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RESUMO 

 

Este trabalho tem como proposta contribuir com a formação permanente e em 

serviço dos professores para que pratiquem um ensino que seja mais voltado aos 

interesses dos estudantes, com o uso de metodologias ativas que favoreçam as 

aprendizagens, a partir de diálogos e trocas de experiências entre os docentes. A fim 

de atender a esse objetivo, procurou-se conhecer as tendências pedagógicas 

contemporâneas para o ensino de ciências, conforme são descritas na literatura, e 

os fatores mais relevantes que contribuem para o desenvolvimento profissional dos 

professores. A partir da elaboração de um questionário e da análise das respostas 

dadas pelos docentes, buscou-se então identificar quais os interesses que os 

professores observam em seus alunos, as metodologias que utilizam no 

desenvolvimento de suas aulas e as dificuldades em sua prática. Os resultados 

permitem afirmar que quase metade dos professores respondentes procuram utilizar 

metodologias ativas em suas aulas buscando ultrapassar o modelo tradicional de 

ensino, rompendo as barreiras em busca de um ensino que seja agradável, 

interessante e significativo ao seu aluno. Como conclusão percebemos o quanto 

seria importante uma interação entre os professores, de modo que consigam 

compartilhar os resultados obtidos, mostrar como trabalham para superarem suas 

dificuldades.Em vista do conhecimento produzido, investiu-se na elaboração de uma 

revista que, direcionada aos professores de ciências da Educação Básica, buscará 

colocá-los em diálogo a fim de contribuir com a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

 

Palavras chave: Ensino de Ciências; Didática da Ciência; Desenvolvimento 

Profissional de Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to contribute to the continuing education and teachers' service to 

practice a teaching that is more geared to the interests of students, using active 

methods that encourage the learning from dialogue and exchange of experiences 

between teachers. In order to meet this goal, we tried to understand the 

contemporary pedagogical trends in teaching science as described in literature, and 

the most important factors contributing to the professional development of teachers. 

From the preparation of a questionnaire and the analysis of the answers given by the 

teachers, we then sought to identify the interests that teachers observe in their 

students, the methodologies they use in developing their lessons and the difficulties 

in their practice. The results indicate that nearly half of respondent teachers seek to 

use active methodologies in their classes seeking to overcome the traditional model 

of education, breaking down the barriers in search of an education that is enjoyable, 

interesting and meaningful to their students. In conclusion we realize how an 

interaction between the teachers would be important, so they can share the results, 

show how they work to overcome their difficulties. In view of the knowledge 

produced, we have  invested in developing a magazine, which, directed to teachers 

of Science of the Elementary School, will seek to open the  dialogue between them in 

order to contribute to the quality of the teaching and learning processes. 

 

Keywords: Science Education; Didactics of Science; Teachers‟ Professional 

Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muito se discute sobre formas como está a Educação em nosso país e como 

mudá-la. Mas como se encontra o processo ensino-aprendizagem em nosso país? 

Se há algum culpado para esse quase caos, quem e/ou quais seriam? Quais 

mudanças seriam necessárias? Qual o papel da escola, do professor? O que é 

educação? 

Se for atentado no que seria o significado de educação, muitas pessoas, 

inclusive os “profissionais da área”, a classificariam como um processo de ensino-

aprendizagem, onde seria necessário um profissional, no nosso caso o professor, 

para ensinar os conteúdos que julgam necessários e o aluno que receberia tudo o 

que lhe é apresentado. Seria uma educação que conhecemos como “educação 

formal”.  

“O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita à 
pedagogia (a teoria da educação), cria situações próprias para o seu 
exercício, produz os seus métodos, estabelece suas regras e 
tempos, e constitui executores especializados”. (BRANDÃO, 1981, p. 
26)  

Mas acreditamos que o processo de Educação está além dos limites da 

instituição escolar.  

“Não há uma única forma e nem um único modelo de educação; a 
escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor 
profissional não é o seu único praticante”. (BRANDÃO, 1981, p.9) 

Existe uma educação livre onde se aprende sem o compromisso de se 

preocupar com “notas” ou “rendimento”. É o que foi aprendido, por exemplo, com 

nossos pais de maneira informal. No entanto, iremos nos ater ao processo de 

educação que ocorre no espaço dito como formal, no processo que acontece dentro 

do espaço das instituições escolares, analisando os processos e métodos que 

poderiam facilitar/ melhorar esse ambiente de aprendizagem.  

No entanto, mesmo em se tratando de Educação formal, para que esta 

aconteça se faz necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar que 

participa de forma direta e dos que de forma indireta também participam desse 

processo, como por exemplo, a sociedade.   
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O desenvolvimento profissional do professor é um fator importante nesse 

processo. O docente precisa ter uma Educação Continuada, precisa ser reflexivo 

sobre seus métodos e não se deter apenas nas informações do material didático 

adotado. Como diz Zeichner (1998), ele precisa ser um professor-pesquisador. 

Assim, pode-se compreender que para haver uma Educação de valor é 

necessário que haja o aperfeiçoamento da formação profissional dos professores e 

conscientização da escola sobre a importância que a mesma exerce sobre a 

sociedade. Os professores precisam ver seus alunos como seres capazes e 

pensantes, sabendo também de sua responsabilidade em transformar alunos 

considerados “incapazes” em seres formadores de opiniões.  

Tanto alunos quanto professores precisam ser estimulados para que a 

aprendizagem aconteça, e que esta seja significativa para os discentes. Sendo 

importante que em algum momento essa aprendizagem possa ser aplicada na vida 

cotidiana do aluno. Então, por que é tão difícil ver nas Escolas uma aprendizagem 

capaz de estimular seus alunos na busca do conhecimento?  

Os estabelecimentos de ensino, em sua grande totalidade submetem os 

alunos a conteúdos, infindáveis situações-problemas para que eles possam resolver 

a partir de uma explicação superficial, depois vêm os trabalhos, testes, provas. Tudo 

isso cansa tanto professor quanto aluno, o ensino vira algo automático e o professor 

não tem estímulos para melhorar sua qualificação e buscar novas formas de ensino 

que sejam mais estimulantes para todos. Por que então não melhorar o ensino-

aprendizagem a partir de interesses em temas sociais, ambientais, cotidianos e 

outros de vivência dos alunos?  

Pensando no contexto da atual Educação, na forma como os conteúdos, em 

geral, são apresentados aos alunos, a maneira ainda mecânica e superficial, 

desconectada do “mundo real”, não podemos esperar que os discentes demonstrem 

interesses nesses temas e conteúdos ainda desconhecidos e, muitas vezes, 

bastante abstratos para eles.  

Segundo Perrenoud (2000) é necessário que o professor trabalhe mais 

centrado nos seus alunos, em suas representações. É necessário que os 

professores entendam que os seus alunos trazem algum conhecimento consigo, e 
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que não venham a ignorar tal fato. Que em nenhum momento venham a desvalorizar 

suas representações.  

Em torno dos temas de interesse dos alunos, o professor poderá buscar as 

representações que os alunos trazem e seus conhecimentos prévios acerca dos 

conteúdos curriculares.  

De acordo com Perrenoud (2000), o professor (embora tenha estudado 

muito para se graduar), não é detentor de todo conhecimento e com certeza poderá 

aprender muito com seus alunos a partir de trocas de experiências. Um bom 

professor não ignora o que seus alunos trazem de conhecimento, ele pode com isso, 

levar os alunos a construírem sua própria aprendizagem. Mesmo que, em 

determinado momento uma observação feita por um aluno não tenha relação com o 

que está sendo estudado, o professor não deve ignorar o que foi colocado e tentar 

por meio de diálogo mostrar ao aluno que seu raciocínio poderá ser encaixado em 

outro momento. Isso fará com que o aluno se sinta menos desvalorizado e não 

tenha vergonha de expor o que sabe ou que pensa. 

“O que vale para as ciências manifesta-se em todas as áreas em que 
a ocasião e a necessidade de compreender não esperaram que o 
assunto fosse tratado na escola... Trabalhar a partir das 
representações dos alunos não consiste em fazê-las expressaram-
se, para desvalorizá-las imediatamente. O importante é dar-lhes 
regularmente direitos na aula, interessar-se por elas, tentar 
compreender suas raízes e sua forma de coerência, não se 
surpreender se elas surgirem novamente, quando as julgávamos 
ultrapassadas. Para isso, deve-se abrir um espaço de discussão, não 
censurar imediatamente as analogias falaciosas, as explicações 
animistas ou antropomórficas e os raciocínios espontâneos, sob 
pretexto de que levam a conclusões errôneas” (PERRENOUD, 2000, 
p. 28-29) 

Não se pode fechar os olhos para os conhecimentos trazidos pelos alunos 

se reconhecemos e consideramos que a aprendizagem não acontece apenas num 

ambiente formal como as escolas, que o professor não é o único responsável por 

esse processo.  

“Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola,  de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-
ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 
educação? Educações”. (BRANDÃO, 1981, p. 7) 
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Sabe-se também que muitos professores falam sobre o mau comportamento 

dos alunos, da agressividade e também do claro desinteresse por parte destes em 

aprender Ciências, sobre estarem passivos diante de tudo que lhes é apresentado, 

aceitando a Ciência como algo verdadeiro e imutável. Mas é assim que os 

conteúdos da disciplina de Ciências têm sido apresentados, como se ela fosse dona 

de todo conhecimento e da verdade.  

É, portanto, necessário e bem-vindo que se invistam em mudanças. Como 

diz Perrenoud (2000), 

“Se ele (o professor) refletir, verá que a padronização aparente da 
situação é uma ficção e que existem tantas situações diferentes 
quantos alunos. Cada um vivencia a aula em função de seu humor e 
de sua disponibilidade, do que ouve e compreende, conforme seus 
recursos intelectuais, sua capacidade de concentração, o que 
interessa, faz sentido para ele, relaciona-se com outros saberes ou 
com realidades que lhe são familiares ou consegue imaginar”. 
(PERRENOUD, 2000, p. 24) 

O professor precisa colaborar na construção de um ambiente favorável a 

aprendizagem, pois os alunos precisam se sentir orientados e motivados durante 

todo o processo, o que reflete diretamente em seus desempenhos escolares.  

“Em situações de aprendizagem escolar, as interações em sala de 
aula e na escola como um todo precisam ser fonte de satisfação... 
Nesse sentido, a figura do professor tem um papel essencial na 
promoção de um clima de sala de aula favorável ou não ao 
desenvolvimento dessas orientações motivacionais”. (GUIMARÃES, 
2004, p.145)  

No livro Metodologia para quem quer aprender (2008), Pedro Demo deixa 

claro que tudo que se quer de um aluno é que ele seja um cidadão formador de 

opiniões, um cidadão crítico, mas que o aluno é a imagem e semelhança do seu 

professor. O que vem ocorrendo por anos é que os professores em sua formação 

não são incentivados a pensar, pesquisar e elaborar. Durante a formação eles só 

assistem aulas, fazem relatórios e provas. Quando esses professores vão dar aulas, 

fazem a mesma coisa, criando-se assim um ciclo vicioso, transformando a educação 

em algo chamado pelos alunos de chato, maçante, dificultando a aprendizagem, 

pois automaticamente acontece um bloqueio por parte dos alunos que acham 

impossível aprender o que não vai usar no cotidiano por não ter nada a ver com a 

sua realidade. 
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Faz-se necessário que o professor trabalhe com conhecimentos 

significativos, com métodos de ensino que estimulem a iniciativa, interesse e 

aprendizagem dos alunos, levando em conta suas necessidades.  

Observando os momentos de aula percebe-se que através da curiosidade o 

aluno começa a refletir sobre os assuntos expostos, o que torna possível o diálogo 

entre eles e entre eles e o professor, aumentando seu interesse pela descoberta, 

pelo novo, e dessa forma é possível aprender Ciências de maneira sutil e lúdica, 

pois sabemos que através do que é divertido e nos dá prazer aprendemos de forma 

muito mais fácil. 

É possível trabalhar as representações dos alunos quando se faz uso de 

temas que são do interesse dos próprios alunos, pois dessa forma percebe-se uma 

motivação maior por parte dos educandos; estes conseguem interagir melhor com o 

professor e com os demais estudantes porque se sentem valorizados como alunos e 

como indivíduos no processo educativo.  

Tendo como base essas convicções, a fim da construção da proposta de 

pesquisa e de produção que este trabalho relata, coloca-se então, a seguinte 

pergunta de partida: “Compreendendo que o interesse dos alunos é um dos fatores 

preponderantes para o sucesso da ação educativa, de que estratégias pedagógicas 

se valem os professores para atenderem aos interesses dos estudantes? ” 

A partir das respostas a essa pergunta e de uma proposta concreta de 

diálogo e de troca de experiências bem-sucedidas, esse trabalho se propõe a 

contribuir com os professores de ciências, auxiliando-os em uma prática de ensino 

que seja mais voltada aos interesses dos estudantes. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

2.1 A DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS 

Uma das maiores dificuldades e questionamentos do professor é conseguir 

responder para si mesmo o que ensinar e como ensinar. Quais assuntos seriam 

realmente importantes e significantes para seus alunos? Em que ou o que 

acrescentariam tais conteúdos em suas vidas? 

Então, enquanto professor, como ensinar e o que ensinar em Ciências? 

É necessário que se pratique um ensino capaz de responder aos porquês 

dos alunos, tais como: porque devo estudar esse ou aquele conteúdo? Em que ou 

quais momentos de nossas vidas iremos utilizar tais conteúdos? Repensando os 

métodos que utilizamos ao ministrar nossas aulas, e como os conteúdos podem 

contribuir na formação de cidadãos, podemos, talvez, responder a essas e outras 

perguntas. 

Diante das transformações que ocorrem no mundo, enquanto professores, 

não podemos ser ingênuos acreditando ou fingindo acreditar que o ensino atual, 

baseado em memorizações, “falsas” contextualizações, sendo extremamente 

conteúdista, seja suficiente para formar cidadãos que pensem seus lugares nesse 

mundo, que forme pessoas capazes de tomar decisões e resolver problemas 

cotidianos. 

Esta situação é de conhecimento das autoridades educacionais brasileiras e 

é abordada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) de Química: 

“Na escola, de modo geral, o indivíduo interage com um 
conhecimento essencialmente acadêmico, principalmente através da 
transmissão de informações, supondo que o estudante, 
memorizando-as passivamente, adquira o “conhecimento 
acumulado”. A promoção do conhecimento químico em escala 
mundial, nestes últimos quarenta anos, incorporou novas 
abordagens, objetivando a formação de futuros cientistas, de 
cidadãos mais conscientes e também o desenvolvimento de 
conhecimentos aplicáveis ao sistema produtivo, industrial e agrícola. 
Apesar disso, no Brasil, a abordagem da Química escolar continua 
praticamente a mesma. Embora às vezes “maquiada” com uma 
aparência de modernidade, a essência permanece a mesma, 
priorizando-se as informações desligadas da realidade vivida pelos 
alunos e pelos professores”. (BRASIL, 1999, p. 30) 
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Campos e Nigro (2010) mostram que, se o desejo do professor é fazer com 

que seus alunos tenham uma aprendizagem que faça sentido, que tenha significado, 

ele precisa considerar o conhecimento que seu aluno traz consigo, o que ele tem a 

dizer, seus pensamentos e reflexões. Ao ignorar isso, o professor se “coloca” como 

o “dono da verdade”, o detentor de todo o conhecimento. O professor que espera 

uma aprendizagem significativa1por parte de seus alunos não pode ter apenas aulas 

baseadas em momentos de “transmissão” de conhecimentos, baseadas em 

memorização de conteúdos, o que conhecemos por um modelo tradicional de 

ensino. 

“Ao lidar com o aluno, o professor não pode esquecer que esse aluno 
tem uma concepção, uma ideia, que pensa algo sobre o que está 
sendo estudado. E essas concepções do aluno sobre o assunto 
tratado em aula orientam sua aprendizagem, pois interferem na sua 
interpretação dos fatos, dos resultados dos experimentos e daquilo 
que o professor diz”. (CAMPOS E NIGRO, 2010, p. 19) 

Cachapuz (1999), afirma que o ensino por aquisição conceitual, modelo em 

que se destaca o ensino por transmissão, é aquele em que o professor, “dono” do 

conhecimento, transmite os conteúdos para seus alunos que apenas “absorvem” o 

que lhes é ensinado. O aluno é apenas um reprodutor da informação. 

O autor defende um ensino por mudança conceitual, onde se faz necessário 

uma mudança de atitude por parte dos professores e dos alunos. Onde o professor 

estimula a aprendizagem dos discentes através da resolução de problemas 

(problematização) e eles são levados a pensar, a construir sua própria 

aprendizagem.  

Carvalho (2011) também defende a necessidade de uma nova proposta para 

o Ensino de Ciências: “ensinar Ciências a partir do ensino sobre Ciências”, de modo 

a ressaltar, no ensino de Ciências, que o desenvolvimento científico tem implicações 

e determinantes tecnológicos e sociais. 

                                                 
1
 Segundo Moreira (2011), para que o professor possa trabalhar uma aprendizagem que 

tenha significado para os alunos (aprendizagem significativa) é importante que se valorize os 
conhecimentos já existentes em cada um deles. Caso contrário, o processo de aprendizagem será 
mecânico, ou seja, o aluno apenas memorizará o conteúdo aplicado pelo professor para realizar as 
avaliações e em seguida esquecerá aquilo que o docente ensinou.  Para que aconteça a 
aprendizagem significativa é necessário que ocorra uma interação entre o conteúdo a ser estudado e 
os conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva dos alunos. 
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De acordo com Campos e Nigro (2010), o currículo apresenta os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Para eles, os conteúdos conceituais 

referem-se ao “saber sobre”, a fatos, ao conhecimento que é construído ao longo da 

história, que são os acontecimentos que não sofrem mudanças, a princípios e 

conceitos, que “são representados por palavras que têm um significado específico e, 

quando ouvidos, produzem uma imagem mental”. Eles enfatizam também que é 

necessário que os professores entendam que os conceitos se ampliam nos 

diferentes momentos dos alunos, de acordo com as novas informações que são 

obtidas, ou seja, não são imutáveis. 

Segundo eles, os conteúdos procedimentais remetem às técnicas, aos 

métodos, ao “saber fazer”, dizem respeito a como executar tais tarefas. Enquanto 

que os conteúdos atitudinais se referem ao “ser”, aos sentimentos, valores, 

comportamentos. Eles afirmam ainda que o professor influencia a aprendizagem do 

conteúdo atitudinal, pois o aluno observa sua maneira de falar, de agir, podendo ser 

para o discente um modelo ou não para seguir. Para os autores, o professor que 

deseja trabalhar esse tipo de aprendizagem precisa ouvir e valorizar as ideias, as 

respostas criativas dos alunos, organizar a turma de modo que se entendam, criar 

vínculos afetivos. 

É importante que se enfatize a participação do docente nesse processo. É 

ele o responsável pela metodologia e os procedimentos que irá adotar e conduzirá 

os discentes a uma aprendizagem que tenha real significado para eles, não apenas 

o desenvolvimento superficial de um determinado conteúdo para que, assim, os 

objetivos da unidade didática sejam alcançados. 

“O professor tem um papel fundamental na condução do processo de 
construção do conhecimento pelo aluno. Atualmente fica cada vez 
mais claro que um dos papéis do professor deve ser o de favorecer 
que seus alunos superem a metodologia das superficialidades no 
tratamento do mundo natural. Mas, para que tal mudança 
metodológica ocorra, é óbvio que o professor deve estar atento não 
somente aos conteúdos conceituais, mas também aos 
procedimentais e atitudinais. O professor deve ter muito claro quais 
são os conteúdos do ensino-aprendizagem e ter em mente que deve 
contemplar o ensino de procedimentos e atitudes para favorecer a 
superação da metodologia da superficialidade”. (CAMPOS E NIGRO, 
2010, p. 46) 
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Um dos métodos utilizados para que ocorra uma mudança no atual processo 

da educação é o método investigativo, sendo necessário uma mudança tanto 

metodológica como atitudinal dos discentes. Onde os alunos abandonem toda 

passividade, quando apenas resolviam os problemas propostos pelo professor, 

aceitavam a ciência como algo acabado, imutável, e quando realizavam aulas 

experimentais, seguiam apenas uma “receita”, como quem prepara um bolo. Nesse 

processo, investigativo, os discentes são estimulados a pensar, questionar, criticar, 

efetuar a realização de problemas, construírem o seu próprio conhecimento. 

Conforme afirmam Campos e Nigro (2010), o objetivo do ensino por 

investigação é levar a formação de pessoas que não pensem sobre os problemas 

que lhes apareçam de maneira superficial, mas que se afastem do senso comum e 

construam seus conhecimentos de modo a se aproximarem do conhecimento 

científico, que sejam críticos, que criem e comparem diferentes hipóteses. Segundo 

eles, o ensino por investigação requer do professor além de uma mudança 

conceitual, mudanças metodológicas e atitudinais. É necessário que o professor 

oriente e indique a seu aluno um caminho de investigação, e não apenas fornecer 

conhecimentos e respostas prontas e acabadas. 

Também, segundo Carvalho (2015), há um melhor aprendizado e 

desenvolvimento dos conceitos quando os alunos participam de um processo de 

ensino investigativo, onde a meta é conduzir o aluno a pensar, criticar, expor seus 

pensamentos, opiniões, sendo capaz de relacionar todo o conteúdo e conceitos 

adquiridos com os problemas que venham a surgir. 

Carvalho (2015) afirma que para que realmente ocorra um ensino por 

investigação, não basta ao aluno apenas observar, se faz necessário que ele reflita 

e participe de todo o processo. 

“Numa proposta que utilize a investigação [...], o aluno deixa de ser 
apenas um observador das aulas, muitas vezes expositivas, 
passando a ter grande influência sobre ela, precisando argumentar, 
pensar, agir, interferir, questionar, fazer parte da construção de seu 
conhecimento. Com isso, deixa de ser apenas um conhecedor de 
conteúdos, vindo a “aprender” atitudes, desenvolver habilidades, 
como argumentação, interpretação, análise entre outras. ” (Carvalho, 
2015, p. 24-25) 
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Ela enfatiza também que o ensino por investigação deve fazer sentido para 

os alunos, eles precisam entender os motivos que os levam a investigar o fenômeno 

que o professor lhes apresenta. 

O papel do professor nesse processo de ensino por investigação é de 

fundamental importância. Ele precisa segundo Carvalho (2015), guiar seu aluno de 

modo que ele venha a se interessar pelo problema que foi proposto, estimulá-lo a 

participar de maneira ativa do processo de (re)descoberta interferindo, agindo, 

questionando, ou seja, o aluno e o professor passam a ter uma mudança de atitude, 

uma postura diferente do que ocorre no ensino tradicional. Carvalho (2015) diz que: 

“Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de 
investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho 
de manipulação ou observação, ela deve também conter 
características de um trabalho científico: o aluno deve refletir, 
discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as 
características de uma investigação científica. 

Essa investigação, porém, deve ser fundamentada, ou seja, é 
importante que uma atividade de investigação faça sentido para o 
aluno, de modo que ele saiba o porquê de estar investigando o 
fenômeno que a ele é apresentado. Para isso, é fundamental nesse 
tipo de atividade que o professor apresente um problema sobre o que 
está sendo estudado. A colocação de uma questão ou problema 
aberto como ponto de partida é ainda um aspecto fundamental para 
a criação de um novo conhecimento“. (CARVALHO, 2015, p. 21) 

O ensino por investigação, conforme mostra Carvalho (2015), permite a 

aprendizagem tanto dos conceitos como uma aprendizagem procedimental e 

atitudinal, pois os alunos se envolvem emocionalmente. Permite ao aluno participar 

de maneira ativa do seu processo de aprendizagem, e não apenas “receber” o que 

lhe é ensinado pelo professor. Diz a autora que “O processo de pensar, que é fruto 

dessa participação, faz com que o aluno comece a construir também sua 

autonomia”. (CARVALHO et al., 1998 apud CARVALHO et al, 2015, p. 22) 

Esse método de aprendizagem por investigação permite aos alunos serem 

capazes de formular respostas aos questionamentos a partir do que é discutido 

durante as aulas, onde ele pode colocar seu ponto de vista, defender suas ideias. O 

professor será o responsável por acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, 

ajudando-os a construir uma lógica de raciocínio. 
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“Para isso, muito mais do que saber a matéria que está ensinando, o 
professor que propuser a fazer de sua atividade didática uma 
atividade investigativa deve tornar-se um professor questionador, que 
argumente, saiba conduzir perguntas, estimular, propor desafios, ou 
seja, passa de simples expositor a orientador do processo de 
ensino”. (CARVALHO, 2015, p. 25) 

A atividade investigativa, segundo a autora, permite ao aluno enxergar a 

ciência como algo em construção, que ocorre mediante a observação e ação, a 

partir de uma construção, e que não é algo fechado, rígido, imutável, que ocorreu “a 

partir e somente da observação”.  

Outra oportunidade de mudança no atual sistema educacional é a 

possibilidade de os professores aprenderem/serem preparados a trabalhar com os 

seus alunos um ensino relacionado a uma abordagem envolvendo Ciência, 

Tecnologia, Sociedade (CTS) ou Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). Nessa abordagem o objetivo mais citado, segundo Santos e Schnetzler 

(2010), é a formação de um aluno que seja capaz de observar o meio social que o 

cerca, analisando as influências de tal ciência no contexto social e também 

ambiental, podendo interferir nos problemas e tomar decisões, ou seja, “significa 

preparar o indivíduo para participar ativamente na sociedade democrática”. (p. 75) 

A educação CTS vem contra o sistema tradicional de ensino, que, como nos 

mostra Cachapuz (1999): 

“... Trata-se [a pedagogia tradicional] naturalmente de uma 
pedagogia de cariz repetitivo e de índole memorística, de ritmo 
uniforme, onde a motivação é desvalorizada, o papel do erro é 
entendido como negativo e em que a avaliação é essencialmente de 
sentido sumativo”. (p. 3) 

Para que se possa iniciar um trabalho diferenciado, como o do tipo CTS, é 

indicado que se reflita sobre o significado dessas componentes: Ciência- 

Tecnologia- Sociedade. Esses conceitos foram bem explicados por Santos e 

Schnetzler (2010): 

“... quanto à ciência, afirma que os cursos de CTS devem ensinar o 
caráter provisório e incerto das teorias científicas. Com tal 
compreensão, os alunos poderão avaliar as aplicações da ciência, 
levando em conta as opiniões controvertidas dos especialistas. Ao 
contrário, com uma visão de ciência verdadeira e acabada, os alunos 
terão dificuldade de aceitar a possibilidade de duas ou mais 
alternativas para o problema em questão [...]. Quanto à tecnologia no 
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ensino de CTS, Solomon2 (1988) afirma que ela deve ser 
apresentada como aplicação das diferentes formas de conhecimento 
para atender às necessidades sociais. Assim, o aluno compreenderá 
as pressões das inovações tecnológicas na sociedade, 
caracterizando a tecnologia como um processo de produção social e 
reconhecendo a dependência da sociedade para com os produtos 
tecnológicos gerados. [...] sobre a sociedade, Solomon (1988) 
considera que se deve levar os alunos a perceberem o poder da 
influência que eles têm como cidadãos. Assim, eles seriam 
estimulados a participar democraticamente da sociedade por meio da 
expressão de opiniões”. (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 63-65) 

Além do conhecimento desses conceitos, faz-se necessário que os 

professores sejam preparados para tal ensino, pois é o docente que diretamente ou 

indiretamente determinará o sucesso ou não de uma nova metodologia. Vale 

ressaltar também, a importância de toda a escola no processo da mudança. 

Para Cachapuz (1999), é necessária uma mudança na Escola que temos 

hoje, pois o modelo atual já não serve mais. Ou seja, para ele não basta apenas 

mudar o ensino, mas todo o processo que envolve a Educação. Não é possível uma 

mudança apenas na formação dos professores ou no próprio currículo. Para que 

ocorra uma mudança real é importante uma verdadeira mudança também na parte 

organizacional da própria Escola. Para ele isso significa “que é necessária uma nova 

cultura organizacional, que potencie novos empenhamentos, vontades e condições 

de trabalho para professores e alunos.” (CACHAPUZ, 1999, p.8) 

No entanto, não se pode esquecer que, cotidianamente, nos contextos das 

salas de aula, é importante inovar os métodos de ensino, buscando-se recursos 

adequados às demandas dos alunos, aos seus anseios, interesses e necessidades. 

Os recursos metodológicos são ferramentas que possibilitam ao professor um 

melhor planejamento de suas atividades junto aos seus alunos. Dentre esses 

podemos destacar os recursos audiovisuais, a experimentação, as atividades 

lúdicas, as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

O uso dos recursos audiovisuais também contribui no desenvolvimento da 

aprendizagem dos discentes. Por apresentarem forte apelo emocional, motivam os 

alunos a aprenderem os conceitos que lhes foram apresentados teoricamente pelo 

professor. De acordo com Rosa (2000), o audiovisual, seja o vídeo, o slide, as 

                                                 
2
 SOLOMON, Joan. Science technology and society courses: tools for thinking about social issues. 

InternationalJournalofScienseEducation, v.10, n. 4, p. 379-387, 1988. 
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transparências e as figuras em geral, podem ser usados como organizadores 

prévios, que permitem uma ligação entre o novo conceito e a estrutura cognitiva do 

estudante. Os recursos audiovisuais fornecem um apoio ao professor, mas devem 

ser utilizados com critérios para que realmente os objetivos propostos pelo docente 

sejam alcançados. 

Para Leal (2009), a utilização de filmes durante as aulas é uma excelente 

forma de se contextualizar os conteúdos para os alunos. Ele ainda afirma que o filme 

pode ser utilizado na fase inicial do trabalho, ao longo do desenvolvimento ou ainda 

no final da abordagem dos conteúdos. 

“(...) entendemos que o cinema se apresenta como uma excelente 
opção para a contextualização de temas químicos. Nesse sentido, o 
uso de filmes pode ocorrer na fase inicial da abordagem, como uma 
porta de entrada motivadora e contextualizada em um tema, ao longo 
de seu desenvolvimento, como situação de alternância de linguagem 
e abordagem, como estratégia de mobilização dos alunos e de 
enriquecimento cultural. Se apresentado ao final, o filme seria um 
marco de coroamento de uma temática, uma situação cultural mais 
completa e complexa em que conceitos e sentidos são retomados e 
revisados de maneira contextualizada e dinamizada pelo enredo”. 
(LEAL, 2009, p. 79-80) 

A experimentação utilizada como princípio didático é muito difundida entre 

os professores de ciências. Assim como na utilização dos recursos audiovisuais, a 

experimentação também pode atuar como um organizador prévio. 

Para Giani (2010), a experimentação não pode estar separada da sala de 

aula, dos conceitos teóricos, pois através dessa prática o aluno pode formular/ 

verificar hipóteses para solucionar problemas. E, dessa forma a teoria e prática 

seriam juntas um único processo na aprendizagem dos conceitos. 

Segundo Galiazziet al. (2001), ao invés das atividades experimentais 

desenvolverem nos alunos “destrezas manuais ou técnicas, deveriam desenvolver 

atitudes e destrezas cognitivas de alto nível intelectual”. 

Para Hodson (1988), os experimentos podem estimular a confiança dos 

alunos, “pode se mostrar às crianças que elas podem manipular e controlar eventos, 

ou mostrar que elas podem investigar e solucionar problemas – ou no mínimo tentar” 

(HODSON, 1988, p. 4) 
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De acordo com Giani (2010), as atividades experimentais precisam ser 

conduzidas e planejadas pelo professor com o cuidado de que os alunos participem 

de maneira ativa de todo o processo, de modo que venham a contribuir com o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, propiciando-os uma aprendizagem que 

tenha real significado. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências afirma-se que é 

importante nas atividades experimentais que o aluno venha a refletir, desenvolver e 

construir suas ideias. Deixam claro também que a observação é parte inerente das 

atividades experimentais. No documento afirma-se também que a atividade 

experimental não é garantia da melhoria de ensino. “O simples „fazer‟ não significa 

necessariamente construir conhecimentos e aprender Ciência”. (BRASIL, 1998, 

p.122) 

“Assim, é muito importante que as atividades não se limitem a 
nomeações e manipulações de vidrarias e reagentes, fora do 
contexto experimental. É fundamental que as atividades práticas 
tenham garantido o espaço de reflexão, desenvolvimento e 
construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e 
atitudes. Como nos demais modos de busca de informações, sua 
interpretação e proposição é dependente do referencial teórico 
previamente conhecido pelo professor e que está em processo de 
construção pelo aluno. Portanto, também durante a experimentação, 
a problematização é essencial para que os estudantes sejam guiados 
em suas observações. E, quando o professor ouve os estudantes, 
sabe quais suas interpretações e como podem ser instigados a olhar 
de outro modo para o objeto em estudo. (BRASIL, 1998, P.122) 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, ainda que a atividade 

experimental seja apenas demonstrativa, no sentido de que a manipulação seja 

apenas realizada pelo professor, é possível também a participação dos alunos, mas 

é necessário que o professor os estimule de modo que venham a explicar os 

resultados que foram obtidos. 

Leal (2009) afirma que a utilização de jogos como ferramenta de apoio no 

momento da aprendizagem permite ao aluno aprender os conteúdos curriculares de 

maneira lúdica, agradável, contribuindo significativamente no processo de ensino. 

O autor também ressalta a utilização de projetos e trabalhos em grupo como 

forma de desenvolver um trabalho prazeroso com os educandos. Segundo ele, esses 

métodos de ensino, assim como os jogos, são integradores, permitem que 
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desenvolvam além dos conteúdos curriculares os conteúdos atitudinais, “estimulam a 

interação afetiva e discursiva entre os estudantes, favorecendo o amadurecimento 

para o convívio social e a cooperação para a aprendizagem”. (LEAL, 2009, p. 100) 

Os trabalhos em grupo permitem aos alunos uma maior interação entre eles, 

possibilitando uma discussão sobre os conteúdos, onde podem ouvir os 

questionamentos e percepções de cada um, favorecendo assim o processo de 

ensino. Esse método também permite ao aluno além da aprendizagem conceitual a 

aprendizagem atitudinal, que segundo Leal (2009), está “relacionada à convivência e 

cooperação interpessoal e à disponibilidade para o debate de ideias e posições”. 

(LEAL, 2009, p.76) 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) exercem um papel 

cada vez mais importante na forma de nos comunicarmos, de vermos o mundo, e 

principalmente de vivermos. 

De acordo com Leal (2009), na rede mundial de computadores existem 

inúmeras informações, ferramentas e atividades que são relevantes para o ensino. 

Todavia, o grande desafio é fazer com que essas tecnologias atendam 

efetivamente aos interesses das escolas e levem os alunos ao interesse em 

aprender. As TICs podem contribuir com o progresso e qualidade de ensino, bem 

como melhorar o desenvolvimento profissional dos professores. 

 As novas tecnologias de informação e comunicação estão presentes 

diariamente na vida dos alunos e professores, tornando possível o acesso a 

bibliotecas, imagens, inúmeras outras informações, entre tantos outros assuntos. 

Como essas tecnologias fazem parte do universo dos alunos, o professor pode 

utilizá-las de modo a contribuir em todo o processo educativo. É importante ressaltar 

que as novas tecnologias não devem ser o item mais importante durante o 

desenvolvimento do trabalho, mas sim uma ferramenta que irá ajudar ao docente na 

abordagem dos conceitos. Precisam ser trabalhadas com foco e atenção para que o 

objetivo de sua aula venha a ser alcançado. 

 Os jogos, elaboração de maquetes, o uso de músicas, também são 

utilizados pelos professores em suas práticas, permitem ao aluno aprender os 
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conteúdos com prazer e diversão. As atividades lúdicas motivam o aluno, 

estimulando o processo de ensino, propiciando também uma aprendizagem 

atitudinal. Durante as atividades lúdicas é necessário que os professores provoquem 

aos seus alunos para que estes encontrem significados nas atividades que estão 

sendo desenvolvidas. 

A partir das análises desses diferentes recursos que os docentes podem se 

valer procurar-se-á identificar, analisando os questionários que foram respondidos 

por professores de ciências, quais estratégias pedagógicas de ensino eles utilizam, 

e de que forma utilizam, quando buscam trabalhar os temas que são de interesses 

de seus alunos. 

2.2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

Este trabalho tem a intenção de impactar a Escola, de ter consequência 

direta, a partir do observado, sobre as práticas escolares dos professores. 

Isso significa que se propõe a contribuir com a formação permanente em 

serviço dos professores, para que pratiquem um ensino voltado a abordagens 

didáticas (inovadoras, ou não) que atendam aos interesses dos estudantes. 

Um dos fatores mais relevantes para o desenvolvimento profissional de 

professores, que apontam os estudos recentes nesse campo, são as suas reflexões 

sobre questões cotidianas da docência, problematizadas de modo que sejam melhor 

compreendidas, sobretudo as reflexões que se façam em comunidades reflexivas 

em que ocorram também trocas de experiências. 

Como deve ser/agir o professor neste século em que vivemos? Quais são as 

suas dificuldades, necessidades, seus questionamentos? O que deve fazer o 

professor para despertar o interesse de seus alunos nessa sociedade que se 

constrói e reconstrói incansavelmente? 

Segundo Imbernón (2011), é necessário que os professores e as instituições 

educativas abandonem a antiga prática profissional, centrada apenas na 

transmissão de conhecimentos, onde os alunos não são estimulados a se 

desenvolver, são apenas receptivos e aceitam o que lhes é apresentado sem 
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questionarem, e formem cidadãos que atuem na sociedade de forma a contribuir 

positivamente com o seu desenvolvimento.  

“... a profissão docente deve abandonar a concepção dominante do 
século XIX de mera transmissão do conhecimento acadêmico, de 
onde de fato provém, e que se tornou inteiramente obsoleta para a 
educação dos futuros cidadãos em uma sociedade democrática: 
plural, participativa, solidária, integradora...” (IMBERNÓN, p.7, 2011) 

“A formação do professor ou professora deve abandonar o conceito 
de professor/a tradicional, acadêmico ou enciclopédico e do 
especialista-técnico, próprio do enfoque de racionalidade técnica, 
cuja função primordial é transmitir conhecimento mediante a 
aplicação mecânica de receitas e procedimentos de intervenção 
projetados e oferecidos a partir de fora. Propugna-se um papel mais 
ativo do professor no planejamento, desenvolvimento, avaliação e 
reformulação de estratégias e programas de pesquisa de intervenção 
educacional de forma conjunta e com a comunidade que envolve a 
escola.” (IMBERNÓN, p. 42-43, 2011) 

Acredita-se que um dos primeiros passos para uma transformação no ensino 

é que os professores tenham consciência da necessidade de melhorar sua prática 

profissional e pessoal; e que estejam dispostos a essa mudança. Dispostos a 

romper e sair de sua zona de conforto, de enfrentar as mudanças. 

Para Saraiva e Ponte (2003), um dos obstáculos à mudança do professor é 

a sua insegurança pessoal, pois, para que a mudança ocorra é necessário que o 

professor saia de sua “zona de conforto”, se “aventure” em novas estratégias, esteja 

disposto a trabalhar novas metodologias.  Tudo que traz mudança na rotina de um 

profissional causa desconforto e as suposições sobre elas são de início “Isso não vai 

dar certo”. Isso não ocorre só por medo da mudança, mas porque o professor tem 

tanta certeza de que não há como mudar a realidade que ele mesmo acaba 

bloqueando suas atitudes3. 

A “zona de conforto” não leva o profissional a um crescimento nem o 

educando a um desenvolvimento em seu processo ensino-aprendizagem, uma vez 

                                                 
3Ao ler o obstáculo referido por Saraiva e Ponte (2003) lembrei-me de um exemplo de um 
professor que há anos seguia o mesmo Plano de aula, independente de mudança de turma: 
minha irmã, que já exerce a profissão há mais de 20 anos. Precisei expor minha opinião 
sobre o assunto e lhe falei sobre esses profissionais (a incluindo) que, há anos já deixaram 
de renovar seus planos de aula, isso se alguma vez já os prepararam. É provável que suas 
aulas já estejam “entranhadas” na sua mente e que, se surgisse algo novo, algo diferente do 
que já sabe, ocorreria um “choque” que ocasionaria o rompimento de sua “zona de 
conforto”. 
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que esse ensino é “mecanizado”. Ouvir a opinião dos outros professores, também 

pode levar a um desanimo, principalmente quando só as dificuldades e os “riscos” 

que podem ser encontrados no caminho lhes são apresentados. 

O que se pode observar, na prática cotidiana das escolas e em conversas 

informais, é que os recentes profissionais que saem das faculdades são 

considerados imaturos, inexperientes, pelos profissionais mais antigos que 

acreditam que esse renovo na educação não leva a uma aprendizagem significativa. 

Estes já estão tão descrentes do seu papel como formadores de opinião que tentam 

desanimar os mais novos com seus relatos de “fracasso” que na verdade não estão 

diretamente relacionados ao desenvolvimento de seus alunos, e sim de seu trabalho 

enquanto profissionais. 

É bem verdade que os alunos em geral, já estão cansados das aulas no 

método “quadro-giz-saliva” e precisam ser estimulados a desenvolver seus 

conhecimentos. Para isso, se faz necessário a reflexão do profissional sobre o seu 

trabalho. 

O docente precisa entender que ele deve ajudar o aluno a romper essas 

dificuldades, mas isso será quase impossível, se esse profissional não romper seus 

próprios desafios, recuperar o amor pelo que faz e pensar com mais carinho naquele 

que deverá formar suas próprias opiniões: os alunos. 

“A mudança do professor está relacionada com o eu profissional e 
com o contexto social. Por exemplo, se a auto-estima for baixa ou se 
o ambiente da escola for hostil, é pouco provável que venha a 
ocorrer uma mudança profissional.” (SARAIVA; PONTE, 2003) 

Mas, para que ocorra uma significativa mudança no ensino, também se faz 

necessário que se pense na formação desse profissional, prepará-lo para ser um 

verdadeiro agente da mudança, que seja capaz de provocar o interesse de seus 

alunos.  

A instituição educativa também exerce um importante papel. Precisam 

considerar o professor como um agente capaz de tomar decisões tanto educativas 

como morais e não apenas como mero transmissor de seus conhecimentos. Não 

existe um modelo padrão para o desenvolvimento profissional do professor. 

Segundo Marcelo (2009), cada instituição deverá analisar o seu próprio contexto, as 
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suas necessidades, para decidir pelo melhor modelo de desenvolvimento 

profissional que irá contribuir para a comunidade.  

“... entendem o desenvolvimento profissional docente como um 
processo, que pode ser individual ou coletivo, mas que se deve 
contextualizar no local de trabalho do docente – a escola – e que 
contribui para o desenvolvimento das suas competências 
profissionais através de experiências de diferente índole, tanto 
formais quanto informais”. (MARCELO, p. 10, 2009) 

O desenvolvimento profissional evolui com a prática do professor. Marcelo 

(2009) afirma que o desenvolvimento do professor enquanto profissional evolui ao 

longo de sua carreira docente, podendo ser influenciado, por exemplo, pela 

instituição educativa, o contexto político, o conhecimento sobre as matérias que 

ensinam e como ensinam.    

Outro ponto importante no desenvolvimento profissional do professor, é que 

este venha a ter um olhar mais reflexivo sobre sua própria prática. Refletir sobre a 

melhor forma de desenvolver seu trabalho, o que ensina, como ensina e pra que 

ensina, se realmente aquele conteúdo é necessário e se vai contribuir para a 

formação do aluno na sociedade em que vive, analisando os resultados que são 

obtidos, e também o contexto social onde a escola está inserida. 

“A reflexão é, desta forma, mais do que uma simples tomada de 
consciência da nossa experiência e do nosso conhecimento (reflexão 
sobre os conteúdos). Ela envolve, também a crítica sobre como 
estamos a perceber, pensar, julgar e agir (reflexão sobre os 
processos), bem como sobre as razões do porquê de termos feito o 
que fizemos (reflexão sobre as premissas). Recorremos à reflexão 
quando queremos uma orientação para a negociação de um passo 
numa série de ações ou quando nos debatemos com uma dificuldade 
na compreensão de uma nova experiência. [...] A reflexão é assim 
um processo pelo qual os professores estruturam e reestruturam o 
seu conhecimento prático e pessoal. É um processo de longo termo, 
que envolve olhar para trás, bem como olhar para a frente, e quanto 
mais próximo da resolução do problema em aberto, mais crítica ela 
se torna”. (SARAIVA; PONTE, 2003, p. 7-8) 

 Os autores Saraiva e Ponte (2003), Marcelo (2009), Zeichner (2008) e 

Imbernón (2011) falam da importância do desenvolvimento do profissional. Para eles 

o professor precisa se ver como agente ativo em seu local de trabalho, ser reflexivo 

quanto ao seu trabalho, de preferência em diálogo com outros professores. Partindo 

dos pontos de vistas dos autores citados anteriormente pode-se perceber que o 

desenvolvimento docente é um processo que se dá de forma individual e coletiva na 
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busca de um melhor desempenho de sua função, não só como um professor, mas 

também como um educador. Que visa o crescimento não só dele enquanto 

profissional, mas dos seus alunos a fim de torná-los cidadãos reflexivos em vez de 

cidadãos alienados, que aceitam tudo o que lhe é ensinado sem qualquer 

questionamento.   

  Segundo Marcelo (2009), “o desenvolvimento profissional docente pode 

ser entendido como uma atitude permanente de indagação, de formulação de 

questões e procura de soluções”. 

“a capacidade do professor em manter a curiosidade acerca da sua 
turma; identificar interesses significativos nos processos de ensino e 
aprendizagem; valorizar e procurar o diálogo com colegas 
experientes como apoio na análise de situações”. (RUDDUCK, 1991, 
apud MARCELO, 2009, p.9).  

Para Nóvoa (2009), é necessário que a formação dos professores seja 

construída no desenvolvimento de sua profissão, no diálogo entre professores. 

Segundo o autor, a instituição escolar é o lugar da formação profissional, da reflexão 

coletiva sobre as práticas. É o lugar onde transformamos “a experiência coletiva em 

conhecimento profissional” (p. 8). A experiência se constrói no diálogo entre eles, e 

“é esta reflexão coletiva que dá sentido ao desenvolvimento profissional do 

professor” (p. 8) 

Quando os profissionais se reúnem, ocorre mesmo que sem intenção, 

conversas sobre os alunos e sobre suas práticas profissionais. E, essa troca de 

experiências, se guiada pelo senso de responsabilidade e o desejo de serem bem 

sucedidos em sua tarefa de educar e de ensinar, ajuda os profissionais a verem qual 

melhor maneira de desenvolver seu trabalho e assim, aos poucos, muitas vezes sem 

nem perceber, irem abandonando suas antigas práticas levando em consideração as 

reais necessidades de aprendizagem de seus alunos. 

Sendo assim, tão ou mais importante que oferecer aos professores 

orientações e sugestões didáticas é fomentar oportunidades de compartilhamento e 

debates.  
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Por essa razão, com a investigação realizada pretende-se também identificar 

potencialidades, boas práticas educativas, estratégias didáticas que tenham bons 

resultados.  

Como consequência, este trabalho está investindo na organização de uma 

revista direcionada aos professores de ciências da educação básica cujos 

colaboradores são esses mesmos professores. Uma revista que se propõe a ser um 

espaço de reflexão coletiva, que tire os professores de suas zonas de conforto, que 

ofereça sugestões para serem aplicadas em aula, em que os professores se 

inspirem uns nos outros e em que se “conheçam” e se “ouçam”, e em que também 

“falem”, em diálogos escritor-leitor que se propõem formadores. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este trabalho foi realizado em três etapas em que as abordagens qualitativas 

e quantitativas foram se alternando. A partir da leitura de Santos Filho e Gamboa 

(2002), optou-se por buscar complementaridade de métodos de modo a reunir a 

expressão numérica de alguns dados à sua interpretação subjetiva, ou à 

subjetividade de outras interpretações possíveis.  

Dizem os autores que “a complementaridade deve ser reconhecida tendo em 

vista os vários e distintos desideratos da pesquisa educacional cujos propósitos não 

podem ser alcançados por um único paradigma.” (SANTOS FILHO; GAMBOA, 2002, 

P. 46) 

Ainda segundo eles, a complexidade dos problemas educacionais constitui 

um suporte do pluralismo epistemológico para os que apóiam essa 

complementaridade. 

A primeira etapa consistiu em reconhecer os assuntos que são de interesses 

dos estudantes.  

A escola onde foi realizada essa etapa está localizada no município de São 

Gonçalo, situado no estado do Rio de Janeiro. É uma escola privada. Tem turmas de 

Educação Infantil e de Educação Básica. A escola funciona das 07h 10min às 17h 

30min. Apresenta01 (uma) biblioteca, 01 (um) auditório, 01 (um) refeitório, pátio, 01 

(uma) quadra poliesportiva, 01 (uma) cantina e 09 (nove) salas de aula. Não existem 

laboratórios na escola. As aulas da Educação Infantil são realizadas em um local 

específico (uma casa) dentro do espaço da instituição. 

Essa primeira parte do trabalho foi realizada com turmas de Ensino Médio, 02 

(duas) turmas do 1º ano, 02 (duas) turmas do 2º ano e 01 (uma) turma do 3º ano 

durante as aulas de Química. Participaram 123 alunos que apresentam faixa etária 

compreendida entre 14 e 18 anos.    

Em conversa informal junto aos alunos, foram apresentadas 09 (nove) 

imagens obtidas na internet de maneira aleatória e sem a intenção de direcionar os 

alunos em suas opiniões (Anexo 1), com a intenção de “provocar” os alunos 

buscando descobrir quais os temas/ assuntos o que eles gostariam de 

aprender/conhecer.As imagens foram apresentadas aos alunos através de uma 

conversa informal, perguntando-lhes o que lhes traz curiosidade, sobre qual assunto/ 
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tema gostariam de aprender. As imagens foram apenas um estímulo, não tendo 

dessa forma a obrigação de se relacionar com os assuntos/ temas que os alunos 

gostariam de aprender. Cada assunto/ tema citado pelos alunos eram por eles 

escritos no quadro. No fim da conversa foi possível reunir os interesses expressos, 

formando 30 (trinta) assuntos/ temas citados pelos discentes. Não houve 

preocupação de identificar que temas seriam mais expressivos, entre eles, mas 

apenas quais os temas/interesses manifestos. 

Depois de conhecidos os assuntos que interessavam aos alunos, foi 

elaborado um questionário (Apêndice1), com o auxílio do Formulário Google, onde é 

possível coletar e organizar informações em pequenas ou grandes quantidades 

gratuitamente. O número de respondentes do questionário pode ser ilimitado, sendo 

necessário apenas que se compartilhe o URL, enviando por e-mail um formulário 

incorporado. As respostas às pesquisas são coletadas de forma organizada e 

automática na Planilha Google. O questionário elaborado foi enviado por e-mail a 79 

(setenta e nove) professores de Ciências. Neste grupo havia alunos do curso de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal Fluminense 

e colegas de trabalho. 

O objetivo desta etapa foi conhecer quais os temas de interesse que os 

professores reconhecem em seus alunos, como fazem para atendê-los e as 

dificuldades que encontram em satisfazê-los. O tipo de pesquisa abordado neste 

questionário é quantitativa, onde se deseja averiguar as opiniões e métodos de 

trabalho dos professores entrevistados. 

O questionário foi composto por 6 (seis) perguntas de respostas abertas e 

fechadas. As perguntas foram elaboradas de modo a identificar os temas de 

interesse que os professores reconhecem em seus alunos e como costumam atendê-

los, quais as abordagens utilizadas eles consideram como inovadoras, quais os 

temas que os professores reconhecem em seus alunos mas apresentam dificuldades 

em atender e, se gostariam de contribuir com uma revista on-line compartilhando 

suas experiências.  

Nesse questionário os professores responderam inicialmente em qual(is) 

fase(s) da Educação Básica trabalham. Em seguida, eles encontraram uma relação 

com 30 (trinta) temas de interesse, identificados entre os alunos da Educação Básica. 

E, dentre esses, eles deveriam indicar 3(três) temas cujo interesse eles reconhecem 
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em seus alunos e costumam atender com mais frequência e facilidade no 

desenvolvimento dos currículos. Foi solicitado aos professores que escolhessem 3 

(três) temas dentre os 30 (trinta) porque assim aumentaríamos a chance de encontrar 

os temas que mais são identificados por todos os professores que colaboraram 

respondendo ao questionário. Como cada professor escolheu 3 (três) temas foram 

obtidas 90 (noventa) respostas. É importante deixar claro que não foi permitido ao 

professor escolher quantas opções desejasse devido à dificuldade que seria causada 

para a realização das análises, tendo em vista que essa questão prosseguia em 

outra, de respostas abertas. Apropriações tanto qualitativas quanto quantitativas 

foram feitas nessa etapa, de modo a trazer mais consistência à interpretação dos 

resultados. 

Ao indicar os temas que reconheciam, os professores indicavam também a 

etapa do currículo em que abordavam cada tema e o(s) procedimento(s) didático(s) 

usado(s) na abordagem deste, de forma livre. Para a análise das respostas foi 

utilizada a metodologia de análise de conteúdo de Laurence Bardin, conforme 

descrita por Ferreira (2000). 

Essa metodologia tem como princípio submeter todas as respostas dos 

professores a análise de conteúdo. A análise de conteúdo, de Bardin, deve partir de 

uma organização que ocorre em três fases: a pré-análise, a exploração do material e 

o tratamento dos resultados.  

Os temas que se repetem ou são semelhantes serão agrupados, sendo 

assim, possível caracterizá-los. Realizada essa caracterização, os dados obtidos 

serão organizados de modo que se permita uma discussão das características dos 

conteúdos. E, por último, os dados serão interpretados buscando entender, de 

maneira crítica e reflexiva, o que os professores queriam dizer em suas respostas. 

Para analisar as perguntas de respostas abertas, verificamos quais os 

procedimentos didáticos utilizados pelos professores e os organizamos em 

categorias de análise, de acordo com Bardin.  

Depois de identificados os temas, os professores deveriam citar qual(is) das 

abordagens citadas anteriormente ele classificaria como inovadora(s). 
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Feito isso, eles deveriam agora, indicar outros 3 (três) temas entre os 

listados, em que reconhecem o interesse de seus alunos, mas que apresentam 

dificuldades efetivas em atender. Os professores poderiam escolher entre três tipos 

de dificuldades citadas no questionário, que foram: falta de conhecimento sobre o 

assunto, desconhecimento de procedimentos/ propostas pedagógicas que possam 

ser adequadas à abordagem do tema, ou dificuldades para elaborar, recolher ou 

organizar os materiais necessários, ou ainda indicar outra dificuldade não prevista. 

Nessa etapa do questionário, assim como na etapa anterior, os professores também 

escolheram 3 (três) temas de interesse dos alunos, mas que eles têm dificuldade 

para atender. Assim, foram obtidas 90 (noventa) respostas, com 30 (trinta) 

professores.  

No entanto, grande parte das respostas não foi suficientemente 

esclarecedora, porque foram curtas e com aspectos pontuais, não comentados. Isso 

indicou a necessidade de voltar-se aos professores com uma questão aberta 

(Apêndice 2) para o melhor entendimento das respostas, procurando identificar o 

empenho em não serem tradicionais ao atenderem aos interesses dos estudantes. 

Todas as respostas foram interpretadas tendo como referência as estratégias 

pedagógicas encontradas na literatura e discutidas no capítulo 2 (dois) deste 

trabalho.  

Aqui também se investiu, enquanto método, na complementaridade dos 

resultados quantitativos e qualitativos 

Por fim, o professor poderia ou não aceitar em colaborar com uma revista on-

line que tem por objetivo trocar experiências entre professores, auxiliando-os em sua 

prática. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos questionários respondidos pelos professores de Ciências 

permitiu conhecer os temas que seus alunos acham interessantes, quais estratégias 

de ensino utilizam para realizá-los de modo que consigam tornar prazerosa e 

significativa a aprendizagem de seus estudantes, e também compreender as 

dificuldades que encontram em satisfazê-los. No decorrer desse capítulo, buscar-se-á 

discutir cada item do questionário, buscando junto à literatura embasamentos teóricos 

que fundamentem a análise das práticas que são utilizadas pelos docentes. 

A primeira questão teve como objetivo caracterizar os sujeitos da pesquisa. 

Analisando-se as respostas do questionário podemos observar que dos 79 (setenta e 

nove) questionários enviados, apenas 30 (trinta) professores se dispuseram a 

respondê-lo. Dentre esses docentes, 10 (dez) ministram a disciplina de Biologia, 4 

(quatro) de Física e 14 (quatorze) de Química; e atuam na Educação Básica de 

ensino (Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio). 

 

4.1 CONHECENDO OS INTERESSES DOS ESTUDANTES 

Na primeira etapa deste trabalho foram levantados os temas/ assuntos que 

interessam aos estudantes através de uma conversa informal e com o auxílio de 09 

(nove) imagens obtidas na internet. É importante lembrar que os temas citados pelos 

alunos não precisam ter relação direta com as imagens apresentadas. As imagens 

foram apenas um estímulo que contribuiu no desenrolar da conversa. Ao fim desta 

etapa foram identificados 30 (trinta) assuntos/ temas que foram citados pelos alunos. 

Esses temas de interesse, ordenados em ordem alfabética, encontram-se no 

quadro abaixo. 
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Quadro 1: Temas de interesse identificados entre os alunos (em ordem alfabética). 

Alimentos Corpo Humano Pintura 

Animais Cosméticos Plataforma de Petróleo 

Armas Químicas Dentes Pré-história 

Artes Fotografia Reciclagem de Lixo 

As Conchas Futebol Religião 

Aviação Música Sistema Solar 

Brasil Oceano Surf 

Celulares Os Dinossauros Teatro 

Cérebro Os Planetas Violência 

Cinema Política Vulcões 

 

  

4.2 CONHECENDO QUAIS SÃO E COMO OS PROFESSORES USAM OS TEMAS 

DE INTERESSE RECONHECIDOS ENTRE OS ESTUDANTES 

4.2.1 Temas de interesse e sua relação com os conteúdos curriculares 

Depois de conhecidos os temas de interesse dos estudantes foi possível, 

através das respostas ao questionário, identificar quais temas de interesse são 

reconhecidos e atendidos com mais frequência e facilidade pelos professores em 

seus alunos (Quadro 2), em ordem dos mais citados. 

É importante lembrar que nessa etapa cada professor pode escolher três 

temas dentre os citados no Quadro 1, totalizando 90 (noventa) citações. 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Quadro2: Temas de interesse dos alunos, conforme foram identificados pelos professores 
(em ordem de interesse). 

TEMA 
No de 

CITAÇÕES 
TEMA 

No de 
CITAÇÕES 

Alimentos 13 Vulcões 2 

Armas Químicas 11 Cérebro 1 

Corpo Humano 11 Dente 1 

Celulares 7 Fotografia 1 

Plataforma de Petróleo 7 Oceano 1 

Reciclagem de Lixo 5 Religião 1 

Futebol 4 Surf 1 

Os Planetas 4 Violência 1 

Sistema Solar 4 As conchas 0 

Animais 3 Brasil 0 

Cosméticos 3 Cinema 0 

Os Dinossauros 3 Música 0 

Aviação 2 Política 0 

Pintura 2 Pré-história 0 

Artes 2 Teatro 0 

  

Depois de contabilizados os temas que mais são identificados entre os 

interesses dos estudantes, conseguiu-se perceber que dentre os 30 (trinta) temas há 

alguns que não foram reconhecidos/ identificados pelos docentes. 

Dentre os temas mais reconhecidos pelos professores respondentes estão: 

alimentos, armas químicas, corpo humano, celulares, plataforma de petróleo, 

reciclagem de lixo, futebol, os planetas e sistema solar. 

 O tema “alimentos” foi identificado por 13 (treze) professores em seus alunos. 

Esse é um dos temas transversais caracterizados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Os docentes respondentes costumam abordar esse tema através 

de diversos conteúdos, como por exemplo: eletroquímica, mostrando como é possível 

construir uma pilha utilizando materiais simples, como os próprios alimentos; 

radioatividade, mostrando aos seus alunos que o uso da radiação, técnica essa 

usada nas indústrias de alimentos, nos permite consumir alimentos frescos em 
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qualquer estação do ano; termoquímica, tornando possível ao aluno compreender, 

por exemplo, que existem alimentos que possuem quantidade de energia maior do 

que os outros; funções orgânicas, tornando possível identificar as funções que se 

encontram presentes na alimentação diária dos alunos; sistema digestório, 

possibilitando ao aluno compreender todo o seu sistema digestório, o “caminho” dos 

alimentos desde a ingestão ao processo final, a excreção.  

 Os temas “armas químicas” e “corpo humano” aparecem logo em seguida 

como os mais interessantes, citados cada um por 11 (onze) professores. Através do 

tema “armas químicas” os professores conseguem desenvolver os conteúdos de 

tabela periódica, conhecendo os elementos e suas propriedades; reações químicas, 

radioatividade, física moderna. Abordando o tema “corpo humano”, os professores 

conseguem trabalhar de maneira significativa os conteúdos sobre tabela periódica, 

metabolismo celular, fisiologia humana, reprodução e sexualidade humana.  

 “Celulares” e “plataforma de petróleo”, identificados por 7 (sete) docentes cada 

um, são temas que também demonstram interesse por parte dos alunos. Os 

professores respondentes costumam abordar os conteúdos da física moderna, 

ondas, eletrostática e eletrodinâmica através do tema “celular”, que está presente 

exaustivamente no cotidiano dos discentes. Quando abordam sobre “plataforma de 

petróleo”, trabalham conteúdos de química orgânica, hidrocarbonetos, estudam 

desde o processo de formação do petróleo até o seu refinamento nas indústrias. 

 Outro tema  que desperta o interesse dos alunos, segundo os professores, é 

sobre “reciclagem de lixo”, que foi citado por 5 (cinco) docentes. Através desse tema 

eles trabalham os conteúdos sobre separação de misturas, elementos químicos e 

química verde. 

 “Futebol”, “os planetas” e “sistema solar” seguem como interesses dos alunos. 

Cada um deles foi citado por 4 (quatro) professores.Quando estudam “os planetas” 

os professores abordam as características de cada um deles, mas poderiam abordar 

também os elementos químicos que os constituem e tabela periódica. Ao trabalharem 

o tema “sistema solar” é abordado o modelo atômico de Rutherford (Teoria atômica).  

 Vale observar que os temas “os planetas” e “sistema solar” poderiam ser 

colocados como um único tema, pois o sistema solar é um conjunto de planetas, 
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asteroides e cometas que giram ao redor do sol. Como no momento em que foram 

identificados os temas que os alunos gostariam de estudar eles os mencionaram 

separadamente, eles continuarão sendo abordados nos resultados em separados. 

 Os professores através do tema “futebol” abordam os conteúdos sobre 

polímeros, lançamentos, trajetórias.  

 Os temas “animais”, “cosméticos” e “os dinossauros” foram citados por 3 (três) 

professores. Estudando através do tema “animais” os professores abordam os 5 

(cinco) grupos de vertebrados, e também os animais invertebrados. Estudando os 

“dinossauros” o docente aborda as eras geológicas. O estudo sobre “cosméticos” 

permite ao professor trabalhar funções orgânicas, tornando possível ao aluno 

identificar quais os compostos presentes nos produtos que utilizam em seu dia-a-dia. 

Citados por 2 (dois) docentes cada um, os temas “aviação”, “vulcões”, “artes” 

e “pintura” também despertam os interesses dos estudantes.Ao trabalhar o tema 

“aviação” o professor relata abordar conteúdos de física: hidrostática e hidrodinâmica. 

Quando trabalham os “vulcões” com seus alunos eles podem abordar, por exemplo, 

os estados físicos e as mudanças de estado da matéria. Através da “arte” eles 

trabalham conteúdos de reações químicas, e reações de oxirredução. Para 

atenderem ao tema sobre “pinturas” os professores falam sobre pigmentos, corantes 

naturais e funções orgânicas. 

Os temas “surf”, “oceano”, “violência”, “fotografia”, “cérebro”, “religião” e 

“dentes” foram identificados por 1(um) docente cada um. Através do tema “surf” o 

professor trabalha os conteúdos referentes a água. Seus estados físicos, 

propriedades e características. Para desenvolver com seus alunos o tema “oceano” o 

docente trabalha as funções inorgânicas. Para trabalhar o tema sobre “cérebro” o 

professor aborda o sistema nervoso. E para conseguir trabalhar o assunto “dentes” o 

docente fala sobre saúde bucal, mas também poderia abordar o conteúdo sobre 

tabela periódica. Os professores que citaram os temas “violência” e “religião” não 

informaram como abordam esses assuntos. 

Os temas “as conchas”, “Brasil”, “cinema”, “música”, “política”, “pré-história” e 

“teatro” não foram citados uma única vez pelos docentes. O que não significa que 

esses assuntos não sejam interessantes, pelo contrário, eles foram identificados nos 
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estudantes na primeira etapa deste trabalho. Esse resultado mostra que, ou os 

professores não os identificam em seus alunos, ou não conseguem abordá-los em 

suas aulas, preferindo assim não os trabalhar. 

 O Quadro 3, abaixo, apresenta uma síntese das respostas dos professores. 

Quadro 3: Conteúdos curriculares que podem ser abordados a partir dos temas de interesse 
dos alunos, conforme foram citados pelos professores 

INTERESSE DOS 
ALUNOS 

ETAPA DO CURRÍCULO 

Alimentos 
Eletroquímica, Radioatividade; Termoquímica; Funções 

inorgânicas; Sistema digestório. 

Animais Os cinco grupos vertebrados; Animais invertebrados. 

Arma Química 
Tabela periódica; Reações químicas; Radioatividade; Física 

moderna. 

Artes Reações químicas; Reações de oxirredução. 

Aviação Hidrostática; Hidrodinâmica. 

Celulares Física moderna; Ondas; Eletrostática; Eletrodinâmica. 

Cérebro Sistema nervoso. 

Corpo Humano 
Tabela periódica; Metabolismo celular; Fisiologia humana; 

Reprodução; Sexualidade humana. 

Cosméticos Funções orgânicas. 

Dentes Saúde bucal; T periódica. 

Fotografia Óptica. 

Futebol Polímeros; Trajetórias; Lançamentos. 

Oceano Funções inorgânicas. 

Os Dinossauros Eras geológicas. 

Os Planetas 
Características dos planetas; Elementos químicos; Tabela 

periódica. 

Pintura Pigmentos; Corantes naturais; Funções orgânicas. 

Plataforma de Petróleo Hidrocarbonetos 

Reciclagem de Lixo Separação de misturas; Elementos químicos; Química verde. 

Religião _ 

Sistema Solar Teoria atômica (Modelo Atômico de Rutherford). 

Surf Água: estado físico, propriedades e característica. 

Violência - 

Vulcões Os estados físicos da matéria. 
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4.2.2 Temas de interesse e procedimentos didáticos usados para abordá-los. 

Outro questionamento feito aos professores foi sobre quais procedimentos 

didáticos são utilizados por eles (os professores) na abordagem dos temas de 

interesses de seus alunos. A escolha do método utilizado pelo professor é de 

fundamental importância no processo de desenvolvimento do aluno. Leal (2009) 

afirma que as opções metodológicas utilizadas pelo professor contribuem a uma 

aprendizagem significativa, “ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades e 

competências desejáveis para o exercício pleno da cidadania de estudantes e 

professores” (p. 75) 

O Quadro 4, abaixo, permite observar, de acordo com a análise de conteúdo 

de Bardin, as expressões que foram utilizadas pelos professores ao serem 

questionados sobre quais recursos e métodos utilizam para atender aos interesses 

de seus alunos, organizadas em categorias para efetuar a contagem. 

Quadro 4:Recursos e métodos empregados pelos professores para atender aos interesses 
de seus alunos 

EXPRESSÕES USADAS PELOS 
PROFESSORES 

(UNIDADES DE CONTAGEM) 

RECURSOS E MÉTODOS 
EMPREGADOS PELOS 

PROFESSORES 

(CATEGORIAS) 

CONTAGEM 

Documentários, Filmes, Vídeos, 
Power Point, Jornal, Revistas e 

outros textos ou imagens 

Recursos audiovisuais, a fim da 
contextualização e da 

exemplificação 
35 

Aula Expositiva Aula expositiva 23 

Experimentos 
Experimentos, investigativos ou 

demonstrativos 
20 

Pesquisas, Trabalhos, Cartazes, 
Seminários, Projetos 

Projetos e trabalhos em grupo 14 

Livro Didático Livro didático 11 

Debates Debates 6 

Jogos, Músicas, Maquetes Recursos lúdicos 7 

Aulas Dialogadas Aulas dialogadas 4 

Internet TICs 2 

Total de ocorrências 122 

 

É importante deixar claro que ainda que os professores respondentes 

escolhessem três temas que trabalham com seus alunos, totalizando 90 
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(noventa)respostas, o total de ocorrências registrados no quadro 4 (quatro) pode ser 

maior que noventa, pois ao responder quais recursos metodológicos fazem uso em 

sua prática eles poderiam responder todos os que fazem uso, sendo esse o motivo 

pelo qual o total de ocorrências foi de 122 (cento e vinte e dois).  

Analisando o quadro 4 (quatro) se podem verificar quais categorias são mais 

utilizadas pelos professores no desenvolvimento de suas atividades junto aos seus 

alunos. A categoria de que mais se valem os docentes são os recursos audiovisuais, 

que são inclusive utilizados há bastante tempo. Algumas expressões usadas pelos 

professores ao abordar esses recursos (animação que expõe o uso, embalagens de 

alimentos, elaboração de um café da manhã, motivar através do esporte (futebol), 

ligação entre adolescente e celular, e outras), levam a interpretar que os usem em 

um esforço de associar os temas estudados a contextos que sejam significativos para 

os alunos. A quantidade de citações mostra como esse recurso é útil e interessante 

para os professores e pode sinalizar também o empenho dos docentes em superar 

as suas aulas tradicionais. Eles o utilizam de diferentes formas para abordar os 

temas com seus alunos, seja através de power point, vídeos, filmes e/ ou 

documentários, sendo possível aos seus alunos a aprendizagem dos conceitos e 

uma aprendizagem atitudinal, pois esses recursos apresentam um apelo emocional 

muito forte. 

Os materiais informativos: jornais, revistas e imagens também auxiliam aos 

docentes no desenvolvimento de suas atividades junto aos discentes. Os professores 

trabalham com esses recursos organizando recortes e notícias que abordem o tema 

trabalhado para discussão com seus alunos. 

Observando os recursos didáticos que os professores utilizam também 

conseguiu-se confirmar o que não é novidade: 23 (vinte e três) professores 

desenvolvem suas atividades junto aos estudantes através de aulas expositivas, 

teóricas. Desses docentes apenas 1 (um) afirma contextualizar o tema abordado com 

os possíveis conteúdos curriculares da disciplina que ministra e o dia a dia de seus 

alunos, mas não deixou claro, mesmo com a questão aberta, a forma com que 

aborda as temáticas sócio científicas. 
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Os experimentos continuam a ser usados pelos professores, com a intenção 

de despertar o interesse dos alunos. É de conhecimento geral, entre professores, que 

essa é uma maneira lúdica e interessante para que se possam aprender os 

conteúdos. Esse fato é percebido ao realizarmos a análise do quadro com as 

unidades de contagem, onde 20 (vinte) deles disseram utilizar esse recurso para 

proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem prazerosa e de real significado. 

Nas respostas do questionário, no entanto, a grande maioria dos professores não 

deixa claro como utiliza o recurso da experimentação, se o fazem com caráter 

investigativo ou apenas demonstrativo. Apenas 2 (dois) docentes disseram utilizar os 

experimentos de modo apenas demonstrativo. No entanto, uma vez que, ao serem 

novamente questionados, os respondentes não explicitaram que fazem uso de 

métodos investigativos, toda citação de experimentação foi interpretada como 

demonstrativa4.  

É importante destacar que os professores, através da experimentação, ainda 

que manipulada por eles mesmos, também podem desenvolver com os alunos um 

processo de ensino investigativo, pois durante a experimentação o discente deve ser 

estimulado a observar, pensar, discutir, explicar o que está sendo realizado. Cabe ao 

professor nortear o seu aluno durante todo o processo de aprendizagem. Esse é um 

momento em que o docente consegue trabalhar tanto os conteúdos conceituais 

quanto os procedimentais e atitudinais. 

Os projetos também são realizados pelos professores como forma de atender 

aos interesses dos alunos. Seja através de pesquisas, trabalhos, cartazes ou 

seminários. Não há informações sobre como os docentes abordam os temas e/ ou 

conteúdos quando utilizam esses recursos metodológicos, mesmo com o segundo 

questionamento (Apêndice 2).Sabe-se que o uso de projetos contribui no 

desenvolvimento dos temas trabalhados pelo professor. Esse método permite ao 

docente uma articulação dos conteúdos com outras disciplinas, podendo o professor 

abordar o mesmo tema em diferentes nuances. A abordagem dos temas através dos 

projetos possibilita ao professor desenvolver com seus alunos uma abordagem 

                                                 
4
 A partir da minha experiência docente e das conversas que tenho com outros professores, creio ser 

provável que a maioria dos docentes que utilizam a experimentação o faça apenas dessa maneira, 
demonstrativa, visto que a maioria das escolas não dispõe de laboratórios ou reagentes para que seja 
possível a realização dos experimentos, e quando os professores realizam alguns apenas mostram o 
que acontece, de modo bem visual. 



47 

 

 

CTSA, possibilitando a aprendizagem dos conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais.   

O livro didático também foi citado pelos professores respondentes como um 

dos recursos que utilizam para trabalhar com seus alunos os conteúdos e/ ou os 

temas. 

Dos professores que responderam ao questionário, 6(seis) deles também 

promovem debates durante as aulas para contribuir no processo de aprendizagem de 

seus alunos. Isso pode significar que os professores estão superando o ensino 

tradicional, pois através de debates os discentes têm a possibilidade de expor seus 

pensamentos sobre os conteúdos que está sendo estudado. É um momento de troca 

de ideias entre os alunos e seu professor, podendo eles então vir a (re)construir seus 

conceitos. O professor tem a possibilidade de contextualizar o tema trabalhado, 

favorecendo a interdisciplinaridade. Esse momento contribui na formação desse 

aluno, tornando-o crítico diante os problemas que tenha que solucionar, propiciando-

o também a aprendizagem de conteúdos atitudinais. 

Os recursos lúdicos também são ferramentas utilizadas pelos professores em 

suas aulas, por meio de jogos, músicas e maquetes. Se utilizados como afirmou Leal 

(2009), esses recursos motivam os alunos durante o momento de aprendizagem, 

tornando possível uma aprendizagem dos conteúdos e atitudinal. 

Os docentes também se valem das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) para trabalharem com os estudantes. Utilizam a internet para 

pesquisar e abordar os temas de interesse, promovendo aos discentes a 

aprendizagem de conceitos através dos recursos que fazem parte de seu dia-a-dia. 

Um professor citou a “diagnose” como procedimento didático, mas esta é 

uma concepção equivocada. A utilização da diagnose permite ao professor identificar 

os conhecimentos prévios dos alunos, conhecer os conhecimentos já formados, onde 

irá ancorar os conhecimentos novos, sob sua responsabilidade, e avaliar a 

aprendizagem de seu aluno durante todo o processo de ensino(MOREIRA; MASINI, 

2006). Mas não é um recurso ou uma metodologia usada para a aprendizagem. Esse 

processo possibilita ao professor melhorar o método de trabalho com os estudantes, 

pois através dele é possível identificar o conhecimento que trazem sobre determinado 



48 

 

 

assunto e as dificuldades que apresentam. Identificando os problemas de seus 

alunos, é possível ao professor traçar estratégias para superá-los. Essas, sim, 

estratégias didáticas. 

Depois dos professores identificarem os três temas de interesse que 

reconheciam em seus alunos, quais os conteúdos curriculares que costumavam 

trabalhar para satisfazerem a esses interesses e sobre os procedimentos didáticos 

que por eles são utilizados na abordagem dos temas, eles puderam identificar/ 

reconhecer quais metodologias eles consideravam como inovadoras em sua prática. 

Não surpreende o resultado manifestado pela maioria, que considera que 

nada faz de inovador para atender aos interesses de seus alunos. Sua autocrítica é 

que suas aulas continuam sendo uma reprodução de um sistema antiquado de 

educação onde os alunos não são conduzidos a pensar, construir sua aprendizagem. 

No entanto, outros professores, ainda que ao os observar se valham de métodos 

considerados “antigos”, consideram suas práticas inovadoras, por exemplo, quando 

se valem de alguns recursos metodológicos que discutimos acima, como: maquetes, 

experimentos, diagnoses e filmes. 

De fato, com a análise das respostas pode-se identificar a ocorrência de 

procedimentos que visam superar a metodologia tradicional por uma metodologia 

ativa (onde o aluno constrói, participa de seu processo de aprendizagem) ou de 

conhecimentos contextualizados historicamente ou nos contextos social e ambiental. 

Essa análise permitiu considerar 6 (seis) das categorias identificadas como 

categorias representativas desse esforço inovador: “aulas dialogadas”, “contexto 

histórico, social e/ou ambiental”, “debates”, “método investigativo”, “projetos e 

trabalhos em grupo” e “recursos lúdicos”.  

É importante deixar claro que as TICs não foram identificadas como uma 

metodologia ativa, porque é apenas uma ferramenta, assim como o livro didático que 

auxilia o professor. 

A contagem, agora da ocorrência de metodologias ativas para a 

aprendizagem, pode ser observada no Quadro 5, abaixo. 
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Quadro 5: Metodologias ativas empregadas pelos professores para atender aos interesses 
de seus alunos 

RECURSOS E MÉTODOS EMPREGADOS PELOS 
PROFESSORES 

CONTAGEM 

Contextualização 16 

Projetos e trabalhos em grupo 14 

Experimentos investigativos  7 

Recursos lúdicos 7 

Debates  6 

Aulas dialogadas 4 

Total de ocorrências 54 

 

A comparação com os recursos e métodos totais, citados pelos professores, 

indica que cerca de 44,26% (54/122) das respostas obtidas dão indícios de que há 

professores que têm buscado superar o ensino tradicional, o qual não tem trazido os 

resultados esperados. Ou seja, analisando-se as respostas dos professores quanto à 

metodologia aplicada por eles no desenvolvimento de suas aulas, procurando 

responder aos interesses de seus alunos, percebe-se que embora ainda tenhamos 

um longo e difícil caminho a percorrer em nosso sistema de educação, pois vemos 

ainda hoje o que conhecemos e chamamos de ensino tradicional, baseado na 

memorização de fórmulas, cálculos, intensa quantidade de exercícios para que se 

possa obter um resultado positivo ao realizar as avaliações, conteúdos muitas das 

vezes desconectados de suas realidades, já há um número expressivo de 

professores que se esforçam para superar este impasse. 

 

4.3 CONHECENDO AS DIFICULDADES DOS PROFESSORES PARA ABORDAREM 

TEMAS DE INTERESSE RECONHECIDOS ENTRE OS ESTUDANTES. 

Sabendo que existem temas/ assuntos que para os docentes são difíceis 

para trabalhar, colocou-se no questionário a oportunidade dos professores 

respondentes compartilharem quais os temas que eles mais encontram dificuldades 

em abordar e os motivos/ causas dessas dificuldades.  
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Nesse item os docentes também tiveram a oportunidade de escolher três 

temas dentre os 30 (trinta), o que nos forneceu 90 (noventa) respostas para analisar 

(Quadro 6). 

Quadro 6:Temas de interesse dos alunos em que os docentes apresentam dificuldades para 
atender (em ordem de dificuldade). 

TEMA 
No de 

CITAÇÕES 
TEMA 

No de 
CITAÇÕES 

Armas Químicas 12 Aviação 2 

Religião 7 Cinema 2 

Os Planetas 6 Oceano 2 

Plataforma de Petróleo 6 Os dinossauros 2 

Celulares 5 Sistema solar 2 

Cérebro 5 Teatro 2 

Música 5 Violência 1 

Alimentos 4 Vulcões 1 

Cosméticos 4 As conchas 1 

Política 4 Corpo humano 1 

Pré-história 4 Futebol 1 

Fotografia 3 Reciclagem de Lixo 1 

Surf 3 Brasil 0 

Animais 2 Dentes 0 

Artes 2 Pintura 0 

 

Dentre os temas de interesse que os professores respondentes ao 

questionário apresentam mais dificuldades para atender estão: “armas químicas”, 

“religião”, “os planetas”, “plataforma de petróleo”, “celulares”, “cérebro”, “música”, 

“alimentos”, “cosméticos”, “política” e “pré-história”. 

 Os temas “Brasil”, “dentes” e “pinturas” não foram citados pelos professores. 

Os gráficos a seguir permitem observar quais as dificuldades encontradas 

pelos professores de ciências em atender o interesse dos estudantes. O primeiro 

gráfico (Figura 1) relaciona a falta de conhecimento sobre o assunto aos temas de 

interesse. O segundo gráfico (Figura 2) traz a relação entre o desconhecimento de 

procedimentos/propostas pedagógicas que podem ser adequadas ao tema e os 

temas de interesse. O terceiro (Figura 3) traz as dificuldades para elaborar, recolher 
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ou organizar os materiais necessários em relação aos temas de interesse. O quarto 

gráfico (Figura 4) relaciona os temas em que os professores manifestam dificuldades 

para atender e o número de citações por temas, de modo a deixar claro quais os 

temas que em que se apresenta maior dificuldade para serem atendidos. O quinto 

gráfico (Figura 5) nos mostra em que proporção essas dificuldades afetam os 

professores.  

 

Figura 1: Falta de conhecimento sobre o assunto versus temas de interesses 
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Figura 2: Desconhecimento de procedimentos/ propostas pedagógicas que podem 

ser adequadas ao tema versus temas de interesses 
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Figura 3: Dificuldades para elaborar, recolher ou organizar os materiais necessários 

versus temas de interesses 
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FOTOGRAFIA FUTEBOL OCEANO

SURF TEATRO VIOLÊNCIA
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Figura 4: Temas em que os professores manifestam dificuldades para atender aos 

interesses reconhecidos nos alunos. Número de citações por temas. 
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Figura 5: Número de professores por dificuldade manifestada para atender aos 

interesses dos alunos 
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geral, a falta de conhecimento sobre o tema e/ou conteúdo e o desconhecimento de 

propostas pedagógicas são as principais dificuldades citadas pelos professores. As 

dificuldades em elaborar, recolher ou organizar os materiais necessários são 

menores, embora também significativas. 

O tema reconhecido pelos professores como o mais difícil em atender é sobre 

“armas químicas”. Segundo eles, a dificuldade principal não é gerada apenas pela 

falta de conhecimento sobre o assunto, mas também pelo desconhecimento de 

procedimentos e propostas para abordá-lo. Em suas observações os docentes não 

afirmam como superam essas dificuldades, visto que esse mesmo tema é um dos 

mais atendidos por outros professores em suas aulas (é importante lembrar que os 

três temas que os professores demonstram dificuldades em atender são diferentes 

dos outros três que eles afirmaram abordar com facilidade em suas aulas). 

Com o tema sobre religião além das dificuldades identificadas nos gráficos, 

eles também se sentem desconfortáveis em abordá-lo por acreditarem que é um 

assunto íntimo e que suas opiniões podem vir a influenciar o posicionamento dos 

alunos. 

É interessante também observar que dentre os temas de maior interesse, 

identificados pelos professores, estão alguns em que os professores afirmam ter 

dificuldades para desenvolver com seus alunos (Quadro 7). Além do tema “armas 

químicas”, que se destaca, pode-se ainda destacar outros 3 (três):“celulares”, 

“plataforma de petróleo” e “os planetas”. 
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Quadro 7: Temas identificados como interesses dos alunos versus temas que os professores 
têm dificuldades para atender (com destaque para os maiores interesses reconhecidos e 

onde estão as maiores dificuldades para atender) 

TEMAS IDENTIFICADOS 
COMO INTERESSES 

DOS ALUNOS 

No de 
CITAÇÕES 

TEMAS QUE OS 
PROFESSORES TÊM 
DIFICULDADES PARA 

ATENDER 

No de 
CITAÇÕES 

Alimentos 13 Alimentos 4 

Armas Químicas 11 Armas Químicas 12 

Corpo Humano 11 Corpo humano 1 

Celulares 7 Celulares 5 

Plataforma de Petróleo 7 Plataforma de Petróleo 6 

Reciclagem de Lixo 5 Reciclagem de lixo 1 

Futebol 4 Futebol 1 

Os Planetas 4 Os Planetas 6 

Sistema Solar 4 Sistema solar 2 

Animais 3 Animais 2 

Cosméticos 3 Cosméticos 4 

Os Dinossauros 3 Os dinossauros 2 

Artes 2 Artes 2 

Aviação 2 Aviação 2 

Pintura 2 Pintura 0 

Vulcões 2 Vulcões 1 

Cérebro 1 Cérebro 5 

Dente 1 Dentes 0 

Fotografia 1 Fotografia 3 

Oceano 1 Oceano 2 

Religião 1 Religião 7 

Surf 1 Surf 3 

Violência 1 Violência 1 

As conchas 0 As conchas 1 

Brasil 0 Brasil 0 

Cinema 0 Cinema 2 

Música 0 Música 5 

Política 0 Política 4 

Pré-história 0 Pré-história 4 

Teatro 0 Teatro 2 
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Essas constatações, de que há saberes e práticas diferentes entre os 

professores quanto às suas possibilidades e às suas dificuldades para atender aos 

interesses dos alunos, é a maior evidência de que colocá-los em diálogo é uma 

medida que pode contribuir com os professores para que superem suas dificuldades 

e realizem aulas mais interessantes e bem-sucedidas entre seus alunos. 

Essas discussões orientam na estruturação de uma revista que irá contribuir 

com o desenvolvimento profissional dos professores, tornando possível um diálogo e 

troca de experiências entre eles. O que também tornará possível uma aproximação 

dos professores de Ciências da Educação Básica com a Universidade, diminuindo 

assim essa distância entre eles. 

Assim, verificar, nas respostas, se há e quais são os professores que afirmam 

desenvolver aulas nos temas de interesse em que grande número de outros docentes 

mostram dificuldades é importante para que estes sejam convidados a contribuir com 

a revista que está sendo produzida em decorrência dessa pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO  

Muito se discute sobre uma Pedagogia (Educação) que valorize o aluno no 

sentido de que se torne um formador de opiniões. 

A Educação é uma prática social que acontece toda vez que se ensina e se 

aprende. Dessa forma, a formação do professor deve ser contínua, dinâmica e não 

ter fim, pois o docente deve buscar satisfazer as necessidades do local no qual está 

inserido e as dos alunos. 

A partir do que já foi relatado, percebe-se que somente o tempo lecionado 

pelo professor não é sinônimo de que este irá praticar uma educação transformadora. 

É claro que não devemos desmerecer a experiência deste profissional, mas suas 

práticas devem ser dinâmicas e não devem ser feitas de qualquer jeito. 

Foi interessante observar na análise das respostas do questionário que todos 

os professores afirmam abordar algum tema de interesse dos estudantes. Como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam a necessidade de os professores 

trabalharem os conteúdos através da utilização de temas transversais, que permitem 

um “sentido prático às teorias e aos conceitos científicos trabalhados na escola e de 

favorecer a análise de problemas atuais” (p. 30), isso nos fez pensar se eles têm 

conhecimento e confiança nos PCN, esforçando-se por atendê-los, ou se trata-se da 

expressão de uma tendência dos professores em fazer dialogarem ciência, tecnologia 

e sociedade. Não foi possível chegar à resposta neste trabalho, de modo que esta 

parece ser uma questão sugestiva de novos esforços de pesquisa.  

Com a intenção de atender aos interesses de seus alunos, foi possível 

identificar quais as estratégias pedagógicas os professores utilizam em suas aulas. 

São recursos como contextualização, projetos e trabalhos em grupo, experimentos, 

recursos lúdicos, debates, aulas dialogadas, aulas expositivas e livro didático. Mas é 

importante entender que todas as alternativas metodológicas que foram reconhecidas 

pelos docentes respondentes da pesquisa são apenas uma parte de um contínuo 

desenvolvimento, que devem ser utilizadas como ferramentas de apoio a 

aprendizagem. A utilização de cada uma delas deve ser adotada de modo a 

contribuir, auxiliar o professor em suas aulas, tornando-as momentos de prazer e de 

um real significado em a aprendizagem de seus alunos. 
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Minha experiência enquanto professora me mostra que ainda há uma “falsa” 

contextualização que continua a predominar na maioria das salas de aulas. Ainda 

que os docentes utilizem recursos como jornais, revistas, filmes ou até mesmo 

experimentos (na imensa maioria dos casos apenas expositivos), sabemos que não é 

mais que o ensino tradicional levemente “maquiado”.  

No entanto, convém lembrar, é de fundamental importância que esses 

recursos não sejam utilizados pelo docente apenas como uma forma de “passar o 

tempo” naquele dia em que não conseguiu preparar suas aulas, pois os alunos 

percebem que não há um objetivo naquela prática e sendo assim ficam desmotivados 

em aprender. 

Através da investigação que foi realizada, identificamos potencialidades, boas 

práticas educativas, as dificuldades que os docentes apresentam para desenvolver 

suas atividades, e também estratégias didáticas que apresentam bons resultados 

para que pudéssemos elaborar a revista que contribuirá com a formação e 

desenvolvimento dos professores enquanto pessoas e profissionais.  

Ser docente é uma arte desafiadora, uma vez que é preciso enfrentar os 

obstáculos, analisar, criticar e refletir sobre o seu próprio trabalho a fim de encontrar 

formas de mudar a realidade frente as suas frequentes mudanças. 
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8 UMA REVISTA PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

Foco e Escopo 

A revista “Intervalo – conversas entre professores de Ciências” tem como 

proposta contribuir com os professores de Ciências da educação básica a partir da 

colaboração dos próprios docentes. Será um espaço destinado a uma reflexão sobre 

suas práticas, a trocas de experiências e de ideias que deram certo em suas 

atividades - um momento de diálogo entre eles. Seu objetivo principal é contribuir 

com a formação permanente do professor. 

A “Intervalo – conversas entre professores de Ciências”, destinada a 

professores de Ciências do Ensino Fundamental e Médio e seus formadores, 

publica, nas suas diversas seções, textos submetidos para publicação e também 

originais escritos por colaboradores, a convite dos editores da revista.  

 

Equipe Editorial5:  

 
Ana Paula Cardozo de Oliveira- PPECN/UFF e Externato Hilmar (São Gonçalo/RJ) 

Fátima de Paiva Canesin – IQ/UFF 

Maria Bernadete Pinto dos Santos - IQ/UFF 

Maura Ventura Chinelli - FE/UFF 

Joaquim Fernando Mendes da Silva – IQ/UFRJ 

Lucidéa Guimarães Rebelo Coutinho – IQ/UFF 

Jorge Cardoso Messeder - IFRJ 

 

Políticas de Seção 

_ “Foi difícil! Mas consegui!” (2-4 páginas) 

Seção que apresenta reflexões a partir de casos e em que as dificuldades 

cotidianas, comuns aos professores, foram superadas de forma criativa, e em que 

sejam apontadas alternativas possíveis para a superação dessas dificuldades. 

                                                 
5
 Aqui está apenas um exemplo. A revista será abrigada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

da Natureza da UFF, de modo que o corpo editorial será composto conforme decisão do Programa. 
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_ “Trocando ideias” (2-4 páginas) 

Seção que tem por objetivo apresentar sugestões de atividades que tragam 

recursos didáticos e metodologias bem-sucedidas e inovadoras com a 

disponibilização de jogos, de roteiros para a realização de experimentos, de 

orientações para a construção de modelos, etc.  

 

_ “Atividades Investigativas” (2-5 páginas) 

Seção que traz propostas de ensino que tenham como objetivo facilitar a 

compreensão de conceitos de ciências utilizando materiais e/ou recursos de fácil 

aquisição pela Escola, pelo professor ou pelo estudante e que se desenvolvam de 

forma a propor questões desafiadoras para que os alunos formulem hipóteses e 

realizem processos investigativos que possibilitem a eles encontrar respostas a esses 

desafios. 

 

_ “Pesquisa na Escola: o que é e como se faz” (2-5 páginas) 

Sugestões de projetos educacionais em que os alunos pesquisem, se 

articulem em grupos e formem parcerias a fim da construção do conhecimento sobre 

temas de seu interesse. 

 

_ “Cidadania em pauta” (2-5 páginas) 

Relatos de experiências que abordem estratégias didáticas usadas para 

debater temas científicos de interesse social, visando à formação da cidadania. 

 

_ “Disso eu gostei!” (1-2 páginas) 

Resenha com sugestão de livro ou filme que possa contribuir com o 

desenvolvimento das aulas ou com a formação do professor. Deve conter todos os 
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dados da obra: Autor e Editora (ou Diretor, se filme), ano de publicação, cidade, etc. 

Deve ser enviada imagem da capa da obra. 

 

_ “Vamos conversar um pouco?” (2-4 páginas) 

Texto informativo sobre temas de interesse de estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio escrito por colaborador(es) convidado(s) pelo corpo editorial de 

forma a apoiar os professores.  

 

Diretrizes para Autores 

A “Intervalo – conversas entre professores de ciências”, revista destinada 

a professores de ciências do Ensino Fundamental e Médio e seus formadores, 

propõe-se a publicar, nas suas diversas seções, textos apresentados por professores 

desses mesmos segmentos da Educação Básica.  

Como parte do processo de submissão, os autores devem verificar a 

conformidade dos textos apresentados em relação a todos os itens listados a seguir. 

As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. 

  

Condições para submissão 

1. O texto está adequado ao perfil editorial da revista e de seu público leitor? 

2. O texto se encontra no formato solicitado? Os textos deverão ter o número de 

páginas conforme cada seção; serem enviados em Word; página formato A4; 

letras Lucida Handwriting, tamanho 12; título em maiúsculas, tamanho 14; 

espaçamento 1,5 entre linhas; espaçamento de 12 pontos “depois” e de 0 

pontos “antes”; todas as margens com 2,0 cm; parágrafos justificados. Não 

serão aceitos arquivos em pdf e/ou que estejam protegidos por senha. 
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3. O texto está sem a identificação do(s) autor(es)?  Não deve haver nenhuma 

identificação do(s) autor(es) no texto. A identificação será feita apenas com 

o preenchimento do formulário de submissão do trabalho. 

4. A imagens foram enviadas em separado e tiveram sua posição indicada no 

texto? As imagens devem ser apresentadas em arquivo digital independente, 

separado do arquivo de texto, numeradas em sequência. E devem ter sua 

posição indicada no texto, usando-se a numeração correspondente. As 

imagens devem ser apresentadas em cor, com resolução de, pelo menos, 

300dpi, em JPEG ou TIF. Só serão aceitas imagens criadas pelos próprios 

autores ou de domínio público, desde que citada a fonte. A “Intervalo – 

conversas entre professores de ciências” não se responsabiliza por 

direitos autorais de imagens enviadas.  

5. As referências ou bibliografia foram checadas se correspondem às citações 

no texto e se possuem todas as informações que permitem ao leitor identificá-

las, correspondendo às orientações a seguir e às normas da ABNT? 

 

Orientações para a apresentação de referências bibliográficas 

As referências bibliográficas devem ser apresentadas em ordem alfabética, ao final 
do trabalho. 
 
Os elementos essenciais para a elaboração de referências são: SOBRENOME, 
Nome do(s) autor(es).Título. Local: editora e data de publicação. Somente se for 
necessário identificar melhor o documento acrescentam-se elementos 
complementares à referência. 
 
O título deve ser destacado (em negrito ou itálico) de modo uniforme em todas as 
referências de um mesmo documento. 
 
As referências, diferente do restante do texto, devem ser apresentadas em espaço 
simples, alinhadas à esquerda, saltando uma linha entre elas. 
 
Importante: Somente devem ser incluídos nas referências os documentos – livros, 
artigos, textos disponíveis na internet – que tenham sido indicados ou citados no 
texto. 
 
Exemplos: 
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 AUTOR de LIVROS (pessoa física) 
 
a) 1 autor: 
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
b) 2 autores: 
CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R. G. Teoria e Prática em Ciências na Escola: o 
ensino-aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 2010.  
 
c) 3 autores: 
SOUZA, Donaldo Bello de; SANTANA, Marco Aurélio; DELUIZ, Neise. Trabalho e 
educação: centrais sindicais e reestruturação produtiva no Brasil. Rio de Janeiro: 
Quartet, 1999. 
 
d) Mais de 3 autores: 
SOUZA, Donaldo Bello de, et al. Trabalho e educação: centrais sindicais e 
reestruturação produtiva no Brasil. Rio de Janeiro: Quartet, 1999. 
 
f) Sobrenomes que indicam parentesco: 
OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; LEITE, José Rubens Norato (Org.). 
Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo, 1996. 
 
g) Sobrenomes ligados por hífen: 
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Método nas 
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
 

 AUTOR (entidade) 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: 
MEC/SEMTEC, 1999. 
 

 Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses 
 
SERDEIRA, Carlos. Análise de empréstimos: aplicação da teoria de carteiras. 
1997. 35 f. Trabalho (Graduação/Especialização)- Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 1997. 
 
NOGUEIRA, Angela Guiomar. Competências gerenciais: o caso Telerj. 1998. 
122 f. Dissertação (Mestrado em Administração)- Universidade Estácio de Sá, 
Rio de Janeiro, 1998. 
 
 

 Eventos no todo 
 
SIMPÓSIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE,  
1996, Fortaleza. Gestão e participação. Fortaleza: ANPAE, 1996. 
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REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA, 46, 1994, Vitoria. Anais... Vitória: UFES, 1994. 
 

 Trabalhos apresentados em eventos 
 
QUINTELLA, Heitor M.; SOUZA, Levi P. Cultura de negócios: nova perspectiva dos 
estudos sobre o comportamento organizacional, estudo de caso em duas emissoras 
de TV educativa. In: ENCONTRO DA ANPAD, 25., 2001, Campinas. Resumo dos 
trabalhos. Campinas: [s.n.], 2001. 
 

 Publicações periódicas (revistas e jornais) 
 
GALIAZZI, M.C.,et al. Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a 
pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. Ciência & 
Educação, v. 7, n. 2, p. 249-263, 2001. 
 

 Documentos via Internet 
 
a) Artigo de periódico: 
 
GUIMARAES, S. E. R.; BORUCHOVITCH, E.  O Estilo Motivacional do Professor e a 
Motivação intrínseca dos Estudantes: Uma Perspectiva da Teoria da 
Autodeterminação. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2004, vol.17, n.2, pp. 143-150. 
Disponível em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0102-
79722004000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em junho de 2015 
 
d) Trabalho acadêmico 
 
ALVES, Maria Leila. O papel equalizador do regime de colaboração estado-
município na política de alfabetização. 1990. 283 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade de Campinas, Campinas, 1990. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/cibec/bbe-online/.>. Acesso em: 28 set. 2001. 
 

Envio de originais para publicação 

 Os professores interessados em compartilhar suas experiências e reflexões 

na “Intervalo – conversas entre professores de ciências” devem enviar seus 

textos através de formulário Google que tem acesso através do link xxxxxxx 

Imagens, se houver, devem ser encaminhadas como anexos de mensagem 

direcionada ao e-mail intervalo.ppecn.uff@gmail.com colocando, como assunto, o 

título do trabalho submetido.  
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Política de Privacidade 

Todas as informações solicitadas para cadastro dos usuários são de uso 

exclusivo da revista e para seus únicos fins. 

 

IMPORTANTE 

 O envio de trabalhos à revista “Intervalo – conversas entre professores de 

ciências” significa que está autorizada a sua publicação.  

 Alterações podem ser sugeridas aos autores, com vistas à aceitação do texto, 

e todo material selecionado será submetido à revisão ortográfica e gramatical. 

 Na eventual recusa de um trabalho, as razões para que assim tenha sido 

decidido serão comunicadas ao(s) autor(es). 

 Trabalhos enviados e aprovados poderão ser publicados imediatamente ou 

arquivados para publicação em edições posteriores.  

 Os autores são os responsáveis legais pelo conteúdo dos trabalhos sob sua 

autoria. Casos que necessitem de avaliação e decisão jurídica serão 

encaminhados para tal, elegendo-se a cidade do Rio de Janeiro como foro 

legítimo para este fim. 

 Haverá chamadas periódicas para a publicação. As submissões deverão 

atender ao cronograma estabelecido nessas chamadas. 

 Não há remuneração pela publicação de trabalhos na “Intervalo – conversas 

entre professores de ciências”. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA 

 

Prezado (a) professor(a), 

 

Este questionário irá contribuir com a dissertação de mestrado da aluna Ana Paula 

Cardozo de Oliveira, sob a orientação da professora Maura Ventura Chinelli, 

intitulada “IDENTIFICAÇÃO DE INICIATIVAS E DE DIFICULDADES DOCENTES 

PARA O ATENDIMENTO AOS INTERESSES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: Estudo para a mobilização e o compartilhamento de estratégias didáticas 

para a aprendizagem das ciências”. 

 

Sua identificação é voluntária. Nosso compromisso é em respeitar sua privacidade e 

jamais expor sua identidade, mesmo quando, por qualquer motivo, ela estiver clara 

para nós. A única exceção será seu próprio desejo, manifestado ao final, de publicar 

suas experiências bem-sucedidas, quando então indicaremos a autoria. 

Ficamos gratas por estar contribuindo conosco ao dar suas respostas! 

*obrigatório 

1. Fase (s) da educação básica em que trabalha: * 

 

(     ) Ensino Fundamental I – Regular 

(     ) Ensino Fundamental II – Regular 

(     ) Ensino Fundamental I – EJA 

(     ) Ensino Fundamental II – EJA 

(     ) Ensino Médio – Regular 

(     ) Ensino Médio – EJA 

 
Nas questões a seguir estão relacionados 30 (trinta) temas de interesse, 

identificados entre alunos da educação básica, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos. 
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Alimentos Corpo humano Pintura 

Animais Cosméticos Plataforma de petróleo 

Armas químicas Dentes Pré-história 

Artes Fotografia Reciclagem de lixo 

As conchas Futebol Religião 

Aviação Música Sistema solar 

Brasil Oceano Surf 

Celulares Os dinossauros Teatro 

Cérebro Os planetas Violência 

Cinema Política Vulcões 

 
2. Dentre esses você irá indicar 03 (três) temas cujo interesse você reconhece em 

seus alunos e que você costuma atender com mais frequência e facilidade no 

desenvolvimento dos currículos. 

 

2.1 Primeiro tema de interesse identificado * 

 

 

Etapa do currículo em que esse tema costuma ser abordado (conhecimentos 

e/ou habilidades planejados) * 

 

 

Procedimento(s) didático(s) usado(s) na abordagem do tema* 

 

 

 

2.2 Segundo tema de interesse identificado * 

 

 

Etapa do currículo em que esse tema costuma ser abordado (conhecimentos 

e/ou habilidades planejados) * 

 

 

Procedimento(s) didático(s) usado(s) na abordagem do tema* 
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2.3 Terceiro tema de interesse identificado * 

 

 

 

Etapa do currículo em que esse tema costuma ser abordado (conhecimentos 

e/ou habilidades planejados) * 

 

 

Procedimento(s) didático(s) usado(s) na abordagem do tema* 

 

 

3. Qual das abordagens citadas anteriormente você classificaria como inovadora 

(solução sua, encontrada no desempenho de sua profissão)? * 

 

 

4. Em seguida você irá indicar outros 03 (três) temas, entre os listados, em que você 

reconhece o interesse de seus alunos, mas que você tem dificuldades efetivas para 

atender. 

4.1Primeiro tema de interesse dos alunos que você tem dificuldade de 

atender: 

Assinale a origem de sua dificuldade * 

(   ) falta de conhecimento sobre o assunto 

(  ) desconhecimento de procedimentos/ propostas pedagógicas que possam ser 

adequadas à abordagem do tema. 

(   ) dificuldades para elaborar, recolher ou organizar os materiais necessários 

(   ) outros: 
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4.2 Segundo tema de interesse dos alunos que você tem dificuldade de 

atender: * 

Assinale a origem de sua dificuldade * 

(   ) falta de conhecimento sobre o assunto 

(  ) desconhecimento de procedimentos/ propostas pedagógicas que possam ser 

adequadas à abordagem do tema. 

(   ) dificuldades para elaborar, recolher ou organizar os materiais necessários 

(   ) outros: 

 

4.3 Terceiro tema de interesse dos alunos que você tem dificuldade de 

atender:* 

Assinale a origem de sua dificuldade * 

(   ) falta de conhecimento sobre o assunto 

(  ) desconhecimento de procedimentos/ propostas pedagógicas que possam ser 

adequadas à abordagem do tema. 

(   ) dificuldades para elaborar, recolher ou organizar os materiais necessários 

(   ) outros: 

 

5. Você aceitaria colaborar com uma revista on-line que visa trocar experiências entre 

professores a fim do desenvolvimento dos currículos com atenção aos interesses dos 

alunos?* 

(   ) sim 

(   ) não 
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6. Apenas se tiver respondido sim, deixe seu contato: 

Nome: 

E-mail: 
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APÊNDICE 2 – PERGUNTA COMPLEMENTAR AO QUESTIONÁRIO UTILIZADO 

NA PESQUISA 

Agradecendo por sua disponibilidade em contribuir com a pesquisa 

“IDENTIFICAÇÃO DE INICIATIVAS E DE DIFICULDADES DOCENTES PARA O 

ATENDIMENTO AOS INTERESSES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:  

Estudo para a mobilização e o compartilhamento de estratégias didáticas para a 

aprendizagem das ciências”, venho solicitar uma última contribuição. 

Responda por gentileza à seguinte questão que irá esclarecer as respostas já 

fornecidas: 

“Você diria que os procedimentos didáticos que você usa se enquadram em 

algumas das categorias abaixo? Por favor, diga por que”. 

 

Categorias:  

_ Debates; 

_ Aulas dialogadas; 

_ Desenvolvimento de projetos e trabalho em grupo; 

_ Método investigativo; 

_ Recursos lúdicos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Imagens utilizadas na primeira etapa do projeto com a intenção de 

“provocar” os alunos buscando descobrir quais os temas/ assuntos que eles 

gostariam de aprender/ conhecer. 

 

Fonte:http://brasil.blog.nimbuzz.com/2009/05/22/nimbuzz-na-praia-de-copacabana-a-opcao-

mais-simples-e-segura-que-o-notebook/ 

 

 

Fonte: http://ultradownloads.com.br/papel-de-parede/Por-do-Sol-entre-Montanhas--46509/ 

http://brasil.blog.nimbuzz.com/2009/05/22/nimbuzz-na-praia-de-copacabana-a-opcao-mais-simples-e-segura-que-o-notebook/
http://brasil.blog.nimbuzz.com/2009/05/22/nimbuzz-na-praia-de-copacabana-a-opcao-mais-simples-e-segura-que-o-notebook/
http://ultradownloads.com.br/papel-de-parede/Por-do-Sol-entre-Montanhas--46509/
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Fonte: http://www.brazilroadexpo.com.br/br/informacoes/noticias/829-haddad-inicia-obra-de-

2-pontes-sobre-o-rio-pinheiros 

 

 

Fonte: http://www.politicadistrital.com.br/tag/tecnologia/ 

http://www.brazilroadexpo.com.br/br/informacoes/noticias/829-haddad-inicia-obra-de-2-pontes-sobre-o-rio-pinheiros
http://www.brazilroadexpo.com.br/br/informacoes/noticias/829-haddad-inicia-obra-de-2-pontes-sobre-o-rio-pinheiros
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Rio-Niter%C3%B3i 

 

 

Fonte: http://pt.depositphotos.com/29722723/stock-photo-background-image-of-bright-oil-

paint.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Rio-Niter%C3%B3i
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Fonte: https://criacaoevida.wordpress.com/category/obras-de-arte/page/3/ 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/01/apos-saida-de-eike-imx-deixa-

consorcio-que-administra-maracana.html 

https://criacaoevida.wordpress.com/category/obras-de-arte/page/3/
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Fonte: http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-tecnologia-sem-fios-moderna-

e-rede-social-image32099576 

 

 


