, nessa escola funciona os anos iniciais do ensino fundamental (Tabela 

1). 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Listas das escolas do Campo, localizadas no município de Vera Mendes-PI. 

 

Escola 

 

Localidade 

Distância até a sede 

do Município 

Luis José de Sousa Sítio do Meio 18 km 

Manoel Rodrigues da Costa Barrinha 7 km 

Matias Francisco do 

Nascimento 

Cantofre 14 km 

 

            Foi realizada uma pesquisa exploratória para a coleta de dados de caráter 

qualitativo, através de questionários aplicados aos alunos das escolas citadas, os 
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questionários dos alunos foram compostos por perguntas objetivas, todas com sugestões 

de respostas que foi direcionada aos alunos, do 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° ano do Ensino 

Fundamental da Escola Luis José de Sousa, totalizando 53 alunos, aos alunos do 2°, 3º e 

4° ano do Ensino Fundamental I, totalizando 6 alunos, da Escola Manoel Rodrigues da 

Costa, esse total de alunos foram os eu fizeram parte da pesquisa, sendo que os demais 

cursam o 1° ano e pré, e aos alunos de 2°, 4° e 5° ano do ensino fundamental I da Escola 

Matias Francisco do Nascimento que totalizaram 10 alunos, da referida escola, sendo que 

os demais não entraram na pesquisa. Foram também questionados 3 professores do ensino 

de ciências e os 2 gestores das referidas escolas. Todos os entrevistados foram 

devidamente esclarecidos sobre o tipo da pesquisa, bem como qual foi o seu objetivo, 

através de termos direcionado a gestores, professores (APÊNDICE A) e alunos 

(APÊNDICE B). 

  Sendo assim, foi colhida as informações obtidas através dos questionários, que 

foram coletadas de forma presencial e individualmente entre todos os Sujeitos que foram 

trabalhados na pesquisa. Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva 

através de gráficos e tabelas, mediante respostas coletadas nos questionários aplicados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

             O presente trabalho foi realizado em três escolas do campo, as únicas que ainda 

funciona no campo, e algumas sujeitas a fechamento devido o número reduzido de alunos 

Escola Manoel Rodrigues, fica em uma comunidade quilombola conhecida como 

Barrinha, esta escola funciona com alunos do infantil e fundamenta I, foram questionados 

6 alunos do ensino fundamental, os demais alunos da escola estudam o infantil ou no 1° 

ano do ensino fundamental, que não entrou na pesquisa, foi aplicado o questionário 

também para um professor. Essa escola possui apenas uma sala de aula e funciona manhã 

e tarde, com turmas multisseriadas, a comunidade fica a 7 km da sede do município.  

             A escola Matias Francisco do Nascimento fica na localidade Cantofre distante 14 

km da sede do município, e funciona com alunos do infantil e fundamental I. Foi feito o 

questionário com 10 alunos do ensino fundamental, a escola possui uma sala e também 

funciona manhã e tarde com turmas multisseriadas. A escola Luís José de Sousa é a maior 

escola do campo, e funciona manhã e tarde em 6 sala de aula, a escola atende alunos que 

moram nas localidades vizinhas, essa escola fica a 18 km da sede do município e atende 

alunos do infantil ao fundamental II, a pesquisa foi feita com 53 alunos do ensino 

fundamental dessa escola, um professor, e dois gestores, sendo diretor e coordenador. 

Todas as três escolas fazem parte da rede municipal de ensino do município de Vera 

Mendes. 

 

5.1 Análises do questionário dos professores 

    

             Todos os professores participantes do questionário são professores efetivos da 

rede municipal de ensino e já trabalham nessa área há alguns anos, como mostra a tabela 

a seguir. 

Tabela 2 – Idade, tempo de atuação profissional e formação dos professores.  

Sujeitos da pesquisa  

 Idade Tempo de atuação Formação 

Professor A 44 21 anos Graduado (a)  

Professor B 39 18 anos Pós-graduado (a) 

Professor C Não informou 17 anos Pós-graduado (a) 

Fonte: Autora 
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              Conforme a tabela 2, os professores já são bem experientes, e já lecionam há 

alguns anos, mas em outra questão foi perguntado aos professores se eles possuíam 

formações na área de Ciências e todos responderam não, isso poderá ser uma dificuldade 

para trabalhar nessa área. 

             Com base nos questionários que foram direcionados aos professores das escolas 

pesquisadas quando eles foram questionados sobre quais recursos didáticos eram mais 

viáveis em suas aulas, todos responderam livro didático, mostrando que não apenas 

recebem esses livros, figura 1, mas usam diariamente os livros que são adotados por suas 

escolas, dois responderam jornais e revistas, nenhum respondeu que usam Datashow em 

suas aulas, ou que pelo menos não é viável, um respondeu vídeos e filmes e dois 

responderam aula de campo. Esse questionário como fala anteriormente foi direcionado 

a três professores, sendo que essa questão foi marcada mais de uma alternativa, dando a 

oportunidade ao professor de indicar os recursos mais usados ou viáveis em suas aulas.  

 

Figura 1- Recursos didáticos mais viáveis para os professores em suas aulas 

 
Fonte: autora  

  

             De acordo com a figura 1, os professores possuem uma certa dificuldade em usar 

outros recursos didáticos em suas aulas, e que o principal recurso é o livro didático.  

             A seguir na figura 2, mostra-se a frequência que cada professor usa esses recursos 

em suas aulas de ciências, 100% responderam que usam com frequência o livro didático, 

70% nunca usou o Datashow e 30% usa raramente, já vídeos e filmes, 70% responderam 

que usam raramente e 30% as vezes, e a utilização de aulas do campo 30% responderam 
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nunca fizeram aula de campo e 70% as vezes, sobre a utilização de jornais e revistas nas 

aulas, 30% responderam que raramente usam e 70%, já para o uso da internet nas aulas, 

100% responderam que usam com frequência. 

 

Figura 2- Frequência da utilização de recursos didáticos em aulas de ciências pelos 

professores de escolas do campo do município de Vera Mendes. 

 
Fonte: Autora 

 

              Nas respostas dos professores pode-se observar que os mesmos fazem uso de 

alguns recursos didáticos e metodologias, tais como vídeos, visitas de campo, o uso de 

jornais e revistas o que demostra que eles acreditam que o processo de ensino e 

aprendizagem não se dá apenas pela transmissão e recepção dos conhecimentos, ou 

apenas o uso do livro didático. Estes recursos possuem o objetivo de estimular a 

participação dos alunos dentro e fora da sala de aula. Apesar de ainda ser um pequeno 

uso desses recursos, mas demostra que uma vez ou outra eles estão mudando um pouca a 

rotina de usar apenas o livro. Para uma aprendizagem mais significativa é necessário 

espaços físicos, e simbólicos para trabalhar com os alunos, pois essas aulas torna-se para 

os alunos excelentes senários de aprendizagens. 

Não se trata também de negar a importância das aulas expositivas, que 

afinal representam a comunicação na sua forma mais fundamental. O 

que é inadmissível são a preponderância dessa modalidade de ensino e 

a passividade que ela promove, uma vez que está inevitavelmente 

vinculada a um modelo de ensino que deve ser superado. Tal modelo, 

centrado no livro didático e na memorização de informações, tem 

aprofundado o distanciamento da criança e do adolescente do gosto pela 

ciência e pela descoberta (LEPIENSKI, 2014, p 6). 
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              No entanto, quando se trata de inovações e usos de novos recursos didáticos não 

está tirando a importância das aulas expositivas, mas colando a importância que esses 

recursos trazem para a aprendizagem dos alunos, pois torna os conteúdos mais 

aproximados da realidade dos mesmos, facilitando assim o seu entendimento, e saindo da 

rotina e tornando as aulas mais atrativas. 

              Quando perguntou aos professores sobre a estrutura física da escola, 63% 

responderam como bom e 33% mais ou menos. 

Figura 3- Opinião dos professores sobre a estrutura física da escola em que leciona 

 
Fonte: Autora 

 

              Diante os resultados se percebe que a estrutura da escola não é excelente, mas na 

verdade dá pra o professor usar de suas metodologias e ministrar aulas excelentes que 

proporciona uma ótima aprendizagem para todos os alunos. 

              Na continuidade do questionário foi perguntado aos professores quais as 

dificuldades que eles encontram na exposição dos conteúdos de ciências: “A dificuldade 

é porque o livro é vago, pouca explicação, mas faço pesquisa de campo e na internet para 

ajudar nos conteúdos abordados” (Professor A). “A falta de objetos concretos para fazer 

essa exposição” (Professor B). “Às vezes recursos práticos” (Professor C).  

             Conforme os relatos dos professores, eles encontram dificuldades em ministrar 

os conteúdos de ciências, entre elas estão à falta de recursos na escola, observa-se que 

quando o professor C fala em recursos práticos seja a questão de laboratório, Datashow, 

equipamentos audiovisuais entre outros, para facilitar suas práticas. Ainda conforme 

Lepienski, 2014.  
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“Equipamentos audiovisuais são talvez um dos recursos didáticos mais 

utilizados depois da aula expositiva e há consenso de que são aliados 

importantes para facilitar a aprendizagem, tornando o processo 

educativo mais atraente e dinâmico. Observa-se, no entanto que muitos 

professores ainda encontram dificuldades de tomar para si tais recursos 

como parte integrante da sua comunicação”. 

             Esses equipamentos fortalecem a aprendizagem dos alunos, mas sabe-se que os 

professores sentem bastante dificuldade em utilizar tais recursos e acabam se 

acomodando e baseando suas aulas apenas no que está escrito no livro.  

              A última questão direcionada aos professores foi qual a importância de aulas 

práticas de campo, para o ensino de ciências, eles responderam: “Aula prática é onde 

aprendemos mais” (Professor A). “É uma forma de mostrar a importância da natureza” 

(Professor B). O professor C não respondeu. O professor A, coloca que em sua visão há 

uma melhoria no aprendizado dos estudantes através das aulas práticas, e o professor B, 

acredita que é uma forma de mostrar e ensinar melhor sobre a natureza. 

 

5.2 Análises do questionário dos gestores 

       

              Os dois gestores participantes do questionário também são professores efetivos 

da rede municipal de ensino e já atuam como professores há alguns anos, no momento 

estão atuando como gestores. Como mostra a tabela a seguir.  

 

Tabela 3 – Idade, tempo de atuação profissional e formação dos gestores. 

Sujeitos da pesquisa 

 Idade Tempo de atuação 

como professores 

Formação Tempo de atuação 

como gestores 

Gestor A 39 18 anos Pós-graduado (a) 15 anos 

Gestor B _ 18 anos Graduado (a) 4 meses 

Fonte: Autora 

              Os dois gestores atuam na mesma escola, sendo 1 diretor e o outro coordenador, 

as outras duas escolas não possuem gestores locais e funcionam sob a coordenação da 

secretaria municipal de educação.  

              Assim como foi questionado aos professores, foi também questionado aos 

gestores se os docentes de ciências da escola eram formados na área e os dois 

responderam que não, um dos problemas enfrentados na educação do campo. 
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Em relação aos processos históricos relativos aos conteúdos e ao ensino 

de ciências, é possível perceber que os problemas gerais que 

percebemos na educação, estão também presentes no ensino de 

Ciências. Em primeiro lugar pelos problemas em relação a formação 

dos professores, seja pela ausência ou mesmo por dificuldades 

existentes nos cursos, e também pelo desenvolvimento tardio de um 

ensino que estivesse relacionado à construção de um conhecimento 

utilitário, onde o uso que se faz socialmente fosse à mola propulsora 

para a aquisição de novos conceitos, e cada ser humano, enxergando-se 

como um cientista e conhecedor (OLIVEIRA; ADAM; e TARTUCI. 

P.2). 

              Conforme os autores, um dos problemas que estão em primeiro lugar no ensino 

de ciências é a formação dos professores. Outra questão que foi perguntada aos gestores 

foi a respeito da qualidade dos livros didáticos, que na resposta os dois marcaram como 

bom. Mostra no gráfico 4. 

 

Figura 4- Qualidade do livro didático de ciências adotado pela sua escola na visão dos 

gestores 

 
Fonte: Autora 

 

              A figura 4 aponta os livros didáticos como bons, dando a entender que essa 

questão do livro didático também é uma das dificuldades encontrada pelos professores. 

A seguir, tabela 4, os gestores relatam sobre os pontos positivos e negativos do ensino de 

ciências em sua escola. 
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Tabela 4- Análise sobre o ensino de ciências na visão dos gestores. 

PERGUNTAS Gestor A Gestor B 

No seu ponto de vista como gestor, 

quais os aspectos negativos do 

ensino de ciências na sua escola? 

“Professores sem formações 

adequada para o ensino de 

ciências e falta de um 

laboratório específico”. 

“A falta de materiais que 

despertem mais interesse 

nos nossos alunos”. 

No seu ponto de vista como gestor, 

quais os aspectos positivos do 

ensino de ciências na sua escola? 

“Uma disciplina muito 

importante para o convívio 

do aluno, dentro da 

comunidade”. 

“Prepara o aluno para o 

futuro, conscientiza os 

alunos sobre a importância 

do meio ambiente, para a 

vida deles. Faz com que 

eles entendam o mundo e as 

consequências de algumas 

ações e interpretar 

fenômenos”. 

Fonte: Autora 

 

 

Tabela 5- Visão dos gestores sobre o ensino de ciências 

Qual a sua visão sobre o ensino de ciências na sua escola? 

Gestor A “Bom na medida do possível”. 

Gestor B “O ensino de ciências desperta muitas curiosidades nos 

alunos. a nossa escola procura responder muitas dessas 

curiosidades, despertando o interesse deles”. 

Fonte: Autora 

 

              Ao analisar a tabela 4 entendemos que os problemas do ensino nas escolas do 

campo, aponta que muitas vezes, a falta de recursos para os docentes ministrar as aulas, 

pois muitas das vezes eles somente podem contar com sua voz e que há uma ausência de 

recursos, pois segundo os diálogos dos dois gestores ah ausência de recursos adequados 

para trabalhar, quando se perguntou sobre os pontos negativos o gestor A cita a questão 

do laboratório e a não formação dos docentes na área de ciências, já o gestor B, cita a 

questão de falta de materiais que despertem mais interesse nos alunos. 

              Já na tabela 5, o gestor A considera o ensino de ciências em sua escola como 

bom, diante as dificuldades encontradas. O gestor B acredita que o ensino de ciências tem 

despertado várias curiosidades nos alunos e a escola tem buscado responder a muitas 

dessas curiosidades, e esta sempre pronta a despertar o interesse nos alunos. 
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Tabela 6- Relação comunidade e escola 

Como é a relação entre sua escola e a comunidade? 

Gestor A “Excelente”. 

Gestor B “A relação é muito boa, sempre que temos projetos 

podemos contar com a participação da comunidade”. 

Fonte: Autora 

               

              Observando a tabela entende-se que realmente a escola possui uma ótima relação 

com a comunidade isso é um ponto bastante positivo, pois é necessária essa integração da 

escola e a comunidade que está inserida. “A escola precisa ter a participação da 

comunidade escolar, inclusive os gestores, pais, alunos, funcionários, professores e a 

comunidade local, também uma educação de qualidade para aqueles que fazem parte da 

escola” Pessoa e Barbosa, (2016). Ainda conforme os mesmos autores: 

Necessita articular a comunidade escolar do campo por desígnios com 

a escola, para que haja uma reprodução influente, buscando uma 

educação transformadora, que desestabilize o ser humano de sua 

poltrona da acomodação, o tornando-o ativado, crítico e histórico, 

sendo capaz de atuar de forma participativa em sua comunidade local e 

plena. P. 28. 

 

              A última questão direcionada aos gestores foi qual a importância de aulas 

práticas de campo, para o ensino de ciências, eles responderam: “Extremamente 

importante para o convívio do aluno dentro da comunidade” (Gestor A). “As aulas 

práticas de campo são muito importantes porque os alunos vão aprender mais, vão 

interpretar o interesse deles, eles vão ter mais curiosidades e uma vez que eles aprendem 

na prática, jamais esqueceram” (Gestor B). 

 

5.3 Análises do questionário dos alunos 

 

              A pesquisa foi realizada com alunos do ensino fundamental de 3 escolas como 

já citado. Veja o perfil dos alunos nas tabelas a seguir: 

 

 

Tabela 7- Escola, sexo e série dos sujeitos da escola A. 

ESCOLA A 

SEXO Qual a série/ano letivo encontra-

se 

FEMININO MASCULINO 2° 3° 4° 

3 3 1 1 4 

Fonte: Autora 



30 
 

 

 

Tabela 8- Escola, sexo e série dos sujeitos da escola B. 

ESCOLA B 

SEXO Qual a série/ano letivo encontra-se 

FEMININO MASCULINO 2° 3° 4° 5° 

3 7 3 - 4 3 

Fonte: Autora 

 

 

Tabela 9- Escola, sexo e série dos sujeitos da escola C. 

ESCOLA C 

SEXO Qual a série/ano letivo encontra-se 

FEMININO MASCULINO 4° 5° 6° 7° 8° 9° 

27 26 8 10 8 6 9 9 

Fonte: Autora 

 

              Participou dessa pesquisa o total de 69 alunos da rede municipal de ensino de 

Vera Mendes, estudantes do ensino fundamental do 2° ao 9° ano, como mostra nas tabelas 

7, 8 e 9. Após a identificação dos mesmos a primeira pergunta feita, foi a respeito da 

importância que eles acham sobre o ensino de ciências.  

 

Figura 5- A importância do ensino de ciências para na visão dos alunos 

 
  Fonte: autora             

               

16%

84%

MAIS OU MENOS

SIM

NÃO
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              Dos 69 alunos, 84% responderam sim, para a importância do ensino de ciências 

pra eles, 16% responderam que acham mais ou menos e nenhum respondeu não. Para a 

maioria o ensino de ciências é importante.  

A disciplina de Ciências tem como objetivo de estudo o conhecimento 

científico que resulta da investigação da Natureza. Do ponto de vista 

científico, entende-se por Natureza o conjunto de elementos 

integradores que constitui o Universo em toda sua complexidade. Ao 

ser humano cabe interpretar racionalmente, emocionalmente, os 

fenômenos observados na Natureza, resultantes das relações entre 

elementos fundamentais como tempo, espaço, matéria, movimento, 

força, campo, energia e biodiversidade. As relações entre os seres 

humanos com os demais seres vivos e com a Natureza ocorrem pela 

busca de condições favoráveis de sobrevivência. Contudo, a 

interferência do ser humano sobre a Natureza possibilita incorporar 

experiências, técnicas, conhecimentos e valores produzidos na 

coletividade e transmitidos culturalmente (CATABRIGA, 2019, p.4).  
               

              Conforme o autor o ensino de ciências tem como objetivo estudar os 

conhecimentos adquiridos pelas investigações e pesquisas da natureza, e que esse estudo 

possibilita aos estudantes conhecimento sobre vários elementos da natureza, bem como a 

relação entre os seres humanos e os demais seres vivos, então é de fundamental 

importância o ensino de ciências. De acordo com o mesmo autor “A ciência deve ser 

entendida como um processo, isto é, uma maneira de conhecer o mundo, que não utiliza 

um único método e nem depende de gênios”. Então a ciência é baseada na atenção que 

faz seguir e entender uma investigação, com comentários cuidadosos de informações de 

possíveis experiências experimentais, que são adquiridas através de estudos. 

CATABRIGA (2016) ainda destaca:  

Quando se estuda Ciências, aprende-se a explorar o mundo, para 

conhecê-lo melhor. Para a criança, o estudo de Ciências consiste não só 

em descobri-lo, mas também em esclarecer suas dúvidas e valorizar o 

ambiente que o cerca. Parece natural querer saber o que produz o arco-

íris, como ímãs atraem pregos, a que distância as estrelas se localizam, 

porque a bússola aponta para o norte, como os aviões se mantêm no ar, 

como os vírus se comportam no organismo, que caminho e importância 

têm o sangue para o organismo, como os animais e plantas vivem e se 

alimentam. É natural também examinar o funcionamento das máquinas 

para saber como funcionam. Manipular, mostrar curiosidades, realizar 

experiências, encontrar respostas para todas as perguntas. 

 

              Para entender como está acontecendo esse ensino nas escolas pesquisadas, foi 

questionado aos alunos sobre como eles classifica as aulas de ciências ministradas pelos 

seus professores na ocasião, 86% dos alunos responderam que o ensino de ciências está 

sendo bem ministrados pelos professores, 10% responderam mais ou menos, e apenas 4% 

acham que não.  
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Figura 6- Para você as aulas de ciências são bem ministradas pelo professor? 

 
Fonte: autora 

             

              Sendo assim percebe-se que para eles os professores estão ministrando as aulas 

de acordo com suas expectativas. Ainda seguindo o mesmo sentido, foi perguntado pra 

eles sobre a metodologia aplicada pelos professores nas aulas de ciências, 67% dos alunos 

assinalaram que estas metodologias estão sendo aplicadas de forma agradável, pois 

responderam bom, 26% classificou como excelente, 7% acham mais ou menos e nenhum 

assinalou que as metodologias são ruins. 

Figura 7- As metodologias no ensino de ciências estão sendo aplicadas para vocês de forma: 

 
Fonte: Autora 
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              Para Catabriga (2016) “Os professores possuem várias maneiras de diversificar 

suas aulas, associando a tradicional aula teórica a outras formas de ensino, que auxiliarão 

no processo de aprendizagem do aluno”. Observando as figuras 6 e 7, observa-se que os 

resultados obtidos pelas respostas dos alunos evidenciaram a confiança que eles 

depositam em seus professores, e que para eles o ensino está sendo repassado de uma 

ótima maneira, e as aulas estão sendo boas, para continuar com a análise sobre esse ensino 

de ciências, ainda através do questionário que foi repassado para os alunos responderem, 

lançou-se no mesmo a pergunta sobre o funcionamento das avaliações. Como essas 

avaliações estão sendo realizadas, se apenas provas mensais, trabalhos entre outras 

opções como mostrados na figura 8. E ainda como são as preferências deles para a 

realização dessas avaliações, mostrados na figura 9. 

Figura 8- Como são realizadas as avaliações na sua escola? 

 
Fonte: Autora 

 

              Sobre os tipos de avaliações que são realizadas na escola, 74% alunos 

responderam que são realizadas através de provas, 12% respondeu que é através de 

seminários, 7% através de testes, 3% assinalaram pesquisas, 3% resumos e 1% relatório. 

Para saber mais foi acrescentada a pesquisa a questão sobre os tipos de avaliações que 

eles mais se identificam e na ocasião 76% responderam que se identificam com as provas, 

apenas 7% com as pesquisas, 7% com testes, 4% com relatórios e 6% resumos como 

mostra o figura 9.  
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Gráfico 9- Quais os tipos de avaliações você mais se identifica? 

 
Fonte: autora 

 

              A avaliação é um processo continuo do aprendizado dos docentes, e não deve 

acontecer de forma aleatória, pois ela é de fundamental importância no processo de 

aprendizagem, como refere KRUMMEL (2010) p.18. 

Se a avaliação tem um papel tão importante dentro do ambiente escolar, 

o professor deve tomar muito cuidado quanto à forma de avaliar. Um 

dos exemplos mais práticos de verificação da aprendizagem em nossas 

escolas é a prova. Se o professor não a utiliza com a finalidade de 

avaliar o processo pedagógico como um todo, acaba fazendo um 

julgamento particular de cada aluno. Com isso, ele não está se 

questionando se de fato ensinou, e sim, se o aluno aprendeu. Porém ao 

fazer isso, o educador não está contribuindo para a formação do 

indivíduo, mas apenas cumprindo uma burocracia. 

              Conforme o autor é necessário muito cuidado na hora de avaliar, e ao fazer isso 

é necessário que seja de forma contextualizada e levando em consideração o processo 

pedagógico como de forma bem abrangente. Ainda sobre a avaliação o mesmo autor diz: 

Acreditamos que a avaliação é, de fato, um sistema interativo entre 

aluno e professor, onde para o educando ela serve como verificação de 

sua aprendizagem e do conhecimento de suas capacidades na 

perspectiva de poder utilizar-se desses conhecimentos futuramente e, 

para o professor, como um agente verificador da efetividade do 

processo de ensino/aprendizagem (KRUMMEL, 2010, p.9). 

              Outra questão eu foi colocada no questionário dos alunos foi sobre o que eles 

aprenderam de mais importante no ensino de ciências, essa questão eles responderam 

mais de uma alternativa, e 33% responderam que foi sobre o corpo humano, 19% 

responderam que foi sobre os animais, 18% meio ambiente, 16% conviver bem em 

sociedade, e 14% sobre as doenças sexualmente transmissíveis.    
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Figura10- Conteúdos mais importante que os alunos aprenderam em ciências 

 
Fonte: autora 

 

              Conforme as respostas dos alunos as aulas estão sendo ministradas de forma que 

eles conseguem aprender sobre essas várias temáticas colocadas no questionário como 

mostra o gráfico 10, sabe-se que para o professor não é fácil como diz o autor citado 

abaixo: 

 

Ensinar Ciências da Natureza não é algo fácil em curto prazo, é um 

processo contínuo, mas deve partir do cotidiano dos próprios alunos e 

se encaminhar para um conhecimento científico utilizado na 

convivência social. Devemos motivar nossos alunos para a importância 

de compreender as Ciências Naturais, conduzindo-os a estabelecer 

relações entre o que está posto no livro didático e os seus próprios 

conhecimentos prévios (LUSTOSA, 2013, p.19).   

              Ainda sobre o ensino de ciências foi questionado aos alunos as questões que 

mostra a tabela 10, e quando indagados se os professores tornam as aulas de ciências uma 

aula mais dinâmica tornando-se bem importantes para eles, 42 responderam que sim, 25 

acham que mais ou menos e apenas 2 disseram que não.  Portanto acredita-se que as aulas 

estão sendo ministradas de forma que esta deixando os alunos satisfeitos com a 

aprendizagem. Ainda no mesmo sentido, foram indagados se os professores despertam 

em neles a curiosidade para conhecerem o campo, no qual, 49 responderam que sim, e 20 

responderam mais ou menos. Sabe-se que todo professor por mais preparado que seja 

para exercer suas funções em sala de aula, e realiza-las com sucesso, ainda não é 

suficiente apenas a sua ministração dos conteúdos, e sim é preciso ir mais longe e saber 

incentiva-los. 
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  Tabela 10- O ensino de ciências 

Fonte: autora 

 

              Como visto na tabela 10, quando pergunta aos alunos sobre a realização das aulas 

práticas apenas 21 alunos diz que sim, são realizadas aulas práticas, 11 diz que acontece 

mais ou menos, ou seja, acontece uma vez e outra, mas não sempre, e 5 diz não acontecer 

essas aulas. 

Os caminhos do aprendizado no ensino de ciências, nas últimas quatro 

décadas no Brasil, possibilitaram algumas transformações 

epistemológicas e didático-pedagógicas, as quais favoreceram o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas criativas, no que diz respeito 

ao desenvolvimento da sensorialidade acerca do ambiente, sem perder 

de vista os conceitos e conteúdos basilares do currículo de ciências 

(CESAR e CAMPOS, 2017, p.2).  

              

              De acordo com essas transformações no ensino que são citadas pelos autores, 

essas práticas pedagógicas têm favorecido um desenvolvimento na aprendizagem dos 

alunos. E que assuntos que envolvem a realidade dos alunos os ajudam a desempenhar 

tanto o interesse no conteúdo, quanto na realização de tarefas na comunidade e no meio 

em que vive, e melhora o seu desempenho intelectual. Outra questão que foi colocada e 

PERGUNTAS SOBRE O ENSINO DO PROFESSOR EM SALA DE AULA 

O professor torna a aula de ciências mais 

importante? 

SIM NÃO 

 

MAIS OU 

MENOS 

42 2 25 

O professor desperta a curiosidade do aluno 

para conhecer mais o campo? 

SIM 

 

NÃO 

 

MAIS OU 

MENOS 

49  20 

Facilita a aprendizagem para trabalhar 

futuramente na comunidade que vocês moram? 

 

SIM 

 

 

NÃO 

 

MAIS OU 

MENOS 

54  15 

Têm acontecido aulas de campo ou práticas em 

sua escola? 

 

SIM 

 

NÃO 

 

MAIS OU 

MENOS 

21 38 10 

Facilita vocês a entender a importância de 

valorizar e preservar a água? 

SIM 

 

NÃO MAIS OU 

MENOS 

46 5 18 

Ajuda vocês a entender como deve cuidar de 

hortas e plantações? 

 

SIM 

 

NÃO 

MAIS OU 

MENOS 

42 6 21 

O professor tem contextualizado os conteúdos 

com a realidade da comunidade que vocês 

vivem? 

 

SIM 

 

NÃO 

MAIS OU 

MENOS 

53 5 11 
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respondida pelos alunos e vista na tabela 10, foi se os professores os ajudam a entenderem 

sobre como cuidar de hortas e plantações, 42 alunos responderam que sim, e isso mostra 

que os tem ajudado nessa compreensão, para que usam as práticas estudadas em seu 

cotidiano. CESAR e CAMPOS (2017) ainda acrescentam: 

Partindo do pressuposto da prática docente como coadjuvante da prática 

social e do ensino de ciências como espaço propício para aprendizagem 

de saberes para a vida, podemos apontar que a aula de campo promove 

percepções do ambiente, as quais, contextualizadas com os saberes do 

currículo escolar, constroem múltiplos conhecimentos. Existe uma 

estreita relação das aulas de campo com as atividades pedagógicas 

convencionais, as quais são consideradas estratégias de ensino 

denominadas de estudo do meio, sendo consideradas como ensino 

formal, pois se encontram totalmente relacionadas aos acontecimentos 

da sala de aula. 

              É necessário que os alunos aprendam sobre a convivência e os cuidados do meio 

em que vive e as atividades envolvendo a natureza e ou o campo proporciona a eles 

saberes e percepções sobre o meio em que vivem ou estão inseridos. Para concluir o 

questionário foi investigado através de pergunta objetiva se os professores têm 

contextualizado os conteúdos com a realidade da comunidade em que eles vivem e dos 

69 alunos, 53 responderam que sim, 11 responderam mais ou menos e apenas 5 

assinalaram que não, tabela 10. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Esta pesquisa foi desenvolvida através de questionários para alunos, de escolas 

públicas municipais do campo no município de Vera Mendes, e também professores e 

gestores das escolas. Com o intuito de verificar como tem ocorrido esse ensino no 

município. Espera-se que as temáticas discutidas nessa pesquisa servirão como base para 

leitores e pesquisadores interessados em aprofundar tais temáticas. 

  Considerando os dados apresentados, percebem-se que o ensino de ciências na 

educação do campo no município de Vera Mendes ainda é necessárias várias medidas 

para um melhor ensino-aprendizagem de qualidade, entre essas medidas estão: formação 

continuada adequada para o ensino de ciências na educação do campo para professores; 

disponibilidade de recursos didáticos para as escolas, para melhorar o trabalho dos 

professores no uso de suas metodologias em sala de aula no dia-a-dia; adequar 

metodologias utilizadas no contexto do ensino-aprendizagem voltadas para a realidade 

dos alunos e desenvolver atividades de campo, que possa possibilitar aos alunos na 

transformação da realidade em que vivem. 
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  Tratar do ensino de ciências na educação do campo não é uma tarefa fácil, pois 

entende-se que esses alunos são seres que precisam um olhar diferenciado, não os 

excluindo, mas inserindo-os no meio social, pois possuem culturas diferentes dos da 

cidade, entre elas a linguagem e a forma de ver o mundo. Apesar de observar através da 

pesquisa que os professores buscam as suas aulas a realidade deles, ainda é necessário um 

olhar com mais afinidade e respeito para esses alunos campesinos. 

  Com base nestas reflexões após a realização da pesquisa, permitiu-se adquirir 

grandes conhecimentos importantes sobre o ensino de ciências no município, assim como 

também de forma geral, bem como uma melhor reflexão do papel do professor nessa área. 

Neste sentido conclui-se que é necessário o prosseguimento de pesquisas, estudos e um 

olhar pedagógico que possibilitem estudos que sobre metodologias para o ensino de 

ciências no município, que estimulem a construção do conhecimento dos alunos, e que 

favoreçam a formação de cidadãos aptos a entender, discutir, reivindicar e participar de 

questões ambientais e sociais. 
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 APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Piauí, Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, Ciências da Natureza 

 

TITULO DO PROJETO: 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  
 

 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito: 

  

Eu, 

______________________________________________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar da referida pesquisa, como sujeito. Fui 

suficientemente informado a respeito da mesma e que foram lidas para mim, descrevendo 

o estudo que está sendo realizado. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 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, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu acompanhamento/ assistência/tratamento neste Serviço.  

 

Ciente, autorizo. 

  

 

CIDADE-PI, ____ / ____ / 2019 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 

 

____________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o 

meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler 

e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Picos, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE C– Questionário a ser aplicado aos professores 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

1. Identificação do entrevistado: ______________________________________ 

2. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino. 

3. Idade: ___________ 

4. Qual é o nível de escolaridade? 

(  ) Graduado(a) (  ) Pós-graduado(a) (  ) Mestrando (  ) doutorado (  ) Outros 

5. Redes de ensino que já trabalhou 

(  ) Privada – quantos anos? ______ (  ) Pública – Quantos anos? ______ 

6. Já assumiu alguma vez uma direção, coordenação entre outras funções numa 

instituição de ensino além de lecionar? (  ) NÃO (  ) SIM - qual?  

7.  É formado na área de Ciências da Natureza? 

(   ) sim  (   ) não 

8. Qual a sua opinião sobre a estrutura física da escola em que leciona? 

  (   ) ruim    (   ) mais ou menos    (    ) bom     (    ) excelente 

9. Enquanto professor de ciências quais recursos didáticos mais viáveis em suas aulas? 

 (   ) livro didático  (   ) jornais e revistas (   ) Datashow (   ) vídeos e filmes (   ) aula de 

campo 

10. Em sua opinião, qual é a qualidade do livro didático de ciências adotado pela sua 

escola? 

(   ) ótimo    (   ) bom    (   ) regular    (   ) ruim    (   ) péssimo 

11. Na sua aula de ciências com que frequência você utiliza: 

a) O livro didático 

(   ) nunca    (   ) raramente    (   ) as vezes    (   ) com frequência 

b) O Datashow 

(   ) nunca    (   ) raramente    (   ) as vezes    (   ) com frequência 

c) Jornais e revistas 

(   ) nunca    (   ) raramente    (   ) as vezes    (   ) com frequência 
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d) Vídeos e filmes 

 (   ) nunca    (   ) raramente    (   ) as vezes    (   ) com frequência 

e) Aula de campo 

(   ) nunca    (   ) raramente    (   ) as vezes    (   ) com frequência 

f) Internet 

(   ) nunca    (   ) raramente    (   ) as vezes    (   ) com frequência 

12. Com que frequência você participa de cursos ou minicursos de atualização? 

(   ) Nunca                                  (   ) Duas vezes por ano 

(   ) Uma vez por ano                  (   ) Mais duas vezes por ano 

13. Para você, quais as dificuldades existentes na exposição dos conteúdos de ciências? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

14. Para você, qual a importância de aulas práticas de campo, para o ensino de ciências? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 
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APÊNDICES D – Questionário a ser aplicado aos alunos 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

1. Identificação do entrevistado: __________________________________________ 

2. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino. 

3. Idade: ___________ 

4. Qual série/ano letivo encontra-se: _____________________ 

5. Já repetiu algum(a) série/ano? (  ) NÃO (  ) SIM – Qual? _________ 

6. Com quantos anos iniciou os estudos? ______________ 

7. Você acha importante o ensino de ciências? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

8. Para você as aulas de ciências são bem ministradas pelo professor? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

9. As metodologias no ensino de ciências estão sendo aplicadas para vocês de forma: 

(   ) Ruim          (   ) Mais ou Menos       (   ) Bom         (   ) Excelente 

10. Como são realizadas as avaliações na sua escola? 

(   ) Testes        (   ) Provas          (   ) Seminários         (   ) Resumos       (   ) Relatórios 

(   ) Discussões     (   ) Pesquisas     

11. Quais os tipos de avaliações você mais se identifica? 

(   ) Testes        (   ) Provas          (   ) Seminários         (   ) Resumos       (   ) Relatórios 

(   ) Discussões     (   ) Pesquisas   

12. O que você aprendeu de mais importante em ciências? 

(   ) Corpo humano         (   ) Doenças sexualmente transmissíveis      (   ) Meio ambiente 

(   ) Sobre os animais      (   ) Conviver bem em sua comunidade 

13. Torna a aula mais interessante? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

14. Desperta a curiosidade do aluno para conhecer mais o campo? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 
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15. Facilita a aprendizagem para trabalhar futuramente na comunidade em que vocês 

moram? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

16. Tem acontecido aulas de campo ou práticas? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

17. Facilita vocês a entender a importância de valorizar e preservar a água? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

18. Ajuda vocês a entender como deve cuidar de hortas e plantações? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 

19. O professor tem contextualizado esses conteúdos com a realidade da comunidade 

que vocês vivem? 

(   ) NÃO          (   ) SIM            (   ) Mais ou Menos 
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APÊNDICE E – Questionário a ser aplicado aos gestores. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES 

 

1. Identificação do entrevistado: ______________________________________ 

2. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino. 

3. Idade: ___________ 

4. Qual é o nível de escolaridade? 

(  ) Graduado(a) (  ) Pós-graduado(a) (  ) Mestrando (  ) doutorado (  ) Outros 

5. Redes de ensino que já trabalhou 

(  ) Privada – quantos anos? ______ (  ) Pública – Quantos anos? ______ 

6. Qual a sua função? 

(   ) Diretor 

(   ) Coordenador  

7. Os professores de ciências da sua escola tem formação específica na área das ciências 

da natureza? 

 (   ) sim     (   ) não 

8. Qual a sua opinião sobre a estrutura física dessa escola? 

  (   ) ruim    (   ) mais ou menos    (    ) bom     (    ) excelente 

9. Em sua opinião, qual é a qualidade do livro didático de ciências adotado pela sua 

escola? 

(   ) ótimo    (   ) bom    (   ) regular    (   ) ruim    (   ) péssimo 

10. Com que frequência você participa de cursos ou minicursos de atualização 

profissional? 

(   ) Nunca                                  (   ) Duas vezes por ano 

(   ) Uma vez por ano                  (   ) Mais duas vezes por ano 

11. Há quanto tempo você atua como gestor nesta escola? 

______________________________________________________________________

_____ 

12. No seu ponto de vista como gestor, quais os aspectos negativos do ensino de ciências na sua escola? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

13. No seu ponto de vista como gestor, quais os aspectos positivos do ensino de ciências na sua escola? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

14. Qual a sua visão sobre o ensino de ciências na sua escola? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

15. Para você, qual a importância de aulas práticas de campo, para o ensino de ciências? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16. Como é a relação entre sua escola e a comunidade em que ela está inserida? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 




