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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objeto de estudo o atual currículo de 

ciências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP). Ele é 

implementado em 2008 com o objetivo de unificar os conteúdos ensinados em 

toda a rede e para melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas 

estaduais. O currículo foi elaborado por um grupo de especialistas definidos 

pela SEESP, sem a participação dos professores.  Nesse contexto, o objetivo 

dessa pesquisa é compreender a compreensão que os professores de ciências 

possuem do currículo oficial e como esse entendimento tem impactado em seu 

trabalho. Para alcançar esse intento a pesquisa foi organizada em dois 

momentos. O primeiro, de caráter bibliográfico, mapeamos parte da literatura 

que trata das abordagens e concepções de currículo de Ciências ao longo dos 

últimos anos. Nesse mesmo processo, analisamos as proposições curriculares 

para a disciplina de Ciências produzidas em âmbito Federal e pela Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo a partir da década 1990. Entendemos 

que o depoimento dos professores se constitui em instrumento importante da 

pesquisa, assim, no segundo momento, realizamos um conjunto de entrevistas 

semiestruturadas com professores de Ciências, que tratou da experiência, 

percepção e compreensão que eles possuem do currículo e de como impactou 

a prática escolar.  As entrevistas foram analisadas por meio da articulação 

entre técnicas de pesquisa qualitativa e metodologia da análise de conteúdo. 

Os resultados dessa investigação indicam que o Currículo Oficial para a Rede 

Estadual de Ensino do Estado de São Paulo desconsidera as peculiaridades 

dos contextos escolares, não disponibiliza recursos didáticos e infraestrutura 

adequada para que os professores realizem seu trabalho. Além disso, sua 

concepção, reduz os professores à meros reprodutores de um currículo 

construído sem a participação dos envolvidos diretamente no processo 

educativo da rede. 

 

Palavras-chaves: Educação Básica, Currículo de Ciências, Professores de 

Ciências, Estado de São Paulo, Currículo Oficial. 

 



 

 

 

 

  

ABSTRACT 

 

The present paper aims to study the current Science Curriculum of São Paulo 

Education Department (SEESP). It was implemented in 2008 with the purpose 

to unify the school programmers taught and improve the quality of education of 

state public schools. The curriculum was developed by a group of experts 

chosen by SEE without teachers’ participation. In this regard, the goal of the 

survey is to figure out how teachers comprehend the official curriculum and how 

this comprehension has been impacting their work. In order to reach the goal, 

the survey was organized in two different moments. The first one has a 

bibliographical process, in which part of the literature about approaches and 

conceptions of the Science Curriculum over the past few years was mapped. 

During this process, national and state Science curricular purposes produced 

from the 1990s were analyzed. We see Science teachers’ statements as an 

important instrument therefore, for the second moment, they were interviewed 

about their experience, perception, and comprehension about the curriculum 

and how it has impacted their teaching practice. The interviews were analyzed 

through articulation between qualitative research and content analysis 

methodology. The results achieved indicate that the official curriculum of the 

State of São Paulo ignores the peculiarities of different school contexts and it 

doesn’t provide appropriate teaching resources and infrastructure. Moreover, 

the state official curriculum conception turns teachers into mere repeaters of a 

curriculum built without the participation of those directly involved in teaching 

process. 

 

Key Words: Basic Education, Science Curriculum, Science Teachers, State of 

São Paulo, Official Curriculum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el actual currículo de 

ciencias de la Secretaria de Educación del Estado de São Paulo (SEESP), que 

fue implementado en 2008 con el propósito de unificar los contenidos 

enseñados en toda la red y mejorar la calidad de la educación en las escuelas 

públicas estaduales. El currículo fue elaborado por un grupo de expertos 

seleccionados por la SEESP, pero, sin la participación de los profesores. En 

este contexto, el objetivo de la investigación es evaluar la comprensión que los 

profesores de ciencias tienen del currículo oficial y cómo esa comprensión se 

refleja en su trabajo. Para lograr hacerlo, inicialmente, mapeamos parte de la 

literatura que trata de los abordajes y de las concepciones del currículo de 

ciencias a lo largo de los últimos años. Luego analizamos las proposiciones 

curriculares para la disciplina de ciencias producidas en ámbito federal y por la 

SEESP a partir de la década de 1990. Entendemos que la declaración de los 

profesores es un instrumento importante de la investigación, así que, 

realizamos un conjunto de entrevistas semiestructuradas con profesores de 

ciencias que aborda la experiencia, la percepción y la comprensión que ellos 

tienen del currículo y de cómo estos factores impactan la práctica escolar. Las 

entrevistas fueron analizadas por medio de la articulación entre técnicas de 

investigación cualitativas y metodológicas de la analice del contenido. Los 

resultados de esta investigación indican que el currículo oficial para la red 

estadual de enseñanza del estado de São Paulo desconsidera las 

peculiaridades de cada contexto escolar: no oferta recursos didácticos ni 

siquiera una infraestructura correcta para que los profesores realicen su 

trabajo. Además, su concepción reduce los profesores a reproductores de un 

currículo construido sin la participación de los involucrados directamente en el 

proceso educativo de la red. 

 

Palabras clave: educación básica, currículo de ciencias, profesores de 

ciencias, estado de São Paulo, currículo oficial. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o atual Currículo de 

Ciências da Natureza para os anos finais do ensino fundamental. Esse 

currículo, originariamente denominado de proposta curricular, constitui-se em 

elemento importante do projeto de educação do recém-eleito governador José 

Serra (2007-2010), denominado de Programa São Paulo Faz Escola. 

Implementado pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

(SEE/SP) a partir de 2008 na rede pública de ensino, o Programa São Paulo 

Faz Escola visava, segundo os documentos oficiais, melhorar os indicadores 

de qualidade da educação não alcançados em governos anteriores.  

O currículo de 2008 - cujo foco anunciado foi o de unificar os 

conhecimentos e competências em todas as mais de cinco mil escolas 

estaduais – adquiriu uma nova versão em 2010 e passou a ser denominada 

oficialmente de Currículo do Estado de São Paulo. 

Considerada pela SEE/SP como ousada e inovadora, a reforma incidiu, 

entre outras ações, na definição uma nova estrutura curricular para todas as 

séries e disciplinas do Ensino Fundamental e Médio e na elaboração de 

diversos materiais de apoio para gestores e professores, particularmente os 

cadernos do professor e do aluno. Embora anunciada como resultado de 

processo que teria envolvido amplo debate e discussão, a nova proposta 

curricular não considerou as particularidades de cada escola, retirando a 

autonomia para desenvolver um projeto próprio, que contemplasse as 

aprendizagens consideradas socialmente relevantes em seus contextos e 

práticas.  

Um currículo elaborado nessa perspectiva, além de não levar em conta 

os conhecimentos históricos e socialmente construídos localmente, coloca em 

segundo plano a experiência dos seus reais implementadores: os professores 

dos diferentes níveis de ensino. Aos professores, fica relegado a leitura dos 

materiais de apoio, a compreensão dos objetivos da aula e a aplicação do 

conteúdo indicado, de acordo com as estratégias, recursos e tempo previsto 

em cada atividade. 
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Estes materiais - produzidos por especialistas que quase na sua 

totalidade, não ministram aulas no Ensino Fundamental da rede pública 

Estadual1 - conferiu ao professor que atua na etapa de ensino em questão a 

função de agente executor de um currículo, que além de normatizar os 

conteúdos a serem desenvolvidos bimestralmente nas escolas, os resultados 

do seu cumprimento são posteriormente cobrados pelo SARESP (Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), convertendo-se 

num mecanismo de controle e de regulação da prática docente.   

Para Marchesi e Martín (2003) o currículo enquanto praxis, além de 

concretizar e tornar explícitas as intenções educativas de uma determinada 

sociedade têm a função de orientar a prática dos professores e, portanto, não 

deve ser imposto aos estabelecimentos de ensino como um processo 

mecânico de aplicação do estabelecido no currículo oficial. Segundo esses 

autores:  

 
(...) tirar a autonomia dos professores na definição e na 
implementação do currículo leva à sua desprofissionalização, 
pois não há nada mais substancial na tarefa docente do que 
definir sua função, seu sentido e refletir sobre seu exercício 
(MARCHESI e MARTÍN, 2003, p.133). 

 
Os mesmos autores também defendem que “qualquer processo de 

inovação educativa que pretenda melhorar a qualidade do ensino passa 

                                                 
1
 Esta afirmação tem por base a consulta efetuada no currículo Lattes dos especialistas em 

questão na data de 01/10/2016. Com exceção de Lucilene Aparecida Esperante Limp que não 
consta na base do CNPQ e de Maíra Batistoni e Silva que é professora de Ciências e Biologia 
na Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, todos os demais autores citados na 
proposta curricular de Ciências da Natureza atuam em outros níveis de ensino ou funções. A 
saber: Ghisleine Trigo Silveira é Coordenadora na Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica da Secretaria Estadual de Educação; Cristina Leite é professora no Instituto de Física 
da Universidade de São Paulo; João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto é Professor de 
Ciências Naturais na Escola Móbile; Julio Cézar Foschini Lisbôa é professor colaborador na 
Universidade de São Paulo e professor de disciplinas de química no Centro Universitário 
Fundação Santo André; Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira é professora aposentada 
em 1994 pela Universidade de São Paulo; Paulo Rogério Miranda Correia é professor da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo; Renata Alves Ribeiro 
é professora no Instituto de Física da Universidade de São Paulo; Ricardo Rechi Aguiar é 
professor do curso de licenciatura de física no Instituto Federal de São Paulo; Rosana dos 
Santos Jordão é professora no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie; Simone Jaconetti Ydi é professora no Curso de química da 
Universidade Ibirapuera e coordenadora do curso de química no Centro Universitário Fundação 
Santo André e Yassuko Hosoume atua como professora Orientadora no Programa 
Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo. 
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necessariamente pela mudança efetiva nas escolas” (MARCHESI e MARTÍN, 

2003, p.135). 

Nesse mesmo sentido, Sacristán (2000) argumenta que o currículo é 

uma prática desenvolvida através de múltiplos encaminhamentos, os quais 

incorporam e combinam diferentes ideias ou práticas, sendo o professor parte 

integrante fundamental na consolidação desse processo. Pois, de acordo com 

o autor, “o currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles 

mesmos – a influência é recíproca” (SACRISTÁN, 2000, p.165). 

Diante do cenário apresentado, a questão central que norteia esta 

pesquisa consiste em saber como os professores compreendem o atual 

currículo de ciências da natureza e quais as implicações desse processo para a 

prática pedagógica.  

Dada à amplitude do currículo de Ciências da Natureza na Educação 

Básica paulista, optou-se por delimitar o campo pesquisa em torno dos anos 

finais do Ensino Fundamental – nível de ensino que constitui a base para a 

continuidade dos estudos no Ensino Médio – no qual atuo como docente há 

quinze anos. 

O interesse pelo estudo sobre as questões curriculares surgiu após meu 

ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNINOVE, nas 

aulas da disciplina de Teorias, Políticas e Culturas em Educação. A princípio 

minha intenção de pesquisa no scritu sensu era compreender como o ensino 

de Ciências engendrado nas orientações curriculares poderia ser concebido 

para que de fato promovesse o letramento Científico - ferramenta que confere 

ao estudante capacidade de posicionar-se criticamente frente às questões que 

envolvem a ciência - pois tinha em mente que a educação em ciências 

implementada pela rede pública de ensino não era condizente com as 

necessidades formativas dos alunos, uma vez que o papel da escola tem se 

modificado ao longo dos anos. 

À medida que fui me apropriando do debate político em torno das 

questões educacionais, percebi que a resposta ao problema da pesquisa 

pretendida acerca do letramento científico estava inserida numa dimensão mais 

ampla, vinculada a interesses políticos, econômicos e ideológicos sobre a 

escola básica. Percebi que os mecanismos capazes de fazer com que os 
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alunos se desinteressassem pela escola e em consequência pela ciência iam 

muito além das questões metodológicas e de abordagens didáticas sobre o 

conhecimento científico, sendo influenciados por intenções e relações de 

interesses de ordens diversas que regem os currículos. Hoje, entendo que o 

método e a técnica são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, 

mas por si só não os tornam eficazes. Por essa razão, o interesse em 

apreender o sentido que as atuais políticas curriculares assumem na relação 

Estado e Sociedade se consolidou e resultou, após a mudança de linha de 

pesquisa e consequentemente de orientador, no delineamento de plano de 

estudos acerca da reforma curricular paulista.  

A investigação proposta por este estudo se insere em uma perspectiva 

de pesquisa qualitativa, com o propósito de conhecer a compreensão que os 

professores da disciplina de Ciências possuem da implantação do currículo 

unificado e, mais especificamente, como essa compreensão tem impactado em 

seu trabalho. Para alcançar nosso intento adotamos os seguintes 

procedimentos. Em um primeiro momento realizamos uma pesquisa 

documental com o objetivo de mapear os principais documentos curriculares 

normativos produzidos nos últimos anos, como a proposta curricular da CENP 

(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) de 1997, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 1998 e a Proposta 

Curricular Paulista de 2010. Nossa intenção ao mapear os documentos 

curriculares mais recentes foi a de verificar suas tendências, concepções de 

ensino e perspectivas que apontam para o currículo da disciplina de ciências. 

Fizemos, na sequência, um levantamento bibliográfico, realizado a 

princípio na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(http://bdtd.ibict.br/vufind/) e, em um segundo momento, em referências 

indicadas nos trabalhos pesquisados. No primeiro levantamento, utilizando a 

combinação de palavras-chave: Proposta Curricular e Currículo de Ciências 

obteve-se um total de 119 trabalhos, sendo 104 para proposta curricular e 15 

para o Currículo de Ciências.  

Das 104 pesquisas sobre proposta curricular, 73 relacionava-se a outros 

Estados, Municípios ou a licenciaturas de determinadas Universidades. Os 31 

trabalhos restantes tratavam especificamente de Reformas curriculares no 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Estado de São Paulo, sendo 8 desse total, relativos a metodologias de 

conteúdos de ensino e 23 situados no campo de políticas curriculares, com 

foco nas implicações da respectiva implementação curricular no trabalho de 

professores, coordenadores, gestores ou para o ensino geral de determinadas 

disciplinas da educação básica paulista.  

Já dos 15 trabalhos obtidos na busca com as palavras “Currículo de 

Ciências”, 14 pesquisas referem-se a estudos centrados nos aspectos 

cognitivos do processo de ensino-aprendizagem, metodologias de ensino ou 

formação de professores, sendo apenas um único trabalho relativo à discussão 

da implantação do atual currículo de ciências na rede Estadual de ensino. No 

estudo em questão, Santos (2013) investiga em sua tese como os professores 

de ciências do Estado de São Paulo reagem diante de uma nova organização 

curricular. Com o resultado desta busca, já é possível identificar que pesquisas 

no ensino de ciências com viés na política curricular, estão presentes em um 

número bem reduzido.  

Partindo-se da hipótese de que poderia haver outras pesquisas 

relacionadas à discussão da unificação curricular no ensino de ciências, 

recorreu-se a um segundo levantamento, mas desta vez, diretamente nos 

bancos de teses e dissertações de Universidades diversas situadas no Estado 

de São Paulo. Contudo, optou-se por efetuar a busca apenas com as palavras 

“Currículo de Ciências”.  A intenção aqui foi identificar outros possíveis estudos 

que discutissem especificamente as políticas curriculares da SEE/SP no ensino 

de ciências, foco desta investigação.  

Nessa perspectiva, os resultados obtidos destacam a dissertação de 

Perez (2011) que discute as concepções dos professores de ciências sobre o 

currículo implantado em 2008 na rede Estadual de ensino de São Paulo – 

busca efetuada no repositório de teses e dissertações da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – (http://www.sapientia.pucsp.br/) e a 

dissertação de Kawasaki (1991) que investiga como os professores de ciências 

da rede Estadual de Campinas, concebem e tratam os problemas de ensino em 

relação às propostas curriculares. Neste estudo, a pesquisadora em questão 

analisa a proposta curricular de ciências da década de 1980 – pesquisa 
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disponibilizada no banco de teses e dissertações da UNICAMP - 

(http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/).  

Na sequência, efetuou-se também outras buscas em repositórios da 

USP (http://www.teses.usp.br/), UNESP 

(http://unesp.br/portal#!/cgb/bibliotecas-digitais/cthedra-biblioteca-digital-teses/) 

e UNINOVE (http://bibliotecatede.uninove.br/), contudo, não se obteve nenhum 

resultado para as palavras-chave pesquisadas.  

A análise dos resumos dos trabalhos acima mencionados, revela que as 

pesquisas realizadas sob o eixo política curricular têm em comum a 

preocupação do impacto gerado no cotidiano escolar pelo conjunto de reformas 

educacionais implementadas por agentes do Estado. Nesse sentido, a 

relevância do presente estudo se justifica, por contribuir junto aos demais 

pesquisadores em desvelar como o modelo gerencial de educação se 

manifesta no contexto em que se desenvolve a educação escolar.  

Esse modelo gerencial de caráter neoliberal, baseado na qualidade e no 

mérito que surge sob um discurso beneficiador da categoria docente e 

impulsionador da qualidade da educação, além de escamotear as reais 

condições de trabalho dos profissionais da educação, transfere toda a 

responsabilidade pela qualidade do ensino às instituições escolares.  

Tendo em vista as diversas possibilidades de problematização do objeto 

entendemos que o estudo sobre currículo tem como uma de suas dimensões 

importantes o processo de implementação e que essa implementação implica 

na compreensão que o professor tem do currículo proposto e como ele 

transforma essa compreensão em prática escolar. Dessa forma, a questão 

geral que orienta nosso trabalho pode ser assim formulada: Como o professor 

da disciplina de Ciências da rede estadual de ensino compreende o currículo 

oficial proposto pela SEE/SP e de que forma essa compreensão tem impactado 

em seu trabalho cotidiano? 

Os objetivos desta investigação podem ser expressos a partir das 

seguintes perspectivas: 

- Analisar as concepções expressas no atual currículo de ciências da natureza 

e compreender o entendimento que os professores têm desse processo em 

seu trabalho. 

http://bibliotecatede.uninove.br/
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- Identificar dentre as atuais tendências do ensino de ciências a corporificada 

pelo atual currículo da disciplina e a incorporada pelos professores na ação 

pedagógica; 

- Verificar como a uniformização dos conhecimentos e competências 

pretendidas pela SEE/SP para o currículo de ciências se concretizou na prática 

dos professores entrevistados. 

A hipótese que orienta essa pesquisa é a de que as implicações da 

implantação  da atual reforma curricular somente podem ser compreendidas 

quando analisadas no contexto da prática escolar, na qual estão presentes 

conflitos, resistências e ambiguidades. Nesse sentido, o entendimento dos 

professores acerca do atual currículo de ciências da natureza não pode a 

princípio, ser ponderado, visto que, em cada contexto em particular, há 

especificidades locais e finalidades sociais que direcionam a demanda de tais 

políticas. 

Para responder à questão formulada realizaremos, além do estudo 

bibliográfico e análise dos documentos mencionados ao longo dessa 

introdução, um conjunto de entrevistas semiestruturadas com professores de 

ciências da natureza que atuam no Ensino Fundamental na rede Estadual 

paulista. As entrevistas nos darão a possibilidade de compreender a 

perspectiva que os professores possuem da proposta, a compreensão que 

manifestam, bem como verificar os possíveis impactos que eles percebem em 

seu trabalho. Por se tratar de pesquisa que objetiva investigar as implicações 

da reforma curricular na prática docente, pretende-se entrevistar professores 

vinculados à rede Estadual de ensino que nela atuam no mínimo dez anos. 

Entendemos que esse recorte possibilita compreender a fala dos professores 

que vivenciaram propostas curriculares distintas.  Os professores a serem 

entrevistados são de escolas estaduais localizadas no Município de Guarulhos, 

cidade em que atuo como docente e resido há mais de trinta anos. 

Essa dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta um breve histórico da disciplina de ciências no contexto 

escolar.  Nele apresentamos os aspectos políticos e econômicos que 

influenciaram as reformulações no currículo desta disciplina, suas tendências e 

implicações de tais mudanças na prática educativa. Para essa discussão 
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focalizamos os estudos de alguns importantes pesquisadores na área de 

ensino de ciências: Amaral (2000); Chassot (2004); Delizoicov e Angotti (2000); 

Gouveia (1992); Krasilchik (2000; 2012) e Lorenz (2008). 

No segundo capítulo, discutimos as proposições curriculares para a 

disciplina de ciências em âmbito Federal e Estadual, esta última, promovida 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a partir da década de 

1990, com enfoque no atual currículo oficial. Para a construção destes dois 

capítulos, além do levantamento bibliográfico e pesquisa documental 

mencionados anteriormente, utilizou-se da consulta de leis, decretos e demais 

normas legais concernentes ao objeto de pesquisa.  

Já no terceiro capítulo, realizamos uma abordagem sobre currículo, 

dentre outras questões, como certas concepções influenciaram nas práticas 

escolares. Essa discussão nos possibilitou compreender de forma 

contextualizada a relação entre as diferentes visões de ciência presentes em 

cada momento histórico e as intenções subjacentes nos documentos oficiais. 

Para este fim buscamos base teórica em Lopes (2013), Moreira (1999) e Silva 

(2015). 

O quarto e último capítulo está organizado em três seções. Na primeira 

seção detalhamos a metodologia utilizada para a análise dos documentos e 

entrevistas, os procedimentos para a realização das entrevistas e os critérios 

utilizados para sua análise. Na segunda seção analisamos de forma 

comparativa os documentos curriculares descritos no segundo capítulo.  Na 

terceira e última seção, discorremos sobre os depoimentos colhidos com oito 

professores no processo de entrevistas.  

Como elementos teóricos de análise desse último capítulo recorreremos 

às discussões oriundas da literatura especializada conforme o assunto tratado. 

Dentre elas, citamos as contribuições de Silva (1990, 2015) por se tratar de um 

autor que há mais de três décadas discute as teorias de currículo no campo 

educacional.  Sacristán (1998, 2000, 2011), autor de diversas publicações 

sobre educação e especialmente sobre currículo.  Arroyo (2014) que foca seu 

estudo na centralidade política do currículo. O aporte teórico de Giroux (1997) 

no que concerne às reflexões sobre o trabalho docente e os ensaios de Tardif 

(2014) acerca dos saberes que alicerçam o trabalho e a formação do professor.  
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Um dos aspectos defendidos por Tardif é que a prática docente somente 

adquire um sentido quando colocada em destaque em relação à situação 

coletiva de trabalho. É nessa perspectiva que caminha essa investigação.  

Nossa intenção é situar o percurso do currículo oficial na prática dos 

professores entrevistados, buscando melhor compreensão dos condicionantes 

e do contexto escolar que influenciaram ou influenciam diretamente na prática 

educativa. A partir das análises, apresentamos nas considerações finais a 

síntese que visa responder à questão norteadora da pesquisa, que tem como 

eixo central a compreensão que os professores da disciplina de ciências 

possuem do currículo oficial e como essa compreensão impacta, na 

perspectiva deles, em sua prática. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. A DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Neste capítulo apresentamos um quadro geral dos fatos mais marcantes 

que influenciaram as mudanças no currículo de ciências, de maneira a 

possibilitar a análise do impacto gerado por essas alterações no cotidiano 

escolar. A partir de levantamento efetuado em referências indicadas ao final 

deste estudo, identificamos que a consolidação das ciências da natureza nos 

currículos escolares compreendeu o período posterior ao fim da segunda 

guerra mundial, assim, adotamos a década de 1950 como periodização 

preliminar para a análise pretendida.  Na sistematização das ideias, 

procuramos evidenciar a concepção de ciência implícita nas diferentes 

tendências curriculares e as razões de suas diferenças. 

 

1. 1. As reformas no currículo de ciências  

 

Ao longo de seu desenvolvimento histórico, a disciplina de Ciências 

sempre esteve vinculada ao desenvolvimento científico e ao momento político, 

econômico e cultural da sociedade. Até a década de 1950, predominava o 

pensamento de que essa área do conhecimento era sempre neutra em suas 

descobertas e que os saberes dela decorrentes seriam verdades únicas e 

definitivas.  

Nesse período segundo Delizoicov e Angotti (2000) o ensino de ciências 

era 

 
introduzido e desenvolvido sempre sob o parâmetro de outras 
disciplinas e do ensino tradicional: verbalização; aulas teóricas 
em que o professor explana o conteúdo, reforça as 
características positivas da ciência e da tecnologia, ignorando 
as negativas; conteúdo baseado na ciência clássica e estável 
do século XIX, com base em livros didáticos estrangeiros 
(europeus) e em relatos de experiências neles contidas, com 
eventuais transformações em sala, sempre para confirmar a 
teoria exposta (DELIZOICOV E ANGOTTI, 2000, p. 25). 
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Consolidada por uma concepção de ciência neutra, acima de interesses 

pessoais ou institucionais, essa tendência caracterizava-se por contemplar uma 

aprendizagem mecânica que exigia do aluno uma atitude passiva e receptiva. 

Diferentemente dos países europeus, que já haviam contemplado em 

seus currículos escolares uma formação científica necessária à inserção do 

estudante na sociedade, conforme apontam Delizoicov e Angotti (2000):  

 
Historicamente, países com longa tradição científica como, 
Inglaterra, França, Alemanha e Itália, definiram cada um com 
suas prioridades e inclinações, o que e como se deve ensinar 
ciências do nível elementar ao superior. Desde o século XVIII, 
esses países estabeleceram políticas nacionais tanto para 
educação em geral como para o ensino de ciências em 
particular (DELIZOICOV E ANGOTTI, 2000 p.23). 
 

Embora as ciências já fizessem parte do currículo do ensino secundário, 

desde a fundação do Colégio Pedro II em 1838, no Brasil, em comparação 

àqueles países, o ensino das ciências encontrava-se principiante, não sendo 

estabelecido de forma efetiva nos currículos escolares, pois além da matriz 

curricular privilegiar as humanidades, o país carecia de um sistema de ensino 

bem estruturado (ZOTTI, 2004). 

Além disso, afirmam Delizoicov e Angotti (2000)  

 
a educação no país, durante os séculos de colonização e 
império, se caracterizou por privilegiar uma formação 
“bacharelesca” que praticamente excluía o conhecimento em 
ciências naturais já contemplados na educação escolar de 
outros países, sobretudo europeus (DELIZOICOV E ANGOTTI, 
2000 p.23). 
 

Este modelo de ensino, destinado a uma minoria elitizada, tencionava 

qualificar os estudantes mais aptos a prosseguir os estudos até a formação no 

Ensino Superior. Nesse contexto histórico, conforme a sistematização de 

Delizoicov e Angotti (1990), também foram criadas as escolas técnicas 

profissionalizantes destinadas, em geral, a preparar os filhos da classe 

trabalhadora para o mercado em expansão.  

O que se passou nos currículos de ciências no período de 1950 a 1960 

teve grande influência dos avanços tecnológicos produzidos pelas grandes 

potências mundiais da época. Conforme Krasilchik (2000), na medida em que a 

Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas como fundamentais no 
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desenvolvimento econômico, cultural e social do país, o ensino das Ciências 

nos diversos níveis de ensino, cresceu em importância, sendo objeto de 

diversas iniciativas de reformulação no âmbito escolar. 

Um episódio que transformou profundamente o ensino de ciências nos 

currículos escolares ocorreu no final da década de 1950, durante a guerra fria. 

Com o fim da segunda guerra mundial os Estados Unidos e a União Soviética 

travaram uma disputa tecnológica pela exploração do espaço. Empenhada em 

vencer essa disputa a URSS lança em 1957 o primeiro satélite artificial à órbita 

terrestre, o Sputnik. O sucesso dessa missão assinalou a vitória momentânea 

da antiga União Soviética e significou que a supremacia tecnológica dos 

Estados Unidos tinha sido ultrapassada. Nessa época, uma série de críticas 

desabou-se sobre as escolas americanas e o currículo secundário, focado no 

preparo do aluno para a vida, foi apontado como a causa da decadência do 

ensino americano (LORENZ, 2008).   

Na busca por culpados, conforme Chassot (2004) os Estados Unidos 

responsabilizou o ensino de ciências pelo “atraso tecnológico” do país. Esse 

fato histórico desencadeou uma sequência de reformas curriculares no sistema 

educacional norte-americano, entre as quais os conceitos científicos, passaram 

a ser ensinados sob a ótica de impulsionar o progresso da ciência e da 

tecnologia e não mais para formar cidadãos. 

Tais reformas canalizaram-se no desenvolvimento de projetos para os 

quais o governo dos Estados Unidos ampliou investimentos sem paralelo na 

história da educação.  Para operacionalizar as devidas correções no ensino de 

ciências, também foram recrutadas figuras representativas de diversas áreas 

do conhecimento, inclusive vencedores do prêmio Nobel. Ao mesmo tempo, 

observa Lorenz (2008), o movimento norte-americano de renovação do ensino 

de Ciências estendeu-se pelo mundo, transplantando-se para o Brasil o 

paradigma de como as ciências deviam ser ensinadas.  

Essa reforma visava definir conteúdos e métodos de ensino capazes de 

formar uma elite de jovens talentos para seguir as carreiras científicas. Um 

período marcante e crucial na história do ensino de Ciências, que segundo 

Krasilchik (2000), em função de fatores políticos, econômicos e sociais, 

resultaram em outras modificações, que sucederam nas transformações das 
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políticas educacionais dessas últimas décadas. E até hoje, completa a autora, 

influi nas tendências curriculares das várias disciplinas, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio. 

No Brasil, conforme Krasilchik (2012), a iniciativa de melhorar o ensino 

de Ciências começou antes dos projetos americanos: 

 
No início dos anos 50 organizava-se em São Paulo, no IBECC 
(Instituto brasileiro de educação, Ciência e Cultura), sob a 
liderança de Isaias Raw2, um grupo de professores 
universitários que também aspirava à melhoria do ensino de 
ciências, de modo que se aprimorasse a qualidade do ensino 
superior e, em decorrência, este influísse no processo de 
desenvolvimento nacional (KRASILCHIK, 2012, p. 20). 
 

Neste cenário de iniciativas voltadas à melhoria do ensino das 

disciplinas científicas, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura 

(IBECC) contava com a presença de cientistas de renome que lhe conferiam 

prestígio tanto em instâncias governamentais, como cientificas e escolares. 

Criado na Universidade de São Paulo em 1946 pelo decreto Federal n. 9.355 – 

como “organismo de cooperação para associar os principais grupos nacionais 

que se interessavam pelos problemas da educação e da pesquisa científica e 

cultural” - o IBECC concentrava-se na busca de atualização do que era 

ensinado, assim como na adaptação de materiais para a realidade brasileira.  

Ancorado aos princípios norteadores dos grandes projetos curriculares 

estadunidenses, ao final da década de 1950 a evolução do IBECC começa a 

ser influenciada pelo movimento reformista do ensino de ciências, impulsionado 

pelo lançamento do satélite Sputnik. Em nível nacional, a primeira geração de 

projetos curriculares compreendia: Feiras de Ciências, Clubes de Ciências e 

treinamento de professores. Além de equipar os laboratórios das escolas, 

afirma Chassot (2004), também foram produzidos mais de três milhões de kits 

com materiais para experimentos que eram vendidos semanalmente em 

bancas de jornal. Esses kits, denominados de Os Cientistas, vinham 

acompanhados de folhetos com instruções tinham a finalidade de despertar 

                                                 
2 Médico, cientista e professor emérito da Universidade de São Paulo. Um dos fundadores das 
editoras da Universidade de São Paulo, da Universidade de Brasília, assim como, da FUNBEC 
(Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências), da Fundação Carlos 
Chagas, Fundação Butantan, Fundação Sardi e do curso de medicina experimental da USP.   
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nas crianças e adolescentes que tinham acesso ao material o interesse em 

descobrir como a ciência funciona (CHASSOT, 2004). 

A partir desse material surge o projeto “iniciação à ciência” que era 

destinado aos alunos de 5ª a 8ª série do ensino ginasial. Esse projeto além de 

se preocupar em oferecer aos alunos e professores materiais com temas 

unificadores e ao mesmo tempo de interesse científico, tencionava aproximar 

os métodos de ensino dos métodos praticados pelos cientistas na produção do 

conhecimento (GOUVEIA, 1992). 

 Refletindo esse novo interesse nas ciências, conforme Lorenz (2008), 

as Fundações Rockefellar e Ford interessaram-se pelos trabalhos 

desenvolvidos pelo IBECC e cederam recursos financeiros junto ao MEC para 

cursos de treinamento de professores, tradução, adaptação e publicação dos 

materiais didáticos de Ciências elaborados nos grandes projetos curriculares 

nos Estados Unidos.  

O Ministério da Educação por intermédio da CADES (Campanha de 

Aperfeiçoamento do Ensino Secundário) também promovia cursos de 

capacitação. Entretanto, estes cursos em geral, segundo Krasilchik (2012): 

 
...serviam para dar títulos a professores improvisados, pois 
eram raros os licenciados que se dedicavam ao magistério, 
ficando as aulas das disciplinas científicas a cargo dos 
profissionais, como, médicos engenheiros, farmacêuticos e 
bacharéis (KRASILCHIK, 2012, p. 20).  
 

Entre os anos de 1960 – 1970, o Brasil vivia uma fase de intensa 

movimentação política resultante da luta contra os governos ditatoriais. O 

modelo econômico implantado pelo golpe militar, demandou o aumento da 

demanda escolaridade, o que, consequentemente causou uma crise no 

sistema educacional. Essa crise observa Chassot (2004), serviu de argumento 

para a ampliação de convênios entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

e instituições internacionais como a United States Agency for International 

Development (USAID). Esses convênios – que passaram a ser chamados de 

acordos MEC-USAID - visavam, entre muitos outros objetivos, atuar sobre o 

processo escolar no sentido de melhorar conteúdos e métodos de ensino a fim 

de obter destes uma função mais eficaz para o desenvolvimento econômico 

(CHASSOT, 2004). 
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A mudança na política educacional nacional intensificou a implantação 

de projetos curriculares de orientação norte-americana, que atingiram seu auge 

e passaram a inspirar mudanças que influenciaram a educação em geral. 

Instituições internacionais como a UNESCO também organizou projetos para 

melhoria do ensino das tradicionais disciplinas científicas (matemática, física, 

química e biologia) a nível pré-universitário (KRASILCHIK, 2012).  

Os projetos mais conhecidos que tiveram circulação no Brasil foram: o 

BSCS (Biology Science Study Committee) para a Biologia; o PSSC (Physical 

Science Study Committee) para Física; o SGMS (Science Group Mathematics 

Study); o CBA (Chemical Bond Approach) e o CHEM (Chemical Education 

Material Study) para a Química; e o ESCP (Earth Science Curriculum Project) 

para as Ciências da Terra (CHASSOT, 2004; LORENZ, 2008).   

Esses projetos que ficaram “conhecidos como ‘os projetos de coquetel 

de letras’, pela referência a eles por meio das siglas” Chassot (2004, p. 21), 

demandavam um trabalho contínuo junto aos sistemas educacionais e aos 

docentes. Assim, com o apoio financeiro de instituições internacionais, foram 

criados diversos grupos de trabalho formados por cientistas, professores 

universitários e professores do ensino secundário para que fossem 

desenvolvidos 

  
(...) materiais especializados, como livros didáticos, manuais de 
laboratório, guias para o professor, equipamentos de 
laboratório, filmes, estudos de caso, leituras suplementares, e 
materiais desenvolvidos para alunos especiais e outros 
(LORENZ, 2008, p. 10).   
. 

Para atender a esse propósito, o MEC introduziu uma rede de seis 

Centros de Treinamento de Ensino de Ciências no Brasil que foram sediados 

em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio grande 

do Sul (KRASILCHIK, 2012). Somado a isso, promovia-se diversos cursos de 

treinamento para professores a fim de ensiná-los a lecionar ciências na escola 

primária e secundária, de acordo com os modelos norte-americanos da época 

(GOUVEIA, 1992).  

Paulatinamente, explica Krasilchik (2012) em decorrência de dúvidas 

relativas a processos de aprendizagem, constatava-se a necessidade de 

formação de equipes que demandavam competências bastante diversificadas. 
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Assim, o núcleo inicial dos autores de projetos curriculares – formado por um 

grupo de professores universitários da USP - passou a requisitar a participação 

de psicólogos, especialistas em currículo e em avaliação na preparação dos 

materiais. Como a adequação dos projetos estrangeiros ao país era difícil, 

criaram-se também os centros de treinamento e formação em serviço 

(DELIZOICOV E ANGOTTI, 2000).  

À medida que as transformações políticas perpassavam pelo país, o 

papel da escola também mudava. A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 4024/61) em 1961 incorporava a atmosfera de 

renovação curricular e o Conselho Federal de Educação regulamentava a nova 

disciplina de ciências, a ser oferecida nos dois anos finais do ensino ginasial, 

na forma de “Iniciação à Ciência” (ABRANTES e AZEVEDO, 2010). 

Essa regulamentação estendeu ensino da disciplina a todas as séries ginasiais, 

ampliando seu escopo e modificando seus objetivos de ensino.  

Nesse contexto de reformulação curricular, o objetivo fundamental do 

ensino de ciências passou a ser “redescobrir conhecimentos”. Para que essa 

nova perspectiva se tornasse viável, amparou-se nas ideias educacionais 

escolanovistas, até então com pouca transposição no ensino de ciências. Essa 

vertente preconizava ensinar o “método científico”, cuja concepção envolvia 

uma sucessão de tarefas com os alunos de modo que estes seriam levados a 

redescobrir conceitos científicos.  

Apesar de não ter atingido a maioria dos estabelecimentos escolares, o 

método da redescoberta, com sua ênfase no método científico, acompanhou 

durante muito tempo os objetivos do ensino de Ciências Naturais. Na linha de 

funcionamento desse método, ao ser preparado para pensar lógica e 

criticamente, o cidadão seria capaz de tomar decisões com base em dados e 

informações.  

 Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 

a disciplina de Ciências seguiu sendo ministrada apenas nas duas últimas 

séries do curso ginasial. Embora a lei estendesse o ensino da disciplina a todas 

as séries ginasiais, apenas a partir de 1971, com promulgação de uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é que as ciências da natureza 

passaram ter caráter obrigatório no ensino das oito séries do primeiro grau. 



 

 

 

29 

 

Com a tomada do governo pelos militares em 1964, uma nova 

reformulação política cerceava fortemente atividades educacionais inovadoras 

e também o papel social esperado pela escola. Ao mesmo tempo em que se 

precarizava a formação docente, com a deterioração de salários e aviltamento 

das condições de trabalho na escola, tencionava-se modernizar e desenvolver 

o país.  

Nesse contexto histórico, o papel da escola se altera, deixando seu foco 

na formação da cidadania para formar o trabalhador.  

Paralelamente, o ensino de ciências passa a ser reconhecido como 

coadjuvante à formação de mão de obra qualificada, para o desenvolvimento 

econômico do país (KRASILCHIK, 2000). Finalidade que acabou se 

consolidando na lei n. 5692, de diretrizes e bases da educação promulgada em 

1971, conforme expresso no artigo 1º:  

 
O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar 
ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de 
suas potencialidades como elemento de auto-realização, 
qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 
consciente da cidadania (Lei nº 5692/71). 
 

Segundo a compreensão de Krasilchik (2000) a dimensão tecnicista 

expressa na Lei, agora de forma contrária, mais uma vez afetou as disciplinas 

científicas, que “passaram a ter caráter profissionalizante, descaracterizando 

sua função no currículo” (KRASILCHIK, 2000, p. 87).   

Para a autora, ao ser sobrecarregado por disciplinas profissionalizantes, 

o currículo das disciplinas científicas das escolas públicas ficou fragmentado. 

E, além não oportunizar a formação profissional condizente com a melhoria 

anunciada, as instituições privadas não atenderam às mudanças, mantendo as 

peculiaridades da educação propedêutica, como exigiam as provas de ingresso 

do ensino superior, o que acarretou na desvalorização e perda da identidade 

da escola pública. 

Em pleno auge da década de 1970, no interior da qual as mudanças 

eram planejadas, a principal preocupação era adequar a educação às 

exigências da sociedade industrialmente e tecnologicamente desenvolvida. No 

ensino de ciências essa visão tecnicista centrada nos princípios de 
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racionalidade, eficiência e produtividade, reforça aulas expositivas e de 

memorização, voltadas para uma prática de repetições pautadas em atividades 

de laboratório programadas para imitar as ações dos cientistas.  

Ao mesmo tempo em que se buscava desenvolver o ensino 

profissionalizante no país, surgiam lutas de poder e interesses sociais 

contraditórios, os quais se tornaram de fundamental importância no processo 

de redemocratização que se iniciou nesse período e se consolidou em meados 

da década de 80.  

Concomitante à tentativa de profissionalização da Ciência Moderna 

surge os primeiros descontentamentos com a abordagem excessivamente 

especializada e fragmentada do conhecimento científico. Nesse contexto, 

baseando-se na proposição da existência de uma única estrutura conceitual, 

capaz de concretizar-se curricularmente por meio de temas integradores, a 

tendência de ciência Integrada é incorporada às práticas escolares. Essa 

vertente teoricamente não impositiva e sintonizada com a valorização da 

cidadania, não contestava os pressupostos metodológicos, pois conforme 

Delizoicov e Angotti (1990), “excluía as ciências sociais, chegando quase ao 

esvaziamento completo dos conteúdos”. Em vista disso essa tendência não 

atingia uma perspectiva globalizante, pois supondo que o professor de Ciências 

não necessitava ter conhecimento seguro do conteúdo a ser ensinado, seu 

instrumento metodológico ficava restrito ao uso instrumental. 

Na ocasião, essa tendência também veio contribuir para a implantação 

das licenciaturas curtas na formação de professores - uma formação rápida e 

generalista - que possibilitava aos docentes formados em um mesmo campo 

científico, a obtenção de um diploma que os habilitavam para lecionar 

disciplinas de Biologia, Química, Física ou Matemática.  

Entre os anos de 1970 – 1980 o país “continuava agitado por convulsões 

sociais e econômicas, tendo como um dos sintomas mais nítidos o processo a 

crise energética” (KRASILCHIK, 2012, p. 28). O incentivo à industrialização 

acelerada permitia que os recursos naturais fossem utilizados de forma 

ilimitada acarretando seu esgotamento e a devastação do ambiente.  

O aumento da degradação ambiental resultou na incorporação de mais 

um grande objetivo ao currículo de ciências: o de fazer com que as implicações 
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sociais do desenvolvimento científico fossem discutidas e incorporadas às 

relações sociais. Esse objetivo passou a constituir o novo foco dos projetos 

curriculares, tornando-se “o grande tema gerador e unificador da 

aprendizagem” (AMARAL, 2000, p. 221). 

 

1. 2. O currículo de ciências a partir dos anos 1980 

 

Da segunda metade da década de 1980 ao início dos anos 1990, o país 

passava por grandes transformações políticas e busca de maior justiça social. 

O modelo desenvolvimentista, caracterizado pelo incentivo à industrialização 

acelerada, desvelava os problemas sociais e ambientais decorrentes das novas 

formas de produção, passando a ser realidade reconhecida em território 

mundial.  

Paralelamente no campo pedagógico conforme Amaral (2000):  

 
(...) o impacto da crise ambiental, sensibiliza os meios 
educacionais, chamando a atenção para o fato de que os 
currículos deveriam proporcionar uma estreita aproximação do 
estudante com o ambiente, em termos afetivos e conceituais 
(AMARAL, 2000, p. 219).  
 

Nesse momento histórico, o objetivo primordial do ensino de Ciências, 

anteriormente focado na formação do futuro cientista ou na qualificação do 

trabalhador, passa a ser o de fornecer ao cidadão elementos para viver melhor 

e participar do processo de redemocratização iniciado em 1985.  

Em resposta a essa demanda emerge a tendência Ciência, Tecnologia, 

Sociedade (CTS3). Essa tendência, também conhecida como movimento CTS, 

levou a proposição de novos currículos para o ensino de ciências que, por sua 

vez, passaram a incorporar conteúdos socialmente relevantes, constituindo seu 

foco na formação da cidadania.  

Em Ciências, conforme Silva e Cicillini (2010) educar para cidadania 

pode ser compreendido como a viabilidade de trabalhar conteúdos e objetivos 

dessa disciplina de modo que estes preparem e integrem o estudante ao 

                                                 
3
 Posteriormente, quando se incluiu na cadeia das inter-relações CTS as implicações 

ambientais decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, passou-se a utilizar 
também as siglas CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), que inclui o ambiente 
como mais um foco de investigação no ensino de ciências. 
 



 

 

 

32 

 

modelo de sociedade do qual participam. Nesse enfoque, os conteúdos 

científicos são introduzidos no contexto escolar de acordo com os interesses e 

as necessidades dos estudantes, com o intuito de proporcionar uma 

perspectiva sobre os aspectos humanos e sociais da ciência (REIS, 2004). 

Nos currículos de ciências CTS, conforme Santos, W. L. P. e Mortimer 

(2001, 2002), os conteúdos científicos incorporam aspectos históricos, éticos, 

políticos, econômicos e sociais, sendo seu propósito central, o de desenvolver 

a capacidade de tomada de decisão.  

Além da incorporação das relações CTS, Silva e Cicillini (2010) apontam 

outras correntes importantes que paralelamente à tendência CTS, 

influenciaram nas reformulações curriculares e passaram a orientar o currículo 

de ciências:  

a) a abordagem interdisciplinar (aproximação dos conhecimentos oriundos da 

ciência com os de outros campos do saber para uma compreensão mais ampla 

dos temas a serem estudados);  

b) a perspectiva epistemológica (como prática específica que, historicamente 

localizada, revela modos de compreensão e apreensão da relação homem-

natureza e sociedade). 

c) Inter-relações com as questões culturais (defende a ideia que o 

conhecimento escolar e o conhecimento do campo científico são permeados, 

constituídos e constituidores de uma dimensão cultural);  

d) a abordagem construtivista (propõe a valorização de conhecimentos prévios 

dos estudantes, a proposição de trabalhos colaborativos e de aprendizagem 

significativa e a perspectiva de abordagem da história da ciência).  

Esta última abordagem tem sido amplamente incorporada nas propostas 

curriculares a partir da década de 1990 em virtude das suas eventuais 

potencialidades para o desenvolvimento das capacidades intelectuais, através 

da interação e do envolvimento ativo. Potencialidades estas, requeridas ao 

exercício da cidadania. 

Para finalizar essa discussão, vale destacar que os primeiros programas 

curriculares CTS foram desenvolvidos em universidades norte-americanas no 

final da década de 1960 e, posteriormente nas universidades europeias, 

começando a manifestar-se no Brasil ainda incipiente na década de 1970 
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(MIRANDA, 2012). Ainda no contexto nacional, conforme a autora, com a 

publicação de diversos trabalhos envolvendo a temática, nas duas décadas 

seguintes as discussões sobre CTS intensificaram-se e passaram a ser 

incluídas tanto no ensino de Ciências quanto no desenvolvimento de 

investigações.  

Em síntese, o escopo da educação científica a partir dos anos 1980, era 

desenvolver cientificamente os futuros cidadãos, para que fossem habilitados a 

usar o conhecimento científico em seus problemas e decisões cotidianas e 

serem capazes de avaliar o valor e as limitações da Ciência e Tecnologia na 

Sociedade (REIS, 2004). 

Contudo, na opinião de Santos (2007) as orientações mais explícitas 

sobre as relações CTS / CTSA são incorporadas às proposições curriculares 

somente em meados dos anos de 1990 com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para a disciplina de ciências.   

Os PCN ao traçarem uma perspectiva histórica das tendências 

dominantes no ensino de Ciências, expressam claramente a preocupação com 

os problemas relativos ao meio ambiente, à saúde e em abordar a ciência no 

âmbito social, revelando pontos em comum com as demais correntes aqui 

apresentadas: 

 
No ensino de Ciências Naturais, a tendência conhecida desde 
os anos 80 como “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS), 
que já se esboçara anteriormente e que é importante até os 
dias de hoje, é uma resposta àquela problemática. No âmbito 
da pedagogia geral, as discussões sobre as relações entre 
educação e sociedade se associaram a tendências 
progressistas, que no Brasil se organizaram em correntes 
importantes que influenciaram o ensino de Ciências Naturais, 
em paralelo à CTS, enfatizando conteúdos socialmente 
relevantes e processos de discussão coletiva de temas e 
problemas de significado e importância reais. Questionou-se 
tanto a abordagem quanto a organização dos conteúdos, 
identificando-se a necessidade de um ensino que integrasse os 
diferentes conteúdos, com um caráter também interdisciplinar, 
o que tem representado importante desafio para a didática da 
área (BRASIL, 1998 a, p. 20-21). 

 
Na atualidade, segundo Santos (2008), o movimento CTS se mantém 

presente, porém, sem o mesmo fulgor dos anos de 1980 - 1990. Para o autor, 

os propósitos CTS foram sendo tomados por mudança de foco e não 
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apresentam consistência metodológica para serem alcançados. Nas palavras 

de Auler (2007) utiliza-se o enfoque CTS apenas como fator de motivação, 

para “dourar a pílula” no processo de “cumprir programas”, de “vencer 

conteúdos” (AULER, 2007, p. 16). 
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CAPÍTULO 2 

 

2. OS DOCUMENTOS CURRICULARES E A DISCIPLINA DE CIÊNCIAS  

 

No presente capítulo, apresentamos os documentos curriculares 

recentes para a disciplina de ciências segundo a ordem cronológica de 

publicação.  Para tanto, partimos da proposta curricular da CENP de 1997 

(sendo sua versão original datada da década de 1980), seguida dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e do Currículo Oficial (2010). Nossa 

intenção é mostrar as ideias e concepções presentes nos textos oficiais, e 

analisar o enfoque dado por cada um deles.  

 

2.1. A proposta curricular da CENP (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Proposta curricular da CENP 

 

A década de 1990 marcou um período de profundas modificações na 

organização e realização do trabalho educativo. No âmbito nacional, enquanto 

a LDB (Lei nº 9.394/96), reestruturava e definia as diretrizes e bases da 

educação escolar após o período da ditadura militar, o governo paulista 

implantava o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar (1996), o regime de 

progressão continuada (1998), além de reorganizar as escolas estaduais 

(1995) estabelecendo-se a separação entre escolas de 1ª e 4ª séries, escolas 

de 5ª a 8ª série e de 2º grau. 
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Esse conjunto de ações, as quais se intitularam de A escola de cara 

nova, foram acompanhadas de uma série de outras medidas, tais como: salas-

ambiente, flexibilização curricular, recuperação paralela e contínua e classes 

de aceleração, cujo foco era atuar sobre os altos índices de evasão e 

reprovação escolar. 

A implementação da “escola de cara nova” trazia no bojo a proposta de 

uma escola voltada para o desenvolvimento pleno do estudante e seu preparo 

para o exercício da cidadania. Como um dos reflexos dessa nova concepção 

de educação, os componentes disciplinares passaram por alterações, 

tornando-se objeto de reflexão e discussão na reformulação de novas 

propostas curriculares. 

A proposta curricular de 1997, objeto de discussão do presente texto, foi 

segundo a SEE/SP resultado de um longo processo de reformulação curricular 

iniciado em 1983 nos encontros de treinamento de professores promovidos por 

várias diretorias de ensino do Estado de São Paulo. 

Nesses encontros, professores de ciências reunidos com outro 

propósito, que não o de promover uma revisão curricular apontaram críticas e 

sugestões que foram compiladas pela equipe técnica de ciências da CENP 

(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) e incorporadas em 

versões subsequentes (1986, 1988 e 1991), que por sua vez, foram sendo 

complementadas e aperfeiçoadas, resultando em 1997, na 5ª edição da 

Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde no 

Ensino Fundamental. 

Amaral (1995) na condição de assessor da equipe técnica de ciências da 

CENP, na ocasião da elaboração da Proposta Curricular para o Ensino de 

Ciências e Programas de Saúde no Ensino Fundamental (versão de 1986), 

esclarece que a participação indireta dos professores na reformulação do guia 

curricular não se deu em virtude da CENP se posicionar de forma contrária à 

essa diretriz, mas porque a própria realidade da rede Estadual de ensino não 

estava preparada para exercer tal participação. O resultado, explica o autor: 

 
Foi um grande empobrecimento da aludida diretriz, enquanto 
as sucessivas versões da proposta eram preparadas, 
distribuídas aos milhares, e reformuladas, utilizando como 
subsídios sugestões de outros especialistas e de um reduzido 
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número de professores que superando diversos obstáculos, 
haviam conseguido se reunir nas respectivas Delegacias de 
Ensino e analisar as propostas enviadas. Foi isso o que 
aconteceu com a terceira versão, cujas opiniões manifestadas 
pelos professores foram transformadas em relatórios, ao nível 
de cada D.E., sendo posteriormente enviados à CENP e 
tabulados, gerando um relatório geral (AMARAL, 1995, p. 320). 

 

No entanto, afirma o mesmo autor, as críticas e sugestões advindas das 

mais variadas procedências não interferiram na essência da proposta. Essa 

decisão se deu em função da maioria das sugestões que diziam concordar com 

a concepção da proposta requerer também a retirada da flexibilidade curricular. 

Para o autor, “acatar o retrocesso percebido nas entrelinhas dos referidos 

posicionamentos, representaria abrir mão da única grande conquista 

alcançada” Amaral (1995, p. 321), ou seja, significaria desistir de construir uma 

a proposta semelhante ao ensino de ciências verdadeiramente praticado. 

 

2.1. 1. Diretrizes gerais da proposta curricular (CENP) 

 

Desde que foi inserida no currículo escolar, a disciplina de Ciências vem 

passando por diversas modificações em seus fundamentos teóricos-

metodológicos e na seleção dos conteúdos de ensino. Isso ocorreu em função 

da reestruturação política do país e dos avanços na produção do conhecimento 

científico, os quais demandaram diversas reformulações no currículo da escola 

básica. 

No que se refere à proposta curricular de ciências da CENP, na sua 

última versão da década de 1990, a ciência é apresentada como atividade 

humana historicamente determinada, sendo o ambiente, o grande 

redirecionador da aprendizagem e a principal diretriz do ensino fundamental: 

 
Considera-se que o objeto de estudo de ciências, no 1º grau, é 
ambiente. Pretende-se, por conseguinte, que a noção de 
ambiente seja constituída a partir da apreensão de seus 
componentes processos e de suas múltiplas relações, nos seus 
aspectos físicos, químicos, geológicos, biológicos tecnológicos 
e socioeconômicos culturais (SÃO PAULO, 1997, p. 11). 
 

O ensino de ciências apresenta-se como educação ambiental e 

incorpora temas que apresentam relevância social, cultural e científica, tendo 
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como pontos comuns: o desenvolvimento de uma visão sistêmica do ambiente, 

a conscientização da necessidade de preservação da natureza e do uso 

racional dos recursos naturais. 

Em termos de estrutura, verifica-se que a proposta curricular possui uma 

organização que se inicia com uma breve apresentação, onde são delineados 

os caminhos percorridos na reformulação do documento e uma síntese de 

outras seis partes a serem discutidas, transcritas a seguir: 

 
1. Justificativa (a análise do guia curricular de ciências e 
programas de saúde para o 1º grau da escola pública do 
Estado de São Paulo); 
2. Para que ensinar ciências (o papel e as finalidades do 
ensino de ciências no 1º grau); 
3. O que ensinar em ciências (os princípios que devem nortear 
a seleção e a organização dos conteúdos de ciências no 1º 
grau); 
4. Como ensinar ciências (os princípios metodológicos de 
ensino e os procedimentos didáticos compatíveis que devem 
ser adotados no ensino de ciências); 
5. A avaliação em ciências (as finalidades, as formas e os 
critérios de avaliação no ensino de ciências no 1º grau); 
6. Sugestões de organização e tratamento de conteúdos ao 
longo das séries (análise do caráter flexível da proposta e 
sugestões de tópicos de conteúdo, objetivos e avaliação para 
as séries previstas para o 1º grau). (SÃO PAULO, 1997, p. 12). 

 
Na justificativa são apresentadas as razões para revisão curricular: 

 
Os altos índices de evasão e repetência, o baixo rendimento da 
aprendizagem e desinteresse crescente pelos diferentes 
componentes curriculares manifestados pelos alunos da escola 
de 1º grau são fortes indicadores da necessidade de mudanças 
(SÃO PAULO, 1997, p. 13). 

 
Segundo os autores, as causas desse fracasso escolar não se 

restringem a fatores de ordem administrativa e pedagógica. Fatores de 

natureza social e econômica também têm contribuído para o insucesso da 

escola, que entre os aspectos citados acima, são consequência dos currículos 

escolares que: 

 
têm se mantido inadequados a realidade em que são inseridos. 
São em geral centrados em conteúdos muito formais e 
distantes do mundo vivido pelos alunos, desenvolvidos 
principalmente por meio de aulas expositivas que exigem do 
aluno uma atitude contemplativa, durante as aulas e memória 
prodigiosa nas avaliações (SÃO PAULO, 1997, p. 13). 
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Essa caracterização do currículo, entre as quais o componente de 

ciências não constitui uma exceção é indicada pelos autores como um dos 

aspectos a serem repensados na proposta curricular vigente (VERDÃO4) 

elaborada no ano de 1973.  

Numa breve comparação entre os dois documentos – Guia Curricular 

(1973) e Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde 

- 1º Grau (1997) – são apontadas, a existência de quatro aspectos a serem 

revistos nesse processo de renovação, os quais seguem-se resumidamente: 

 

- O não cumprimento da estrutura em espiral – que previa a retomada dos 

conteúdos ao longo das diferentes séries com níveis de profundidade 

progressivas – dificultando o entendimento dos alunos. 

 

- A abordagem dos conteúdos exclusivamente por meio da “metodologia 

científica” (observação, proposição de hipóteses, realização de experimentos e 

formulação de teorias) – comumente guiada por um rígido roteiro de trabalho - 

inapropriado ao pensamento infantil. 

 

- Os conteúdos relativos ao meio ambiente enfatizavam a capacidade do 

homem de dominar a natureza para obter benefícios - o que poderia levar o 

aluno à compreensão equivocada de que a natureza estaria a serviço do 

homem - e dela poderiam indefinidamente extrair recursos para seu benefício, 

desde que tome alguns cuidados com os impactos decorrentes de sua 

exploração. 

 

- A pouca incorporação das inovações propostas no Guia Curricular nas 

escolas, que em parte é justificada pela pouca participação dos professores 

nos processos de elaboração e implementação.  

 

2.1. 2. Objetivos do ensino de ciências no 1º grau 

 

                                                 
4
 O guia curricular foi assim apelidado devido à cor da sua capa, que de fato era verde. 
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No que se refere ao papel e as finalidades do ensino de ciências no 1º 

grau, a proposta curricular (1997) assinala que esta disciplina deve 

essencialmente, possibilitar ao estudante uma formação intelectual básica que 

contribua para compreensão do seu meio físico e social e que dele participe de 

modo crítico e consciente.  

Nesse sentido, o ensino de ciências deve propiciar conhecimentos e 

condições para que o aluno: 

- desenvolva a capacidade de observação, o conceito de vida e 
as noções de espaço, tempo e causalidade (interação), naquilo 
que diz respeito a matéria, energia e suas transformações 
resultantes da ação integrada de determinantes físicos, 
químicos, biológicos, geológicos, tecnológicos, sociais, 
econômicos e culturais; 
- compreenda a relação entre o desenvolvimento científico e o 
desenvolvimento econômico e social; 
- compreenda e utilize os procedimentos de investigação, em 
especial os de caráter científico; 
- perceba as dimensões histórica, social e ética do processo de 
produção da ciência e tecnologia; 
- analise criticamente o papel da ciência e da tecnologia na real 
melhoria das condições de vida da população; 
- venha a inferir na realidade visando à melhoria de suas 
condições de vida e da população (SÃO PAULO, 1997, p. 18). 

 

Ao tratarem das finalidades do ensino de ciências, os autores ressaltam 

que para alcançar tais propósitos, além de se realizar um processo de 

avaliação que considere diferentes instrumentos de aprendizagens, é preciso 

ter critério e tratamento metodológico adequado na escolha dos conteúdos 

para cada fase de desenvolvimento intelectual do aluno, pois assim: “pode-se 

aferir o alcance da própria validade dos objetivos propostos e a adequação dos 

conteúdos e metodologia de ensino utilizados” (SÃO PAULO, 1997, p. 18). 

 

2.1. 3. Seleção, organização e tratamento de conteúdos 
 

Em termos de seleção, organização e tratamento de conteúdos ao longo 
das séries do 1º grau, os autores explicam que nesta da PCC5 estão norteados 
por três critérios: 

 
1º - Apresentarem vínculo com o cotidiano do aluno; 
2º - Apresentarem relevância social e científica; 

                                                 
5
 A partir desse ponto utilizaremos a sigla PCC para nos referirmos à proposta curricular de 

ciências da CENP. 
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3º - Apresentarem adequação ao desenvolvimento intelectual 
do estudante” (SÃO PAULO, 1997, p. 21). 

 
Ainda se referindo aos conteúdos, nota-se que PCC confere autonomia 

aos professores para que estes adequem os assuntos à clientela e a realidade 

da escola em que estão inseridos. Essa flexibilidade confirma-se quando os 

autores expõem que: “As sugestões de ordenação dos conteúdos destinam-se 

a rede pública de um modo geral. Consequentemente, são abrangentes, mas 

não se esgotam todas as possibilidades” (SÃO PAULO, 1997, p. 31). 

Em continuidade às ideias expressas nos critérios apresentados, os 

autores da PCC esclarecem que na programação são incorporados diversos 

conhecimentos que não estão diretamente vinculados ao dia a dia do aluno, 

mas são incluídos por serem, do ponto de vista social e cientifico, 

universalmente considerados como significativos. 

Por fim, antes de apresentar aos professores de ciências a sugestão de 

conteúdos para as diferentes séries, os autores da PCC enfatizam que 

primeiramente, “Os conteúdos selecionados devem estar adequados à clientela 

e à realidade na qual está inserida a escola” São Paulo (1997, p.31) – o que 

consiste em priorizar situações de aprendizagens que possuem mais 

proximidade ao cotidiano do aluno - sem restringi-los a elas. 

 Ressaltam também a importância de trabalhar conteúdos que 

aprimorem as noções de tempo e espaço. Contudo, para que essas noções 

possam ser desenvolvidas adequadamente é necessário problematizar e 

discutir com os estudantes conteúdos que tratem dos “aspectos da História da 

Ciência e das relações Ciência, Tecnologia e Sociedade” São Paulo (1997, 

p.31) em diferentes níveis conceituais.  

Outro aspecto sinalizado pelos autores diz respeito ao emprego do 

vocabulário técnico pelos professores “os quais não devem usar, de forma 

indiscriminada, a terminologia científica, no início da escolarização” São Paulo 

(1997, p.32) - fase esta que deve ser ocupada com a observação de 

fenômenos e componentes do ambiente – sem a excessiva preocupação com 

formalidades. 
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Finalmente, a distribuição dos conteúdos é agrupada sob duas grandes 

perspectivas: A organização funcional do ambiente e as interações entre o 

homem e o ambiente. Sobre esse enfoque os autores da PCC esclarecem que: 

 
No primeiro deles, incluem-se os conteúdos cujo 
desenvolvimento permite a apreensão da diversidade e 
complexidade da organização do ambiente (as características e 
as propriedades dos vários componentes) e os conteúdos que 
principalmente revelam a dinâmica ambiental (as interações 
entre os componentes e seus processos de transformação). No 
segundo enfoque, destaca-se a atuação diferenciada do 
homem sobre o ambiente, isto é, sua capacidade de conhecer 
os princípios explicativos dos fenômenos, as características e 
propriedades dos materiais e de outros componentes e, 
sobretudo, fazer uso desses conhecimentos para dirigir suas 
intervenções no ambiente (SÃO PAULO, 1997, p. 32). 

 

 

2.1. 4. Princípios metodológicos para o ensino de ciências no 1º grau  

 

No que se refere à metodologia, os autores destacam que há a 

necessidade de rever os procedimentos didáticos para atingir os objetivos 

gerais do ensino de ciências no 1º grau, pois de maneira geral as tentativas de 

inovação não obtiveram êxito.  

Nessa perspectiva, são apresentados alguns pontos a serem 

considerados no tratamento metodológico dos conteúdos, os quais são 

sintetizados a seguir: 

 

- Tratar o conhecimento científico, sempre que possível, de maneira histórica, 

ou seja, produzida por uma comunidade científica sob certas circunstâncias 

sociais, econômicas e culturais. “Desse modo, evita-se a cristalização de uma 

visão de ciência pronta, acabada, inquestionável e isenta de interferências” 

(SÃO PAULO, 1997, p. 23). 

 

- Utilizar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos fenômenos 

físicos e biológicos, a fim de torná-los mais seguros a respeito de sua própria 

capacidade de explorar o mundo que os cerca. “... completando assim, o 
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processo permanente de ação-reflexão-ação sobre a realidade” (SÃO PAULO, 

1997, p. 24). 

 

- Explorar o ambiente de forma ampla e diversificada, sempre que possível 

antes da realização de atividades de laboratório. “Com isso, habitua-se o aluno 

a observar diretamente a natureza e os demais elementos do mundo que os 

cerca...” (SÃO PAULO, 1997, p. 24). 

 

- Dispor de estratégias gradativas para trabalhar atividades de investigação de 

maneira a oportunizar o estudante a buscar sua autonomia intelectual. 

“Pretende-se, com isso, realizar a extensão progressiva dos conceitos de 

acordo com o aumento da capacidade do aluno perceber o mundo segundo 

referenciais externos a ele" (SÃO PAULO, 1997, p. 22). 

 

- Utilizar-se de um amplo repertório e modalidades didáticas para se proceder a 

atividades escolares. 

 
Assim, o desenvolvimento intelectual do aluno é favorecido à 
medida que cada modalidade explora uma circunstância 
diferente da aprendizagem (SÃO PAULO, 1997, p. 25). 

 

 

2.1. 5. Finalidades da avaliação no ensino de ciências no 1º grau  

 

 Ao discutir a questão da avaliação, os autores inicialmente observam 

que as mudanças ocorridas nas propostas curriculares: 

 
Ao longo do tempo, têm se referido, mais aos objetivos, 
seleção de conteúdos e metodologia de ensino, enquanto a 
avaliação tem se mantido praticamente inalterada no sentido 
de estar sendo utilizada quase que exclusivamente para fins 
promocionais (SÃO PAULO, 1997, p. 27). 

 

Na concepção que norteia a PCC, a avaliação é reconhecida como uma 

das mais importantes ferramentas para alcançar o principal objetivo da escola: 

fazer com que os estudantes avancem. Nesse sentido, os autores destacam os 

pontos a serem revistos na avaliação do ensino de ciências: 
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1º) A utilização dos resultados da avaliação como um dos elementos 

norteadores do trabalho docente – num processo contínuo e permanente – que 

deve levar em conta, entre outras, as características socioeconômico-culturais 

do alunos, seus interesses e suas habilidades. 

 

2º) O uso de mais de uma forma de avaliação para verificação do desempenho 

do aluno – que considere sua capacidade de expressão oral, mudanças de 

atitude e habilidade de manipular os materiais de laboratório – levando em 

conta diversos fatores que traduzam seu aproveitamento. 

 

3º) A aplicação de vários tipos de provas para avaliar a aprendizagem – que 

ofereçam possibilidades e limitações - para atender a diversidade de 

estudantes e o objetivo pretendido. 

 

4º) O desempenho do aluno deve estar refletido no conceito que lhe foi 

atribuído – que deve incidir sobre sua atuação e progresso nas diferentes e 

sucessivas experiências de aprendizagem – sendo a nota ou conceito, apenas 

a formalização de todo um processo. 

 
2. 2. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de ciências  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – PCN de Ciências 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um 
referencial de qualidade para a educação no Ensino 
Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a 
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coerência dos investimentos no sistema educacional, 
socializando discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 
isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual 
(BRASIL, 1997, p. 13). 
 

A idealização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as 

diferentes áreas do conhecimento no ensino fundamental surgiu, segundo o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), da participação do Brasil na 

Conferência Mundial de Educação para Todos realizada no ano de 1990, em 

Jomtien, na Tailândia. Desta conferência, cuja finalidade era estabelecer 

compromissos para melhoria da educação básica, sucedeu a elaboração do 

Plano Decenal de Educação Para Todos (1993 – 2003) e o desenvolvimento de 

ações para impulsionar as políticas educacionais no país.  

Com efeito, tende a necessidade de uma referência curricular, de caráter 

nacional para o Ensino Fundamental que pudesse:  

 
ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes 
estados e municípios brasileiros, em projetos educativos nas 
escolas e nas salas de aula. E que possam garantir a todo 
aluno de qualquer região do país, do interior ou do litoral, de 
uma grande cidade ou da zona rural, que frequentam cursos 
nos períodos diurno ou noturno, que sejam portadores de 
necessidades especiais, o direito de ter acesso aos 
conhecimentos indispensáveis para a construção de sua 
cidadania (BRASIL, 1998c, p. 9). 

 
A partir de um estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas que 

analisou os currículos oficiais de Estados e Municípios brasileiros, assim como 

as experiências curriculares difundidas por outros países, o MEC elaborou uma 

versão preliminar e disponibilizou para apreciação de professores 

universitários, especialistas da educação e de outras áreas de conhecimento. 

Com base nas contribuições recebidas, são formuladas as referências 

curriculares para orientar ações educativas nas escolas brasileiras. 

Os PCN de Ciências, assim como os dos demais componentes 

curriculares do Ensino Fundamental, constituem um documento em que estão 

presentes os fundamentos gerais a serem adotados na área de ensino em 

questão, acompanhados dos objetivos, conteúdos, orientações didáticas e 
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critérios de avaliação, organizados em quatro ciclos, correspondendo cada um 

a dois anos da etapa fundamental. 

Além dos fundamentos, fazem parte do documento os pilares sobre os 

quais a escola deverá se pautar para garantir as necessidades formativas 

fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os 

outros e aprender a ser. “Em síntese, não é a aprendizagem que deve se 

ajustar ao ensino, mas sim o ensino que deve potencializar a aprendizagem” 

(BRASIL, 1997, p. 39). 

No perfil curricular delineado para o componente de ciências da 

natureza, objeto de análise do presente texto, os PCN incluem competências 

relacionadas à apropriação de conhecimentos da física, da química, da biologia 

e seus desdobramentos como formas de “compreender o mundo e nele atuar 

como indivíduo e cidadão” (BRASIL, 1998a, p. 32). 

Nessa perspectiva os objetivos do ensino de ciências da natureza 

estabelecidos para o ensino fundamental deverão ser organizados de modo 

que ao final deste nível de ensino, o estudante seja capaz de: 

 
• compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser 
humano, em sociedade, como agente de transformações do 
mundo em que vive, em relação essencial com os demais 
seres vivos e outros componentes do ambiente; 
• compreender a Ciência como um processo de produção de 
conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a 
aspectos de ordem social, econômica, política e cultural; 
• identificar relações entre conhecimento científico, produção 
de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua 
evolução histórica, e compreender a tecnologia como meio 
para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo 
sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas; 
• compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens 
individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de 
diferentes agentes; 
• formular questões, diagnosticar e propor soluções para 
problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, 
colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes 
desenvolvidos no aprendizado escolar; 
• saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a 
energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 
equilíbrio e vida; 
• saber combinar leituras, observações, experimentações e 
registros para coleta, comparação entre explicações, 
organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 
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• valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 
cooperativa para a construção coletiva do conhecimento 
(BRASIL, 1998a, p. 33). 

 

Em relação aos critérios de seleção dos conteúdos, os PCN destacam a 

necessidade de o professor aproximá-los à compreensão do estudante de 

modo que seus conhecimentos prévios, sua identidade, idade e valores sejam 

considerados: 

 
Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos 
procedimentos, atitudes e valores a serem promovidos de 
forma compatível com as possibilidades e necessidades de 
aprendizagem do estudante, de maneira que ele possa operar 
com tais conteúdos e avançar efetivamente nos seus 
conhecimentos (BRASIL, 1998a, p.35). 

 
Nos PCN os conteúdos de ciências da natureza são abordados a partir 

de quatro eixos temáticos (Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e 

Saúde, Tecnologia e Sociedade) os quais, representam uma organização 

articulada de diferentes conceitos procedimentos, atitudes e valores para cada 

ciclo de escolaridade.  

Para estar em consonância com as demandas da sociedade, os PCN 

propõem que cada eixo temático estabeleça conexões com os chamados 

Temas Transversais. Conforme definição firmada nos PCN, Temas 

Transversais são:  

 
... questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, 
sobre a realidade que está sendo construída e que demandam 
transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, 
exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos 
relativos a essas duas dimensões (BRASIL, 1998b, p. 26).  

 
Sendo assim, temáticas sociais em relação à ética, saúde, meio 

ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo devem 

ser incorporadas nos currículos escolares prevendo adequações às 

peculiaridades de cada local.  

 
Em Ciências Naturais, os temas transversais destacam a 
necessidade de dar sentido prático às teorias e aos conceitos 
científicos trabalhados na escola e de favorecer a análise de 
problemas atuais (BRASIL, 1998a, p.50). 
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De acordo com Marchesi e Martín (2003), a inclusão desses temas nos 

currículos, pressupõe uma mudança no que ensinar e, principalmente, no 

porque ensinar. Do ponto de vista desses autores, isso não significar incluir 

novos conteúdos ao plano de ensino, mas dar um novo sentido à 

aprendizagem que já fazem parte dos currículos escolares.   

Nas considerações sobre a avaliação os PCN de ciências apontam 

diversas possibilidades (individual, coletiva, oral, escrita...), devendo-se 

considerar o desenvolvimento das capacidades dos estudantes não somente 

em relação à aprendizagem aos conceitos, mas também de procedimentos e 

atitudes. A estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais buscou contribuir 

para que a avaliação fosse:  

 
(...) considerada como elemento favorecedor da melhoria de 
qualidade da aprendizagem, deixando de funcionar como arma 
contra o aluno. É assumida como parte integrante e 
instrumento de autoregulação do processo de ensino e 
aprendizagem, para que os objetivos propostos sejam atingidos 
(BRASIL, 1997, p. 42). 
 

No último item do documento os PCN discutem as Orientações Didáticas 

- explicitações sobre o que deve ser ensinado e aprendido para cada bloco de 

conteúdos – específicas em cada ciclo do ensino fundamental. No entanto, 

deixam claro que tais orientações “não são receitas de ‘como ensinar’, mas, 

fundamentalmente, reflexões que possam orientar a ação do professor na 

criação de situações de aprendizagem”. (BRASIL, 1998c, p. 81). 

Na análise de Amaral (2000), desde que surgiram no cenário 

educacional brasileiro, os PCNs de ciências, assim como dos demais 

componentes vêm provocando intensas polêmicas e recebendo comentários 

favoráveis e desfavoráveis.  

No que se refere ao componente de ciências da natureza, os 

comentários favoráveis focalizam: 

 
O fato de vir atender a necessidade de criar um referencial 
para se conduzir uma política pedagógica nacional consistente 
e coerente, incluindo a política para o livro didático; a tentativa 
de atenuar a seriação, através dos ciclos, abrindo um espaço 
para maior continuidade do processo de ensino-aprendizagem; 
o seu caráter não propedêutico; a sua sintonia com uma porção 
significativa das modernas e mais relevantes tendências 
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curriculares e metodológicas do ensino de ciências (AMARAL, 
2000, p. 225). 

  
Quanto às objeções, por sinal, mais numerosas e radicais, o autor 

destaca os seguintes pontos: 

O grau de detalhamento e especificação adotado no 
documento, transformando- se o que deveria ser um conjunto 
de pressupostos, princípios e diretrizes curriculares em 
currículo de fato; o risco da globalização da educação, 
perdendo de vista as características e necessidades regionais; 
o caráter excessivamente instrumental com que é dada a 
questão tecnológica, em detrimento dos seus condicionantes 
políticos sociais e econômicos; a diluição excessiva da questão 
da Ciência enquanto história e instituição, bem como suas 
relações com a sociedade; o tratamento da questão ambiental 
com caráter predominantemente cientificista, com ênfase na 
visão ecológica, camuflando seus determinantes políticos-
ideológicos e socioeconômicos; a excessiva ênfase nos 
aspectos psicopedagógicos, em detrimento dos fatores sócio 
históricos e psicolinguísticos (AMARAL, 2000, p. 226). 

 

E por fim, completa o autor, “contrariando o que vem sendo difundido 

nacional e internacionalmente acerca da necessidade de participação do 

professor no processo de reorientação curricular, a forma como foi elaborado e 

como se pretende que seja implementado” (AMARAL, 2000).  

Para Krasilchik (2012) a centralização das decisões curriculares, que 

findam por deixar à margem da elaboração aqueles que necessitam enxergar 

nelas um sentido para realizá-las, é uma das razões do insucesso das reformas 

curriculares, pois segundo a autora, um resultado satisfatório envolve também 

os mecanismos de elaboração. 

Santos, L. L. C. P. (2002) ao analisar a implementação de políticas 

públicas no Ensino Fundamental nos chama a atenção para o fato de as 

reformas curriculares sobreporem tarefas muito complexas, responsabilidades 

e um demasiado número de problemas para o professor solucionar. Nesse 

sentido, a autora apresenta os seguintes questionamentos acerca das decisões 

curriculares:  

 
Como implementar os Parâmetros Curriculares Nacionais se os 
professores têm de resolver problemas sociais, restando pouco 
tempo para conteúdos educacionais previstos naquela 
proposta? Qual a finalidade do SAEB se já sabemos que não 
existe na escola espaço para o desenvolvimento dos 
conteúdos acadêmicos nas formas como são propostos? Como 
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formar um superprofissional da educação, capaz de lidar com 
problemas tão complexos, se a carreira do magistério é tão 
pouco atrativa do ponto de vista salarial e profissional? 
(SANTOS, L. L. C. P., 2002, p. 368) 

 

Na análise de Cury (2000) a intervenção federativa na formulação dos 

conteúdos curriculares exige atenção e cautela, pois as peculiaridades das 

diferentes regiões da federação são extremamente diversificadas, não 

havendo, portanto, homogeneidade entre as escolas brasileiras. Para o autor, é 

preciso partir da ‘radiografia’ das instituições escolares para evitar as 

uniformidades metodológicas, sendo o diálogo o melhor caminho para um 

razoável consenso em torno da questão curricular. 

 

2.3. A Proposta Curricular da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo (2008) 

 

Este ano será um “divisor de águas” para a educação paulista... 
SÃO PAULO (2008a, p.1). 

 

No ano de 2007 a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo 

(SEE/SP), como estratégia de enfrentamento aos baixos índices de 

desempenho dos alunos nas avaliações estaduais, nacionais e internacionais, 

anuncia um novo plano de metas e ações com a finalidade de alavancar a 

qualidade do ensino não alcançada em gestões anteriores.  

 Para dar conta dessa tarefa, inicia-se um ciclo de reformas, cujos 

contornos propõem a racionalização dos gastos públicos e mais 

responsabilização dos profissionais da educação. 

Em linhas gerais, as principais medidas anunciadas pelo programa de 

ação do governo denominado de São Paulo Faz Escola. Entre as ações 

mencionadas destacamos: a) a implantação de uma proposta curricular e 

material de apoio para o Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio em toda 

rede estadual de ensino; b) a implantação do programa Ler e Escrever e a 

distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios para o Ensino 

Fundamental (Ciclo I); c) a regulamentação do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e de bonificação 

financeira aos servidores de escolas que atingissem as metas de proficiência e 
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de fluxo escolar; d) a implementação do Programa de Qualidade da Escola 

(PQE) e do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP), com vistas a subsidiar equidade do sistema de ensino. 

No rol das medidas adotadas pelo governo paulista, destacamos aqui, 

aquela diretamente relacionada ao foco de análise dessa pesquisa, a 

implantação da Proposta Curricular da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo na Rede Oficial de Ensino. 

 A proposta curricular, implantada no início de 2008, foi parte de um 

plano político anunciado com a intenção de melhorar a qualidade do ensino e, 

portanto, foi definido que sua aplicação seria em todas as escolas públicas de 

Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio do Estado de São Paulo. Em 

carta direcionada a professores e gestores Maria Inês Fini, na época, 

coordenadora geral da proposta curricular da SEE/SP, esclarecia que:  

 
A Proposta Curricular foi planejada de forma que todos os 
alunos em idade de escolarização pudessem fazer o mesmo 
percurso de aprendizagem nas disciplinas básicas: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências (Física, Química e Biologia, 
no Ensino Médio), História (mais Filosofia e Sociologia, no 
Ensino Médio), Geografia, Língua Estrangeira Moderna 
(Inglês), Arte e Educação Física. (SÃO PAULO, 2010b, p. 4).  

 
De acordo com a SEE/SP a discussão em torno da formulação da 

proposta curricular de 2008 para cada uma das disciplinas foi coordenada por 

especialistas em currículo escolar e efetivada pela equipe da CENP com base 

em contribuições dos professores em espaço virtual. (SÃO PAULO, 2010a, p. 

41).  

Assim, para subsidiar todos os profissionais da rede na implantação da 

nova proposta curricular: 

 
Foi desencadeado intenso trabalho de apoio e formação 
continuada na Rede do Saber6, que contou com uma videoteca 
de formação e vídeo conferências, cujos conteúdos e 
metodologias de cada disciplina, em cada série/ano e nível de 
ensino, foram abordados de forma interativa com professor e 
gestores da rede, de modo que dúvidas pudessem ser 
esclarecidas e sugestões ponderadas, tanto nas salas de 
recepção das Diretorias de ensino como por streaming. Neste 

                                                 
6
 Trata-se de uma plataforma digital que transmite videoconferências com a finalidade de 

capacitar e orientar professores e servidores da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. 
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caso, o professor podia acompanhar a discussão na própria 
escola ou em seu equipamento individual, por meio de login e 

senha. (SÃO PAULO, 2010a, p. 41).  

 

Em continuidade ao processo de reestruturação da rede, também foram 

elaborados documentos-base para cada área do conhecimento envolvido na 

proposta curricular, nos quais se anunciam os fundamentos orientadores do 

novo currículo: a) a escola que aprende; b) o currículo como espaço de cultura; 

c) as competências como eixo de aprendizagem; d) a prioridade da 

competência de leitura e de escrita; e) a articulação das competências para 

aprender; e) a contextualização no mundo do trabalho. 

 

a) a escola que aprende 

Este princípio parte da premissa que de que ninguém conhece tudo e que o 

conhecimento coletivo é maior que um montante de conhecimentos individuais, 

além de possuir atributos distintos. Numa escola assim concebida as 

interações têm dimensão formadora, as quais resultam no desenvolvimento do 

processo educativo. 

 

b) o currículo como espaço de cultura 

Na concepção da SEE/SP, “Currículo é a expressão de tudo o que existe na 

cultura científica, artística e humanista, transposto para uma situação de 

aprendizagem e ensino” (SÃO PAULO, 2010b, p. 11). De acordo com esta 

perspectiva, o currículo é a referência para ampliar e contextualizar o 

patrimônio de conhecimentos socialmente construídos pela humanidade.  

 

c) as competências como eixo de aprendizagem 

Esse fundamento dimensiona promover os conhecimentos próprios de cada 

disciplina com vistas aos recursos cognitivos, afetivos e sociais dos alunos. 

Ainda segundo essa lógica, “o currículo referenciado em competências é uma 

concepção que requer que a escola e o plano do professor indiquem o que 

aluno vai aprender”. (SÃO PAULO, 2010b, p. 13). 

 

d) a prioridade da competência de leitura e de escrita 
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A competência leitora e escritora são aqui concebidas como fator primordial 

para a aprendizagem de todas as disciplinas do currículo escolar, “Nesse 

sentido, os gêneros devem receber o enfoque específico de cada disciplina e, 

ao mesmo tempo, precisam ser trabalhados de modo interdisciplinar” (SÃO 

PAULO, 2010b, p. 15). 

 

e) a contextualização no mundo do trabalho 

A menção de articular a educação ao o mundo do trabalho demanda um 

currículo que articule uma preparação básica para que o aluno seja “capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamentos posteriores” São Paulo (2010b, p. 23), o que segundo a 

SEE/SP “pode ser realizada em disciplinas de formação básica do Ensino 

Médio” (SÃO PAULO, 2010b, p. 27). 

Assim, para a SEE/SP: 

 
A Proposta Curricular tem seus princípios estabelecidos em 
pilares pedagógicos, didáticos, psicológicos, sociológicos, 
filosóficos, políticos e legais que refletem as pesquisas, as 
teorias e as necessidades educacionais. (SÃO PAULO 2008a, 
p.31). 

 
Além dos fundamentos orientadores da proposta curricular, os 

documentos oficiais anunciam que a autonomia dos estabelecimentos de 

ensino para definir a Proposta Pedagógica da escola é relativa, pois de acordo 

com essas diretrizes, há limites que são prerrogativas do sistema Estadual aos 

quais os estabelecimentos de ensino estão subordinados, sendo um desses 

limites, anunciados através da Proposta Curricular (SÃO PAULO, 2008a). 

Fracalanza et al (1986) ao discutir em seu texto a utilização da 

legislação no setor educacional, nos chama a atenção para o fato dos sistemas 

de ensino se utilizarem dos dispositivos legais para imporem aos educadores 

uma série de normatizações que sufocam e transformam os docentes em 

meros executores de programas curriculares preestabelecidos.  

Na visão desses autores, as leis educacionais sempre delimitarão o 

caminho traçado para chegar ao tipo de sociedade que se almeja e por isso 

“não podem e não devem ser isoladas do contexto educacional em que foram 

criadas” Fracalanza et al (1986, p. 17), tão pouco cercear a participação do 
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professor à opção por conteúdos e métodos mais apropriados à realidade que 

atuam. Ainda de acordo com a argumentação dos autores, os padrões sempre 

existirão, mas é preciso conhecê-los e trabalhar para reduzir sua influência no 

meio educacional e, se for preciso, eliminar aqueles que controlam, 

determinam e padronizam a ação didática nas escolas. A transformação da 

educação “no sentido de se tornar eficaz ocorrerá quando os ‘patrões’ 

explícitos e implícitos tiverem suas ações neutralizadas pelo fortalecimento da 

competência e participação dos educadores nas decisões educacionais” 

(FRACALANZA et al 1986, p. 21). 

 

2.3.1. Os materiais de apoio 

 

Para auxiliar professores e gestores na implementação da proposta 

curricular, a SEE/SP produziu outros dois grupos de documentos: os cadernos 

do gestor e os cadernos do professor. 

Os cadernos do gestor são documentos de orientação destinados aos 

Professores Coordenadores das unidades Escolares, Diretores, Professores 

Coordenadores das Oficinas Pedagógicas e Supervisores de Ensino para 

implementação do currículo nas escolas e formação continuada de 

professores.  

 

Figura 3 – Cadernos do Gestor 

 

Os cadernos do Professor compõem-se de roteiros de ação com 

indicação das competências e habilidades a serem trabalhadas com os alunos, 
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a partir dos conteúdos previstos na proposta curricular e de procedimentos 

avaliativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Cadernos do Professor  

 

Além dos roteiros para professores e gestores, a fim de atender as 

“inúmeras reivindicações dos docentes para que se procedesse à elaboração 

de um material para os alunos” São Paulo (2010 a, p. 19). Em 2009 foi 

produzido um conjunto de livretos articulados aos cadernos do professor para 

que auxiliasse no desenvolvimento dos conteúdos específicos de cada 

componente curricular: os cadernos do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cadernos do Aluno  

 

Os cadernos do aluno apresentam ao estudante a transcrição de 

situações de aprendizagens e sequências didáticas referentes aos conteúdos 

prescritos na proposta curricular e indicados no caderno do professor, porém, 

com espaços para responder os exercícios e fazer anotações. 
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Este recurso é segundo a SEE/SP, igualmente importante por que: 

 
Privilegia a economia de tempo, a organização do trabalho e o 
monitoramento das crianças e dos jovens pela família, que 
poderá acompanhar o registro das aulas e a evolução dos 
alunos (SÃO PAULO, 2010a, p. 19). 

 

Atualmente os cadernos do aluno e do professor encontram-se 

sistematizados em dois volumes. Essa reestruturação agrupou o conteúdo 

desses materiais em publicações semestrais sem alterar a sua essência. 

Desse modo, os cadernos do aluno que antes eram distribuídos 

bimestralmente nas escolas Estaduais, passaram a ser fornecidos em 

periodicidade semestral.  

Embora as novas versões do material de apoio (2014) mantenham os 

mesmos fundamentos da primeira versão (2009), notamos que nas fichas de 

orientações das situações de aprendizagem presentes nas novas edições do 

caderno do professor foi eliminado o termo tempo previsto (para execução das 

atividades) e acrescentado o termo sugestão (às estratégias, aos recursos e à 

avaliação). Essa alteração é percebida quando comparamos os registros das 

fichas dessas duas versões do material de apoio do professor:  

 

Figura 6: Ficha presente na situação de aprendizagem 1 do caderno do 

professor de ciências (7ª série/ 8º ano) versão 2009. 

Fonte: São Paulo (2009, p. 10).  
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Figura 7: Ficha presente na situação de aprendizagem 1 do caderno do 

professor   de ciências (7ª série/ 8º ano) versão 2014 

Fonte: São Paulo (2014a, p. 7). 

 

Cabe aqui a seguinte observação: esse novo aspecto das fichas de 

orientações das situações de aprendizagem repete-se em todas as novas 

versões (2014) dos cadernos do professor. Essa nova roupagem, embora 

tenha retirado o caráter imperativo na maneira de se referir ao professor, 

mantém as orientações precisas de como os docentes devem conduzir suas 

aulas e lidar com cada um de seus aspectos. O passo a passo para aplicar a 

atividade sugerida pode ser verificado no roteiro da mesma atividade: 

Figura 8: Roteiro da situação de aprendizagem 1 do caderno do professor   de 

ciências (7ª série/ 8º ano) versão 2014 

 

 

Fonte: São Paulo (2014a, p. 7). 

Figura 9: Continuação do roteiro da situação de aprendizagem 1 do caderno do 

professor   de ciências (7ª série/ 8º ano) versão 2014 
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Fonte: São Paulo (2014a, p. 8). 

 

 Esses aspectos observados no material de apoio do professor não se 

tratam de simples detalhes. Subjacente a estas orientações tenciona-se instituir 

as pedagogias do gerenciamento, ou seja, pretende-se com a padronização do 

conhecimento escolar, controlar e administrar o comportamento do professor 

“tornando-o comparável e previsível entre as diferentes escolas e populações 

de alunos” (GIROUX, 1997, p. 160).  

Segundo essa compreensão, o professor é um aplicador de regras 

alicerçadas no modelo de racionalidade técnica, onde a preocupação central é 

enfrentar problemas, a partir da aplicação de princípios gerais que possam ser 

analisados e mensurados quanto à sua eficácia. 

Dessa perspectiva decorrem as ideias postuladas por Tyler (1979): 

 
Ao trabalhar-se na elaboração do currículo em qualquer 
domínio, será necessário identificar elementos que sejam 
relevantes e, ao mesmo tempo, conteúdos significativos tanto 
para esse campo como para o currículo considerado 
globalmente. E, está claro depois que esses elementos tiverem 
sido selecionados, dever-se-á utilizá-los de modo que 
promovam a continuidade, a sequência e a integração (TYLER, 
1979, p. 88). 

 

A proposta de organização curricular sugerida por Tyler (1979) denota 

uma compreensão de o currículo como o conjunto de objetivos de natureza 

tecnocrática que visam desenvolver padrões de comportamentos desejáveis no 

estudante, de modo que possam ser avaliados e determinar se os propósitos 
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educacionais estão sendo alcançados pelo programa curricular, justamente os 

pressupostos que norteiam o referido currículo da SEE/SP. 

 

2. 4. O currículo7 da SEE/SP para a disciplina de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Currículo de Ciências da Natureza 

 

Na concepção do currículo “o estudo de Ciências Naturais tem como um 

dos seus papéis principais a preparação dos jovens cidadãos para enfrentar os 

desafios de uma sociedade em mudança contínua” (SÃO PAULO, 2010b, 

p.31). Isso significa dizer que as Ciências da Natureza constituem linguagem 

própria a ser trabalhada na aprendizagem escolar para que o estudante se 

posicione diante de questões para as quais o domínio das ciências seja 

necessário. 

Com essa compreensão a disciplina de ciências deve tratar seus 

diferentes campos do conhecimento (Física, Química e Biologia) estabelecendo 

conexões contínuas com outras áreas do conhecimento, pois: 

 
...a área do conhecimento de Ciências da Natureza tem 
importante interface com a área das Ciências Humanas. Por 
exemplo, os períodos históricos são pautados pelos 
conhecimentos técnicos e científicos presentes nas atividades 
econômicas, assim como as trocas comerciais, as disputas 
internacionais e os domínios territoriais dependem do 
desenvolvimento das forças produtivas estreitamente 
associadas aos conhecimentos científicos. Também alguns 

                                                 
7
 A partir de 2010 a SEE/SP passou a denominar a proposta curricular de Currículo Oficial. 

Assim, a partir de agora, utilizaremos a denominação oficial. 
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campos de investigação científica, como os da cosmologia e da 
evolução têm forte apelo filosófico. Da mesma forma, há uma 
ampla interface com a área das Linguagens e Códigos, pois as 
Ciências da Natureza, de um lado, fazem uso de inúmeras 
linguagens e, de outro, constituem linguagens elas próprias 
(SÃO PAULO, 2010b, p. 27-28). 

 
Nessa perspectiva, os conteúdos de ciências no Ensino Fundamental 

“necessitam ser organizados em torno de problemas concretos, próximos aos 

estudantes, e que sejam relevantes para sua vida pessoal e comunitária” (SÃO 

PAULO, 2010b p.32). 

De maneira geral o currículo de Ciências da Natureza no Ensino 

Fundamental está estruturado em torno de quatro eixos temáticos: Vida e 

ambiente, Ciência e tecnologia, Ser humano e saúde e Terra e Universo, os 

quais são retomados ao longo das diferentes séries/anos com níveis de 

profundidade distintos, sendo o último eixo trabalhado no ano letivo em uma 

determinada série/ ano, o primeiro a ser iniciado na série/ ano seguinte, 

conforme se demonstra na tabela abaixo:  

 

Quadro 1: Eixos temáticos do currículo de ciências. 
 

Disposição dos eixos estruturantes do currículo de ciências da natureza 
para o Ensino Fundamental   

Série/ Ano 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 

5ª série / 6º 
ano 

Vida e 
ambiente 

Ciência e 
tecnologia 

Ser humano 
e saúde 

Terra e 
Universo 

6ª série / 7º 
ano 

Terra e 
Universo 

Vida e 
ambiente 

Ciência e 
tecnologia 

Ser humano 
e saúde 

7ª série / 8º 
ano 

Ser humano 
e saúde 

Vida e 
ambiente 

Terra e 
Universo 

Ciência e 
tecnologia 

8ª série / 9º 
ano 

Ciência e 
tecnologia 

Ser humano 
e saúde 

Vida e 
ambiente 

Ciência e 
tecnologia 

 

Fonte: SÃO PAULO (2010b). 

 
Propõe-se que o professor adote uma linguagem adequada ao nível de 

desenvolvimento cognitivo do estudante e que considere os conhecimentos 

prévios dos alunos durante todo o processo de ensino pois: 

 
(...) os tópicos disciplinares necessitam ser organizados em 
torno de problemas concretos, próximos aos estudantes, e que 
sejam relevantes para sua vida pessoal e comunitária. Além 
disso, é necessário selecionar um número limitado de 
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conceitos articulados entre si; enfocar a aquisição de 
procedimentos e atitudes que lhes permitam interpretar os 
fenômenos de forma mais criteriosa do que o senso comum 
cotidiano; provocar contínuas reflexões sobre as concepções 
envolvidas na interpretação dos fenômenos; e criar um 
ambiente de respeito e de valorização das experiências 
pessoais para a aprendizagem, o que facilita a motivação, o 
aprofundamento, a autonomia e a melhoria da autoestima 
(SÃO PAULO, 2008c, p. 32). 
 

Quanto à organização dos conteúdos, nota-se uma tendência 

construtivista na qual há a preocupação em partir da realidade em que o 

estudante está inserido. Essa preocupação confirma-se quando se expõe que: 

 
(...) os conteúdos de Ciências a serem estudados no Ensino 
Fundamental devem tratar do mundo do aluno, deste mundo 
contemporâneo, em rápida transformação, em que o avanço da 
ciência e da tecnologia promove conforto e benefício, mas ao 
mesmo tempo mudanças na natureza, com desequilíbrios e 
destruições muitas vezes irreversíveis. É esse mundo real e 
atual que deve ser compreendido na escola, por meio do 
instrumental científico; e é nele que o aluno deve participar e 
atuar (SÃO PAULO, 2010b, p. 33). 
 

Embora seja amplo o conhecimento de que há vertentes bastante 

diferenciadas em torno do que venha ser construtivismo, cabe aqui ressaltar, 

que no contexto da proposta curricular para o ensino de ciências, nos referimos 

à definição proposta por Cachapuz (2005): 

 
O consenso construtivista na Educação em Ciência tem sua 
origem nas diversas investigações relativas ao processo de 
ensino / aprendizagem das ciências, tais como a aprendizagem 
de conceitos, resolução de problemas, trabalho experimental, 
ou atitudes em relação e para com a Ciência. Essas 
investigações têm sido desenvolvidas com vistas a melhorar os 
fracos resultados do paradigma de aprendizagem por 
recepção/ transmissão, seriamente questionado pela 
investigação [...]. Tais investigações têm contribuído e 
continuam a contribuir para construir um corpo coerente de 
conhecimento, que apoia a necessidade de implicar os alunos 
na (re) construção do conhecimento científico, com o intuito de 
tornar possível uma aprendizagem significativa e duradoura 
[...]. Assim temos que deixar bem claro que consideramos que 
o construtivismo na educação em ciência tem pouca relação 
como construtivismo filosófico (CACHAPUZ, 2005, p. 111-112). 

 
Na abordagem metodológica dos conteúdos, a proposta curricular de 

2010, aponta que a sistematização dos temas selecionados deve se articular 
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por meio de competências e habilidades a serem desenvolvidas e não apenas 

reter informações.  

Nessa perspectiva, são apresentados alguns pontos a serem 

considerados no tratamento metodológico dos conteúdos, os quais são 

transcritos a seguir: 

 
- a informação está disponível em várias categorias de fontes e 
praticamente qualquer pessoa pode ter acesso a ela;  
- a quantidade de conhecimento produzido aumenta cada vez 
mais, o que torna impossível a um professor manter-se 
informado de tudo, nem mesmo em sua área de atuação; 
- o que se deseja dos estudantes é que saibam pensar e 
expressar seus pensamentos, e não apenas reter informações. 
Sabendo pensar, o indivíduo é capaz de: 
- localizar, acessar e selecionar qualquer informação de que 
tenha necessidade no decorrer de sua vida; 
- contribuir para a preservação do meio ambiente, identificando 
seus elementos, as interações entre eles e o papel 
transformador do ser humano; 
- adotar uma atitude solidária, cooperativa e de repúdio às 
injustiças e preconceitos de qualquer natureza, respeitando o 
outro e exigindo para si o mesmo respeito; 
- construir a noção de identidade nacional, relacionando-a à 
sua identidade individual e conhecendo as características 
fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais (SÃO PAULO, 2010b, p. 35).  

 
No currículo de ciências sugere-se também, que os conteúdos de sejam 

prescritos por meio de competências “relativas às atitudes individuais e sociais, 

de sentido solidário e ético, em face dos problemas científicos e tecnológicos, e 

diante de situações cujas necessidades, visões e interesses sejam diversas” 

(SÃO PAULO, 2010b, p. 35).  

De maneira geral o termo competências é definido pela Proposta 

curricular como: 

(...) modos de ser, raciocinar e interagir que podem ser 
depreendidos das ações e das tomadas de decisão em 
contextos de problemas, tarefas ou atividades (SÃO PAULO, 
2010b, p. 12). 
 

De maneira específica essas competências são manifestas nas ciências 

por: 

 
(...) inúmeras habilidades, algumas mais específicas dessa 
área, outras comuns às demais, como ler e expressar-se com 
textos, cifras, ícones, gráficos, tabelas e fórmulas; converter 
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uma linguagem em outra; registrar medidas e observações; 
descrever situações; planejar e realizar entrevistas; 
sistematizar dados; elaborar relatórios; participar de reuniões; 
elaborar e defender argumentações; trabalhar em grupo (SÃO 
PAULO, 2010b, p. 28). 

 
Assim, na visão da proposta curricular de 2010, o estudo das ciências da 

natureza deve capacitar os estudantes para: 

 
1. utilizar diferentes linguagens: escrita, verbal, corporal, 
plástica etc., para expressar e comunicar suas ideias; 
interpretar e utilizar produções culturais, incluindo as 
científicas; 
2. procurar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para construir conhecimentos; 
3. desenvolver a criatividade, a análise crítica, o pensamento 
lógico e os procedimentos adequados a situações de resolução 
de problemas reais; 
4. agir com responsabilidade em relação à saúde individual e 
coletiva, visando a uma melhoria da qualidade de vida por meio 
da valorização e adoção de hábitos saudáveis, além de 
contribuir para a preservação do meio ambiente, identificando 
seus elementos, as interações entre eles e o papel 
transformador do ser humano; 
5. adotar uma atitude solidária, cooperativa, de repúdio às 
injustiças e preconceitos de qualquer natureza, respeitando o 
outro e exigindo para si o mesmo respeito; 
6. construir a noção de identidade nacional e pessoal, 
conhecendo as características fundamentais do Brasil nas 
dimensões sociais, materiais e culturais (SÃO PAULO, 2008c, 
p. 43 - 44). 

 
No que se refere à avaliação, o currículo da SEE/SP não trata 

diretamente da concepção de avaliação em ciências. No entanto, os princípios 

avaliativos da rede estadual de ensino estão descritos nos documentos-base 

de apoio à gestão e nos cadernos do professor, neste último em forma de 

sugestão. Em linhas gerais adota uma concepção de avaliação formativa e 

preconiza para que de fato ela ocorra:  

 
(...) primeiro deve-se conhecer cada aluno em particular (as 
competências já dominadas, seu estilo pessoal, seus métodos 
de estudo, seus interesses etc.); segundo: ter padrões 
claramente estabelecidos do que é necessário aprender e de 
seu caráter significativo e funcional, para que o aluno possa 
aplicá-lo em seu contexto de desenvolvimento pessoal; 
terceiro: ter definido situações de aprendizagem adequadas em 
determinado espaço de tempo para que de fato ocorra a 
aprendizagem; quarto: ter mecanismos para verificar como 
cada aluno e a turma como um todo conseguiu interagir com o 
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que foi proposto; quinto: ter mecanismos para reconduzir o 
processo, caso a turma ou parte da turma não tenha um 
desempenho satisfatório. (SÃO PAULO, 2008b, p. 13).  

 
Conforme orientações nos cadernos de apoio à gestão, o progresso do 

aluno deve ser averiguado em duas modalidades de avaliação: uma interna, 

realizada pelo professor e outra externa, elaborada por entidades ligadas a 

SEE/SP. 

Em relação à avaliação interna os cadernos do professor sugerem que 

os instrumentos avaliativos incluam e considerem:  

• Respostas orais, escritas e comentários durante as discussões; 

• Respostas dissertativas; 

• Debates, elaboração de sínteses e desenho; 

• Análise e construção de gráficos e tabelas;  

• Produção de textos; 

• Interpretação de imagens.  

Recentemente, “com o intuito de sinalizar os percursos de aprendizagem 

e de desenvolvimento que devem ser assegurados aos estudantes paulistas, 

ao longo da Educação Básica” São Paulo (2016, p. 3), foi publicado pela 

SEE/SP documento intitulado de Matriz de Referência Para a Avaliação 

Processual, em que são explicitados os conteúdos, competências e habilidades 

a serem avaliadas em cada ciclo de escolarização. 

O documento destaca ainda, a categoria de competências 

socioemocionais, as quais de acordo com o impresso devem ser desenvolvidas 

e avaliadas em determinadas situações de aprendizagens. Nessa perspectiva, 

a referida publicação orienta que: 

 
Sob a ótica das relações sociais, é necessário verificar se o 
aluno é capaz de interagir: seguir regras, agir em uma situação 
coletiva que envolva cooperação e competição; respeitar o 
outro, saber argumentar, saber ouvir, valorizar a opinião do 
outro, valorizar a conduta colaborativa do outro (SÃO PAULO, 
2016, p. 10). 
 

No que se refere à avaliação externa, a SEE/SP utiliza o SARESP 

(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), 

aplicado anualmente por meio de testes padronizados vinculados aos 

conteúdos dos cadernos do professor e do aluno.  
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Na perspectiva da SEESP, os resultados obtidos nas avaliações 

externas constituem ferramenta importante para que cada escola analise as 

práticas que realiza, a fim de possibilitar que as devidas intervenções sejam 

realizadas. Esse entendimento é claramente explicitado numa passagem do 

documento de referência para avaliação do SARESP: 

 
Considerando-se que esta avaliação é efetuada em todo 
estado de São Paulo, e que as condições do exame, a 
estrutura e o funcionamento das escolas são equivalentes, ao 
menos na maioria dos casos, pode-se assim comparar por um 
desempenho individual, um esforço coletivo o que possibilita 
verificar o quanto cada escola está podendo cumprir sua 
função social (SÃO PAULO, 2009, p. 12). 

 

A título de contextualização, cabe aqui ressaltar que as avaliações do 

SARESP compõem-se de questões objetivas, que visam aferir o nível de 

proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas. As competências e habilidades dessas duas 

últimas grandes áreas são mensuradas bianualmente, ou seja, em um ano a 

matriz de referência do SARESP elege conteúdos específicos de Ciências 

Humanas e, em outro, de Ciências da Natureza. Os resultados obtidos nessas 

avaliações são utilizados na “construção de indicadores para o monitoramento 

da qualidade da aprendizagem em cada ano e série de escolaridade e nos 

componentes curriculares avaliados no ano de sua aplicação” (SÃO PAULO, 

2016, p. 8). 
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CAPÍTULO 3 

 

CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO 

 

Após realizarmos o levantamento bibliográfico apresentado no capítulo 

1, com o intento de traçar a trajetória do ensino de ciências a partir dos anos 

1950, bem como apresentar no capítulo 2 os diferentes documentos de 

propostas de currículo de ciências que foram produzidas recentemente e que 

tiveram impacto da rede estadual de ensino de São Paulo, nossa trajetória de 

pesquisa encaminhava para a realização de entrevistas com os professores de 

ciências. Nesse momento da pesquisa realizamos o exame de qualificação, e 

nos foi indicado a necessidade de buscar na teoria curricular, fundamentos que 

nos permitissem, não somente analisar as entrevistas e as falas dos 

professores, mas também articular essas falas em relação com os documentos 

oficiais propositivos de currículos. Dessa forma, o propósito deste capítulo é 

apresentar uma breve abordagem sobre currículo: a produção teórica e as 

principais questões do debate.  

 

3.1. Conceitos de Currículo  

 

O termo currículo, originário do vocábulo latino scurrere, que significa 

caminho, percurso a seguir, compreende, segundo Silva (2015), duas questões 

centrais: a nossa identidade e a nossa subjetividade. Em função de diferentes 

perspectivas de abordagem, a palavra currículo passou por diversas definições 

ao longo dos anos, sendo tradicionalmente compreendida no campo 

pedagógico como uma sequência lógica de conteúdos de ensino. 

 Com base na ideia de Goodson, que segue a abordagem foucaultiana 

de como o currículo e as suas estruturas de conhecimento enquanto 

construção social disciplinam o corpo e o comportamento dos indivíduos, Maria 

Ivone Gaspar e Maria do Céu Roldão listam quinze concepções de currículo, 

que selecionadas entre mais de cem pelas referidas autoras, revelam a 

multiplicidade de interpretações sobre o que venha ser um currículo. Tais 
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concepções são sintetizadas por Varela (2013) em seu estudo, as quais 

elencamos a seguir: 

(...) para Bobbit (2004, p.74), “a palavra curriculum, aplicada à 
educação (…) consiste numa série de coisas que as crianças e 
jovens devem fazer e experimentar para desenvolverem 
capacidades para fazerem as coisas bem feitas que 
preencham os afazeres da vida adulta, e para serem, em todos 
os aspectos, o que os adultos devem ser” (...) Tyler (1949, 
p.126-128), numa abordagem que complementa a precedente, 
“o currículo será toda a aprendizagem, planificada e dirigida 
pela escola, para atingir os seus objectivos educacionais” 
definição seguida, de perto, por vários autores, como Taba 
(1962, p.76), para quem o currículo “é essencialmente um 
plano para a aprendizagem, e por Ribeiro (1990, p. 17), que o 
define como “um plano estruturado de ensino-aprendizagem, 
englobando a proposta de objectivos, conteúdos e processos”. 
(...) Tanner e Tanner (1980, pp. 12-16), citam as definições de 
Smith, Stanel e Shores (1957), que concebem o currículo como 
“uma sequência de experiências potenciais oferecidas nas 
escolas para crianças e jovens em grupo, a percorrer por 
caminhos do pensamento e da acção” e de Alberty e Alberty 
(1962), que o conceituam como “o conjunto de todas as 
actividades que são providenciadas pela escola para os 
estudantes”. Posicionando-se na mesma linha dos autores por 
eles citados, Tanner e Tanner (1980, p. 38) encaram o 
currículo como “a reconstrução do conhecimento e experiência, 
sistematicamente desenvolvidos sob os auspícios da escola, 
para tornar o estudante capaz de aumentar o seu controlo do 
conhecimento e da experiência”. É idêntica a perspectiva de 
Wiles e Bondi (1998, p. 12), quando salientam que o currículo 
“é um objectivo ou um conjunto de valores que são activados 
através de um processo de desenvolvimento e culminam nas 
experiências dos estudantes em classe”. Já Westbury e 
Steimer (1971), citados por Tanner e Tanner (1980, p. 30) 
entendem que o currículo “é um inquérito metodológico que 
explora perspectivas sob as quais elementos como o professor, 
estudante, matérias e meio ambiente podem ser vistos”. Na 
definição de Jhonson (1977, p. 6), o currículo “é uma série 
estruturada de resultados de aprendizagem que se têm em 
vista” enfatizando, deste modo, a intenção de promover a 
mestria do aprendente, abordagem que é, em boa medida, 
coincidente com a de Gagné (1982, pp. 19-20), segundo o qual 
o currículo “é uma sequência de unidades de conteúdo, 
arranjadas de tal modo que a aprendizagem de cada unidade 
pode ser acompanhada como um simples acto, provido de 
capacidades descritas por unidades específicas (numa 
sequência) conducentes à mestria do aprendente”. Walker 
(1990, p. 25) encara o currículo como sendo, “antes de mais, 
um campo de prática profissional”, enquanto Lawton (1996, p. 
31), numa perspectiva diferente, o concebe como “uma 
selecção (adequada) da cultura da sociedade”. Numa 
concepção relativamente ampla, Doll (1992, p. 5) define o 
currículo como “o conteúdo e o processo formal e informal 
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pelos quais os aprendentes ganham conhecimento e 
compreensão, desenvolvem aptidões e alteram atitudes, 
apreciações e valores sob os auspícios da escola”. Por fim, 
Gaspar e Roldão (Ibid., p. 23) citam Young (2002, p. 23), para 
quem o currículo “é uma construção social que assume dois 
pontos de vista: ‘como facto’ e ‘como prática’”. (VARELA, 2013, 
p. 13 - 15) 
 

Conforme as menções de Varela (2013), as conceituações sobre 

currículo são amplas não existindo, portanto, um consenso geral entre a 

maioria delas. Tais divergências traduzem a essência de diferentes pedagogias 

em diferentes épocas do campo educativo de um movimento mais amplo que 

se processa nas políticas educacionais e na sociedade como um todo. 

 

3. 2. Teorias de Currículo  

 

Para Silva (2015) a essência de qualquer teoria do currículo é indicar 

qual conhecimento deve ser ensinado. Nesse sentido, as teorizações 

curriculares se diferem entre si pelo enfoque dado “as discussões sobre a 

natureza humana, sobre a natureza da aprendizagem ou sobre a natureza do 

conhecimento, da cultura e da sociedade” (SILVA 2015, p. 14).  

Isto equivale dizer que, o conhecimento que constitui o currículo é 

permeado de intenções, significados, relações de poder e de espaço, 

envolvendo aquilo que somos e o que nos tornamos. É nessa perspectiva 

estreitamente vinculada a concepções políticas e ideológicas sobre a 

sociedade e a educação que o autor situa três grandes categorias curriculares 

as quais se distinguem de acordo com os conceitos que enfatizam: as teorias 

tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas.  

 

3. 2. 1. Teorias tradicionais 

 

Em sua exposição acerca da perspectiva tradicional de currículo, Silva 

(2015) destaca as ideias postuladas por Bobbitt no início do século XX. A 

indicação dada por Bobbitt, segundo Silva (2015), marca o estabelecimento de 

um campo de estudos acerca do currículo, constituindo-se de uma das 

vertentes mais influentes da educação estadunidense num momento em que o 
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ímpeto de econômico, político e cultural delineavam os contornos da educação 

de massas para atender as necessidades do mercado de trabalho. 

Nas palavras de Silva (2015), Bobbitt buscava responder as seguintes 

indagações sobre o tipo de formação apropriada a ser oferecida à população: 

Quais os objetivos da educação escolarizada: formar o 
trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral, 
acadêmica, à população? O que se deve ensinar: as 
habilidades básicas, de escrever, ler e contar; as disciplinas 
acadêmicas humanísticas; as disciplinas científicas; as 
habilidades práticas necessárias para as ocupações 
profissionais?  Quais as fontes principais do conhecimento a 
ser ensinado: o conhecimento acadêmico; as disciplinas 
científicas; os saberes profissionais do mundo ocupacional 
adulto? O que deve estar no centro do ensino: os saberes 
“objetivos” do conhecimento organizado ou as percepções e as 
experiências “subjetivas” das crianças e dos jovens? Em 
termos sociais, quais devem ser as finalidades da educação: 
ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal como ela existe 
ou prepará-los para transformá-la; a preparação para a 
economia ou a preparação para a democracia? (SILVA, 2015, 
P. 22). 
 

Na percepção de Silva (2015), embora a interposição de Bobbitt 

tencionasse transformar radicalmente o sistema educacional estadunidense, 

suas respostas para os questionamentos em questão eram conservadoras.  

Pois o modelo de currículo proposto por Bobbitt recomendava que a escola 

funcionasse da mesma forma que uma indústria ou comércio sendo capaz de 

precisar os resultados pretendidos e aferir o seu alcance. 

Na perspectiva de Bobbitt, assinala Silva (2015), o currículo representa 

uma organização mecânica, técnica, burocrática e padronizada num processo 

de moldagem que possibilita enunciar com precisão se determinadas 

habilidades foram desenvolvidas, pois para Bobbitt “tudo o que era preciso 

fazer era pesquisar e mapear quais eram as habilidades necessárias para as 

diversas ocupações” (SILVA 2015, p. 23).  

O modelo de currículo proposto por Bobbit consolida-se definitivamente 

no programa elaborado pelo educador americano Ralph Tyler em 1949, na 

Universidade de Chicago, o qual se tornou o enunciado teórico mais duradouro 

e dominante na área de currículo. Neste programa, cujas ideias se tornaram 

mais conhecidas como os “princípios de Tyler”, o autor sistematiza e 

fundamenta os passos formais para a elaboração de um currículo. Trata-se de 
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quatro perguntas centradas numa determinada etapa do processo de 

construção curricular que Tyler considera devam ser respondidas: 1) Que 

objetivos educacionais a escola deve buscar atingir? 2) Que experiências 

educacionais podem ser oferecidas que possibilitem o alcance desses 

objetivos? 3) Como essas experiências educacionais podem ser organizadas 

de modo eficiente?  4) Como podemos determinar com convicção se esses 

objetivos estão sendo alcançados? (SILVA, 2015). 

Na proposta de Tyler, afirma Silva (2015), os objetivos da educação 

devem provir de três fontes: de estudos sobre o aluno, de estudos sobre a 

sociedade e de sugestões dos especialistas de diversas disciplinas. De acordo 

com essas ideias os objetivos devem estar notadamente delimitados, pois é 

essa especificação que necessariamente valida um planejamento curricular. 

O modelo de currículo tecnocrático proposto por Bobbitt e Tyler 

evidenciava segundo Silva (2015) uma suposta ineficácia dos conhecimentos 

cultivados pelo currículo clássico para a escolarização de massas. Pois 

conforme o mesmo autor, naquela conjuntura o latim, o grego e literatura 

tinham pouca aplicação na preparação do trabalhador contemporâneo. Assim, 

o currículo clássico centrado no repertório de obras artísticas e literárias de 

origem grega e latina, “só pôde sobreviver no contexto de escolarização 

secundária de acesso restrito à classe dominante” Silva (2015, p. 27), os quais 

passaram a ser contestados nos Estados Unidos a partir da década de 1970 

com o movimento de reconceptualização do currículo. Esse movimento surge 

em oposição à concepção tradicional do currículo que se caracterizou pela 

visão técnico-linear e unilateral do processo escolarização como um todo.  

 

3. 2. 2. Teorias Críticas 

 

As teorias críticas do currículo emergem, segundo Silva (2015) com o 

advento dos movimentos sociais e culturais no decorrer da década de 1960 

que reivindicavam igualdade de direitos e questionavam a forma como a 

educação era colocada em prática.  

Foi também nesse período, segundo Silva (2015) que livros, ensaios e 

teorizações passaram a questionar os fundamentos e as concepções 
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tradicionais de currículo que se preocupavam em desenvolver técnicas de 

como fazer o currículo para se preocuparem em desenvolver conceitos que 

permitiam compreender o que o currículo faz.  

Em seu estudo, Silva (2015) destaca duas grandes correntes, dentre as 

quais a teorização crítica não se apresenta de modo semelhante. A primeira 

corrente discute as teorizações críticas mais gerais, como o ensaio de Louis 

Althusser intitulado de “A ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado” e o 

livro conjunto de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron que desenvolvem 

uma crítica da educação centrada no conceito de “reprodução”. Na segunda 

corrente Silva (2015) aponta as teorizações centradas de forma mais localizada 

em questões de currículo como o movimento de reconceptualização, o qual 

ressaltamos os estudos de Michael Apple e Henry Giroux e a nova sociologia 

da educação, que traz a discussão do seu formulador Michael Young.  

Cabe aqui ressaltar que ambas vertentes, o movimento de 

reconceptualização (estadunidense) e a nova sociologia da educação (inglesa) 

tornaram-se expressão de uma importante mudança na forma de compreender 

o currículo a partir da década de 1970, com a expansão da literatura sobre 

currículo precedente a este período. 

Dentre as ideias postuladas por Althusser, Silva (2015) destaca a 

discussão do autor acerca de como a educação e a ideologia são utilizadas 

para manter a hegemonia da classe dominante. De acordo com a exposição de 

Silva (2015), a continuidade da sociedade capitalista depende essencialmente 

da reprodução de seus componentes econômicos (força de trabalho e meios de 

produção) e da reprodução de seus componentes ideológicos (crenças), os 

quais não se manteriam se não houvesse mecanismos capazes de garantir que 

o estado atual das estruturas sociais fosse contestado.  

O primeiro mecanismo refere-se aos aparelhos coercitivos do Estado 

(polícia e judiciário), o segundo trata-se dos aparelhos ideológicos do Estado 

(religião, mídia, escola, família). A disseminação da ideologia constituída por 

convicções que nos levam a aceitar as estruturas sociais capitalistas como 

boas e desejáveis é segundo a argumentação de Althusser difundida de forma 

bastante eficaz pela escola em virtude dessa instituição alcançar praticamente 

toda a sociedade por um período relativamente prolongado. 
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Silva (2015) esclarece que a escola dissemina a estrutura social 

desejável através do currículo, por meio de suas matérias, algumas mais 

propensas à transposição de crenças como as ciências humanas e outras 

através de uma abordagem mais técnica como as ciências da natureza e 

matemática. Contudo, explica o autor, esse processo não ocorre 

especificamente pelo conteúdo explícito do currículo, mas ao incorporar em 

suas atividades escolares as relações sociais do local de trabalho.  

A respeito dessa discussão Silva (2015) explica que: 

 
As escolas dirigidas aos trabalhadores subordinados tendem a 
privilegiar situações sociais, nas quais, ao praticar papéis 
subordinados, os estudantes aprendem a subordinação. Em 
contraste, as escolas dirigidas aos trabalhadores dos escalões 
superiores da escala ocupacional tendem a favorecer relações 
sociais nas quais os estudantes têm a oportunidade de praticar 
atitudes de comando e autonomia (SILVA, 2015, p. 33). 
 
 

Esse processo segundo Althusser tem duas direções, explica (Silva 

2015): num primeiro movimento é local de trabalho capitalista, que por sua vez, 

num movimento de retorno recebe o tipo de trabalhador do qual necessita para 

assegurar os interesses da classe dominante sobre o proletariado. 

Já a análise de Bourdieu e Passeron, afirma Silva (2015), utiliza o 

conceito de “capital cultural” para designar a rede de relações interpessoais 

construídas para gerar dominação entre os diferentes grupos sociais, nos quais 

hábitos, costumes e valores se definem. Na interpretação desses autores, a 

escola através do currículo transmite a cultura dominante que é natural para os 

jovens e crianças que nela estiveram imersas durante suas vidas e 

incompreensível para a vivência familiar das crianças e jovens das classes 

desfavorecidas socialmente que, ao não compreenderem esse código que 

funciona como uma linguagem estrangeira, estão fadados ao fracasso escolar. 

“É essencialmente através dessa reprodução cultural, por sua vez, que as 

classes sociais se mantêm tal como existem, garantindo o processo de 

reprodução social” (SILVA, 2015, p. 35). 

Afirma Silva (2015) que para Bourdieu e Passeron, especialmente pela 

observação de Bourdieu, a consolidação da violência simbólica exercida pela 

escola, doutrina e domina as pessoas, forçando – as a pensarem e a agirem de 
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modo que não percebam que estão reconhecendo a superioridade do saber 

fazer socialmente legitimado. No entanto, para esses autores, o papel da 

escola na reprodução das desigualdades sociais pode ser amenizado por meio 

da pedagogia racional – a qual se preconiza exercer uma ação pedagógica que 

neutralize a ação dos fatores sociais de desigualdade cultural - de modo que as 

crianças das classes socialmente desfavorecidas tenham uma educação que 

lhes proporcionem ter na escola a mesma imersão cultural duradoura 

oportunizada às crianças das classes dominantes. 

Sobre o movimento de reconceptualização iniciado nos Estados Unidos 

na década de 1970 Silva (2015) aponta ser decorrente de uma grande 

insatisfação dos teóricos do currículo em relação aos parâmetros estabelecidos 

por Bobbit e Tyler.  O movimento de reconceptualização inclui de acordo com 

Silva (2015), duas importantes tendências: a vertente fenomenológica que 

coloca em questão as categorias do senso comum sem substituí-las por 

categorias teóricas e abstratas e a vertente marxista que critica a contribuição 

da racionalidade técnica e utilitária do currículo para a reprodução das 

desigualdades sociais, as quais estão fortemente identificadas no pensamento 

de Michael Apple e Henry Giroux. 

A perspectiva fenomenológica é segundo Silva (2015), em termos 

epistemológicos, a mais inflexível das concepções críticas de currículo, pois 

além de não reconhecer a validade do currículo expresso através de disciplinas 

ou matérias, tais conceitos aparecem como categorias a serem questionadas, 

visto que na perspectiva fenomenológica, o currículo: 

 
(...) é um local no qual docentes e aprendizes têm a 
oportunidade de examinar, de forma renovada, aqueles 
significados da vida cotidiana que se acostuma a ver como 
dados naturais. (...) é visto como experiência e como local de 
interrogação e questionamento da experiência. (SILVA, 2015, 
p. 40). 
 

Nas palavras de Silva (2015) isso equivale dizer que a atitude 

fenomenológica envolve primeiramente, selecionar temas relativos às próprias 

experiências cotidianas dos estudantes, como também levar em consideração 

as formas pelas quais os docentes desenvolvem, por meio de processos de 

negociação, seus próprios significados sobre o conhecimento.  
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Silva (2015) também nos chama à atenção para o fato da análise 

fenomenológica ser seguidamente combinada com outros dois modos de 

investigação: a hermenêutica que destaca a possibilidade de inúmeras 

interpretações em seus textos escritos e no conjunto de significados e a 

autobiográfica que enfatiza os aspectos formativos do currículo, entendido 

amplamente como experiência vivida. 

A concepção fenomenológica contemporânea tem origem nos estudos 

de Edmundo Husserl, sendo posteriormente ampliada por Heiddeger e 

Merleau-Ponty. Na visão desses teóricos, “objetivos, aprendizagem, avaliação, 

metodologia são todos conceitos de segunda ordem que aprisionam a 

experiência pedagógica e educacional do mundo vivido de docentes e 

estudantes” Silva (2015, p. 41), sendo o currículo aqui entendido como uma 

atividade que não se confina à realidade escolar, mas alicerçada na vida 

cotidiana dos sujeitos.  

Na vertente marxista (Silva, 2015) focaliza na análise crítica 

desenvolvida por Apple que relaciona o currículo com o poder. Na perspectiva 

de Apple, afirma (Silva, 2015), o currículo não pode ser entendido, tampouco 

modificado, se questionamentos essenciais relativos às suas ligações com o 

poder não forem efetuados, visto que os processos de manutenção do controle 

social e cultural são de acordo com Apple, desempenhado pelo currículo.  

Em sua exposição (Silva, 2015) enfatiza questões que Apple considera 

necessário ser examinadas na organização do currículo: 

 
Por que esses conhecimentos e não outros? Por que esse 
conhecimento é considerado importante e não outros. (...) 
Quais interesses guiaram a seleção desses conhecimentos em 
particular? Quais são as relações de poder envolvidas no 
processo de seleção que resultou nesse currículo em 
particular? (SILVA, 2015, p. 47). 

 
Para Apple a definição sobre o que ensinar é também uma decisão 

ideológica e política e, portanto, “o currículo não é um corpo neutro, inocente e 

desinteressado de conhecimentos” (SILVA, 2015, p. 46). Essa crítica inicial ao 

currículo é desmembrada por Apple em duas outras ênfases. A primeira 

enfatiza o papel do chamado “currículo oculto”, exercido pelas relações da 

escola no processo de reprodução social. A segunda situa o currículo explícito, 
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oficial, ao “conteúdo” do currículo. Esses dois aspectos do currículo são para 

Apple igualmente importante uma vez que ambos configuram um conhecimento 

em particular. 

Em continuidade à perspectiva marxista (Silva, 2015) apresenta as 

contribuições de Giroux, para traçar os contornos da teorização crítica do 

currículo. Segundo ele, Giroux, preconiza haver mediações e ações a nível de 

escola e de currículo que podem agir contra as intenções de controle e poder. 

Giroux acredita ser possível conduzir o potencial de resistência de estudantes e 

professores para desenvolver um currículo que tenham um conteúdo 

notadamente político e que seja crítico da ideologia e dos preceitos sociais 

dominantes. Argumenta que Giroux percebe o currículo pela noção de “política 

cultural”, em que se constroem os significados sociais e valores culturais. Com 

esse entendimento, a escola e o currículo devem, na concepção de Giroux, ser 

um espaço “onde os estudantes tenham oportunidade de exercer as 

habilidades democráticas da discussão e da participação de questionamentos 

de pressupostos do senso comum da vida social” (SILVA, 2015, p. 54) 

Sobre a nova Sociologia da Educação (NSE) afirma Silva (2015) que ela 

se constitui na primeira corrente sociológica direcionada efetivamente para o 

campo do currículo, sendo seu quadro teórico traçado por Michel Young em 

1971. Em suma, incidia sobre as escolhas que se fazia para definir o que 

deveria ser ensinado, e no contexto de identificação das relações de poder 

incrustadas no currículo, Young concentra seus estudos, preocupando-se, 

sobretudo, com o fracasso escolar das crianças e jovens da sociedade.  

Para Silva (2015) Young, assim como Apple, compreende o currículo 

como um território de disputas sobre quais os conhecimentos devem compor o 

currículo. Entretanto, Young concentra-se em analisar os princípios de 

estratificação e de integração que sistematizam o currículo. Nesse sentido os 

questionamentos de Young acerca da organização curricular incluem: 

 
Por que se atribui mais prestígio a certas disciplinas do que a 
outras? Por que alguns currículos são caracterizados por uma 
rígida separação entre as diversas disciplinas enquanto outros 
permitem uma maior integração? Quais são as relações entre 
esses princípios de organização e princípios de poder? Quais 
interesses de classes profissionais e institucionais estão 
envolvidos nessas diferentes formas de estruturação e 
organização? (SILVA, 2015, p. 68). 
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Para Silva isso evidencia para Young, as várias fases do processo de 

construção curricular (seleção, organização, distribuição e avaliação), as quais 

necessariamente se constitui em conflitos e disputas em torno do que deve 

compor o currículo e a correlação deste com o poder. (SILVA, 2015).  

Embora o foco do programa sociológico não fosse discutir as 

implicações pedagógicas da NSE, tais inferências são claramente 

manifestadas na passagem a seguir: 

A tarefa mais imediata de Knowledge and control consistia, 
entretanto, em delinear as bases de uma “sociologia do 
currículo”. Young critica, na introdução, a tendência de se 
tornar com dadas, como naturais, as categorias curriculares, 
pedagógicas e avaliativas (SILVA, 2015, p. 66). 
 

Ainda de acordo o mesmo autor, a teorização crítica predominou o 

debate curricular e exerceu forte influência nas organizações dos currículos até 

o início dos anos 1980. Hoje, a teorização crítica encontra-se dissolvida “numa 

variedade de perspectivas analíticas e teóricas: feminismo; estudos sobre 

gênero, raça etnia; estudos culturais; pós-modernismo; pós-estruturalismo” 

Silva (2015, p. 69); sendo a ideia de “construção social” transpassada ao objeto 

de análise das teorias pós-críticas de currículo. 

 

3. 2. 3. Teorias pós-críticas 

 

As teorias pós-críticas são uma continuidade da tradição crítica de 

currículo que embora partilhem da mesma preocupação com o poder, não 

deixam de questionar algumas de suas premissas (SILVA, 2015). Contudo, ao 

contrário das teorias críticas, as teorias pós-críticas não se limitam a análise do 

panorama das relações econômicas do capitalismo, pois seu campo de 

investigação se expande para incluir os processos de dominação centrados na 

raça, na etnia, no gênero e na sexualidade.  

De acordo com Lopes (2013), apesar dos estudos pós-críticos do campo 

curricular estarem difundidos em língua portuguesa desde os anos 1990, no 

Brasil, somente a partir de meados dos anos 2000, tais teorizações tem se 

manifestado com expressividade. Ainda segundo a autora, no Brasil, Tomaz 

Tadeu da Silva foi o grande precursor das reflexões pós-críticas de currículo, 

pois com base nas diversas traduções que realizou de estudos foucaultianos, 
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ampliou as noções de pensamento e linguagem privilegiando os vários ângulos 

de compreensão da realidade. 

Na compreensão de Lopes (2013), a expressão teorias pós-críticas 

refere-se ao conjunto de teorias que problematizam o cenário pós-moderno, a 

qual o define como um “cenário de fluídas, irregulares e subjetivas paisagens, 

sejam elas étnicas, midiáticas, tecnológicas, financeiras ou ideológicas” Lopes, 

(2013, p.10), sendo esse conjunto de teorias discutidas em diferentes 

perspectivas. Uma dessas perspectivas é o multiculturalismo – um quadro 

teórico ainda em construção – que “se estabelece numa tentativa de 

compreender o processo de estruturação das diferenças dentro da diversidade 

cultural que se apresenta a sociedade” (SILVA, 2014, p. 7). 

O multiculturalismo representa, segundo Silva (2015), importante 

instrumento de luta política contra os sistemas brutais de opressão econômica 

e social das chamadas “minorias”: negros, mulheres e homossexuais, ou seja, 

a cultura do grupo socialmente dominado. 

Silva (2015) discute o multiculturalismo a partir de duas perspectivas 

bastante diferenciadas: uma liberal, também chamada de humanista e outra 

crítica, que por sua vez está dividida entre uma concepção pós-estruturalista e 

uma concepção materialista.  

Na perspectiva liberal, o currículo é baseado em ideias de tolerância, 

respeito e convivência harmoniosa entre as culturas. Já a visão crítica pontua 

que, as diferenças não devem ser meramente respeitadas ou toleradas, mas 

colocadas continuamente em discussão (SILVA, 2015). 

No entanto, afirma o autor, na visão dos grupos conservadores e 

tradicionalistas, um currículo nessas perspectivas soa como uma ameaça aos 

valores da nacionalidade, da família e da herança cultural comum. Para esses 

grupos, as excelentes produções intelectuais da cultura ocidental seriam 

substituídas por obras intelectualmente inferiores, produzidas pelas chamadas 

“minorias”, o que acarretaria na fragmentação da suposta cultura nacional, 

única e comum. 

Já Moreira (1999), com base nos estudos de Peter McLaren sobre os 

diferentes grupos culturais presentes na sociedade, discute o multiculturalismo 

em quatro posições distintas: 



 

 

 

78 

 

 

A primeira - o multiculturalismo conservador – pode ser 
ilustrada pelas representações referentes aos afro-americanos 
como os escravos e servos, comum na atitude imperialista da 
Europa e dos Estados Unidos em relação a eles. Pressupondo 
a inferioridade e a incapacidade de outros grupos raciais, a 
elite cultural branca busca construir uma cultura comum, 
minimizando ou mesmo anulando os saberes, os dialetos, as 
crenças, os costumes e os comportamentos dos grupos 
subordinados e garantindo a hegemonia do capital cultural da 
classe média. (...) A segunda posição – o multiculturalismo 
liberal – defende a igualdade natural entre os brancos, afro-
americanos, latinos, asiáticos e outros grupos étnicos. 
Considera-se que todos apresentam a mesma capacidade 
intelectual e, portanto, são capazes de competir e acender na 
sociedade capitalista. (...) a terceira posição – multiculturalismo 
liberal de esquerda – aceita as diferenças entre as raças e 
considera que a visão liberal de igualdade acaba por 
negligenciar as importantes características que diferem uma 
raça da outra. Os que aceitam essa perspectiva, no entanto, 
tendem a essencializar as diferenças minimizando o fato de 
que as identidades são produzidas histórica e socialmente em 
meio a conflitos e lutas relativos a poder, linguagem, desejo e 
corpo. (...) A quarta posição – o multiculturalismo crítico – 
enfatiza o papel da linguagem e das representações na 
construção do significado e da identidade. Representações de 
raça, classe e gênero são entendidas como resultado de lutas 
sociais mais amplas em torno de signos e significados o que 
associa à preocupação com o discurso a tarefa de transformar 
as relações sociais, culturais e institucionais nas quais o 
significado é gerado. (MOREIRA, 1999, p. 85-86). 
 

Para o referido autor, ainda que as indicações liberais reforcem o 

convívio pacífico entre grupos distintos, tais posições não fornecem elementos 

necessários para uma intercessão que se caracterize de fato como um 

compromisso de democracia e justiça social nas relações de poder. A 

intervenção só poderá de fato ser realizada quando a perspectiva de currículo 

multicultural conduzir conjuntamente a formação de professores. 

Para Silva (2015) o multiculturalismo nos alerta que: 

 
(...) a igualdade não pode ser obtida simplesmente através da 
igualdade de acesso ao currículo hegemônico existente, como 
nas reivindicações educacionais progressistas anteriores. A 
obtenção da igualdade depende de uma modificação 
substancial do currículo existente (SILVA, 2015, p. 90). 

 

Segundo a compreensão desse autor, as desigualdades geradas no 

âmbito escolar não se limitam apenas às relações de poder econômico entre 
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grupos dominantes, mas também nas diferenças de sexo, raça e gênero, 

quando estas diferem dos padrões de cultura e de conduta aceitáveis. Assim, 

reitera o autor, enquanto as regras para se refletirem sobre as formas pelas 

quais a diferença é produzida não forem modificadas não haverá, “justiça 

curricular” (SILVA, 2015).  

Para Moreira (1999) mesmo que as reflexões sobre o currículo não 

considerem a multiculturalidade, ela sempre será manifestada nas escolas e 

nas experiências da comunidade escolar, influenciando essencialmente no 

convívio e nas ações de seus diferentes sujeitos. E ainda que de modo 

excludente, permanecerá em todas as esferas da sociedade, quer 

concordemos ou não. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. OS DOCUMENTOS CURICULARES E A E FALA DOS PROFESSORES 

 

Para que possamos compreender com melhor clareza as implicações 

das proposições curriculares no contexto escolar e nos ajudar a responder as 

questões da pesquisa, este capítulo será organizado em três seções. Na 

primeira seção, apresentamos a abordagem metodológica empregada, os 

instrumentos de coleta, os procedimentos para análise dos dados e a descrição 

do contexto da pesquisa a que pertencem os professores participantes. A 

segunda seção é constituída pela análise comparativa dos documentos 

curriculares descritos no segundo capítulo: a proposta curricular da CENP 

(1997), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e o atual Currículo Oficial 

(2010).  Na terceira e última seção discorreremos sobre depoimentos colhidos 

no processo de entrevistas acerca do atual currículo oficial da SEE/SP e do 

ensino de ensino de ciências.  

 

4.1. Procedimentos e instrumentos metodológicos 

 

Conforme anunciamos ao longo desse estudo o principal objetivo dessa 

pesquisa é saber como os professores compreendem o atual currículo de 

ciências implementado pela SEE/SP e as implicações desse processo para o 

seu trabalho. Nesse sentido, o melhor caminho é conhecer o currículo proposto 

e compreender sua repercussão na prática docente.  

Tendo em vista os objetivos apresentados pela pesquisa, recorremos à 

análise dos documentos legais, que apresentaram a política curricular em 

âmbito Federal e Estadual. Nossa intenção, ao eleger os documentos mais 

recentes para análise, foi a de verificar como a dimensão curricular da reforma 

educacional que vem sendo processada ao longo da gestão do PSDB no 

Estado de São Paulo está sendo concretizada por aqueles que materializam o 

currículo: os professores.  
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A importância desses documentos se justifica por tornarem explícitos, 

por meio do conjunto de conhecimentos e experiências que propõem, o tipo de 

sociedade que se pretende formar. 

Conforme afirma Apple: 

 
Um currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de 
conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e 
salas de aula de um país. Sempre parte de uma tradição 
seletiva, da seleção feita por alguém, da visão que algum grupo 
tem do que seja o conhecimento legítimo. Ele é construído 
pelos conflitos, tensões, e compromissos culturais, políticos e 
econômicos que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 
2001, p. 53). 

 

Identificar os componentes ideológicos presentes nas proposições 

curriculares apresentadas nos possibilita uma análise mais precisa dos seus 

efeitos para a prática cotidiana das escolas. Para desvendar o currículo 

proposto, esse estudo fundamenta-se na pesquisa qualitativa a partir práxis 

dos sujeitos envolvidos diretamente na implementação da proposta curricular. 

A abordagem qualitativa é a mais adequada a esse propósito, pois além de 

possibilitar uma visão mais abrangente dos enfretamentos vivenciados pelos 

professores em seu trabalho, nos permite compreender os significados que 

constroem e a experiência que têm do cenário em que estão inseridos, visto 

que, “nesse cenário não se buscam regularidades, mas a compreensão dos 

agentes, daquilo que os levou singularmente a agir como agiram” (GODOI et al. 

2006, p. 91). 

Por se tratar de pesquisa que pretende investigar as implicações da 

reforma curricular na prática docente, optamos por entrevistar professores de 

ciências que atuam na rede Estadual de ensino há no mínimo dez anos. Esse 

recorte é justificado, por entendermos que a fala dos docentes que vivenciaram 

propostas curriculares distintas, nos possibilita examinar de modo mais amplo o 

contexto do professor antes e depois da implantação do atual currículo oficial. 

Com base nos fundamentos descritos acima, procuramos captar ideias 

dos sujeitos acerca do currículo oficial, utilizando como instrumentos de coleta 

de dados, entrevistas semiestruturadas. A vantagem da entrevista 

semiestruturada sobre outras técnicas de pesquisa é permitir a captação de 

informações com profundidade, além de oportunizar a inserção de novas 



 

 

 

82 

 

questões, caso seja necessário. Ademais, “o cenário da entrevista qualitativa 

viabiliza a livre manifestação dos interesses, crenças, expectativas, 

lembranças, desejos e motivações dos sujeitos entrevistados em relação às 

informações temáticas que circulam” (GODOI et al. 2006, p.316). 

Para a análise dos documentos curriculares e das entrevistas 

recorremos à metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) e 

Franco (2005). Para Bardin (2011) o método de análise de conteúdo constitui-

se de: 

 
(...) um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48).  
 

O ponto inicial da análise de conteúdo é, segundo Franco (2005) a 

mensagem, que pode ser verbal, escrita, gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou provocada, na qual precisamente estão incorporados os 

componentes ideológicos e as representações sociais que se estabelece entre 

linguagem, pensamento e ação. 

Conforme o entendimento das referidas autoras, esta técnica propõe 

analisar o que é expresso em um texto a fim de se obter indicadores que 

permitam fazer inferências, de acordo com a natureza do material e das 

questões que se pretende elucidar. 

 

4.1.1. Os sujeitos e o campo de pesquisa 

 

Este estudo contou com oito visitas às escolas durante os meses de 

setembro a novembro de 2016 e totalizou sete horas e quatorze minutos de 

conversação. Os diálogos foram gravados em áudio com o consentimento dos 

entrevistados e transcritos ao final deste estudo.  

Optamos por não identificar os professores entrevistados nem o nome 

das escolas onde atuam, pela questão ética de os manterem no anonimato e 

por acreditamos que não se identificando, eles teriam maior liberdade de 

expressão. Contudo, os professores serão nomeados pela letra P, seguidos por 

números de 1 a 8 (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8), sendo os respectivos 
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números atribuídos conforme a sequência em que as entrevistas foram 

efetivadas.  

Por entendemos que as peculiaridades locais são relevantes para a 

análise dos dados, neste tópico apresentamos uma breve descrição do 

contexto onde a pesquisa foi desenvolvida8. 

Essa pesquisa foi realizada com professores de sete escolas Estaduais 

localizadas em quatro bairros do município de Guarulhos, sendo dois dos 

docentes entrevistados pertencentes à mesma unidade escolar (P4 e P5) e 

seis (P1, P2, P3, P4, P6 e P8) à escolas Estaduais distintas, todas 

pertencentes à Diretoria de Ensino Guarulhos Sul.  

A Diretoria de Ensino Guarulhos Sul possui 88 escolas sob sua 

jurisdição e está situada no município de Guarulhos, região metropolitana do 

Estado de São Paulo, conforme apontado na figura 7:  

 

Figura 11 – Localização do Município de Guarulhos 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

                                                 
8 Dados obtidos em: http://www.agendeguarulhos.org.br/arquivos/Analise_01_2016.pdf; 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/revelando-saberes-pimentas.pdf e 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351880 (acesso em 26/12/2016). 
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O município de Guarulhos possui cerca de 1.337.087 habitantes 

distribuídos em 47 bairros que por sua vez são subdivididos em cerca de 800 

loteamentos. A cidade concentra um total de 173 escolas públicas estaduais, 

que atendem cerca de 146.993 alunos.  As escolas em que atuam os 

professores participantes dessa pesquisa estão situadas em diferentes regiões 

da cidade de Guarulhos, conforme se observa na figura 8. 

 

Figura 12 – Mapa de Guarulhos com a localização dos bairros onde atuam os 

professores entrevistados 

 

 

Fonte: http://www.guarulhos.org/bairros.php - Acesso em 26/12/2016 

(adaptado).  

 

Cinco dos professores entrevistados (P1, P4, P5, P6 e P8) atuam em 

escolas estaduais próximas umas das outras, pertencentes à região dos 

Pimentas. Trata-se do bairro mais povoado da cidade de Guarulhos, que se 

compõe de 37 localidades distintas em seu interior. Um professor (P3) atua no 

bairro do Itaim, uma região localizada em área de várzea, com predominância 

residencial e de pouca atividade econômica no local.  

Ambos os bairros estão localizados na região periférica da cidade, onde 

se encontram desigualdades sociais e regionais. Além de estarem muito 
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afastados da região central da cidade, esses bairros carecem de infraestrutura 

urbana e de opções de lazer para crianças e jovens em idade escolar.  

Outros dois docentes entrevistados (P2 e P7), atuam em escolas 

situadas em bairros próximos ao centro da cidade. A escola onde atua o P2 

situa-se na região do Itapegica – um dos bairros mais antigos da cidade – que 

abriga grandes empresas e possui intensa atividade comercial. Embora 

próxima à região central, trata-se de uma localidade circundada por moradias 

precárias e em situação de vulnerabilidade social.  Já a P7 atua no bairro do 

Gopouva, região que possui um dos maiores índices de desenvolvimento 

humano da cidade e opções de lazer nas proximidades. Além de contar com 

infraestrutura e organização urbana, o bairro apresenta variedade de comércio 

e de serviços médicos em geral. 

 

4.1.2. Os caminhos da pesquisa 

 

Uma vez definidas as fontes de dados, torna-se necessário traçar o 

caminho percorrido no campo de pesquisa, visto que cada investigação segue 

um itinerário específico. 

O contato inicial com professores entrevistados foi feito por intermédio 

de companheiros de docência das redes de ensino Estadual e Municipal de 

São Paulo.  Inicialmente tínhamos a confirmação da participação de seis 

professores de duas diretorias de ensino distintas da cidade de Guarulhos: 

Diretoria de Ensino Guarulhos Norte e Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. No 

entanto, devido às dificuldades apresentadas por dois professores em dispor 

do seu tempo para realizarmos a entrevista, consideramos que houve 

desistência por parte desses dois profissionais. Os professores considerados 

como desistentes atuam em escolas pertencentes à Diretoria de Ensino 

Guarulhos Norte, o que suscitou na delimitação do campo de pesquisa à 

Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. 

Frente à desistência dos dois professores, buscou-se junto à oficina 

pedagógica da diretoria de ensino Guarulhos Sul, auxílio na indicação de 

professores, que pudessem participar da entrevista, apresentando assim, os 

objetivos da pesquisa e o perfil docente que se procurava. Contudo, a PCOP 
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(professora coordenadora da oficina pedagógica) impôs uma condição para 

efetuar a referida indicação: solicitou um requerimento da Universidade com 

explanação dos objetivos da pesquisa (o que é de praxe), no qual deveriam 

constar as questões relativas à entrevista para que nas palavras da PCOP: a 

dirigente analisasse e dissesse se autoriza ou não a divulgação entre os 

professores. 

Diante da condição anteposta pela PCOP, optou-se por não submeter a 

realização de parte desse estudo ao consentimento dos que nela não estão 

envolvidos e a prosseguir o contato com professores de ciências da rede 

Estadual por outros meios. Assim, novamente com o auxílio dos companheiros 

de docência, estabeleceu-se novos contatos, um deles por intermédio de uma 

professora entrevistada e obtivemos a confirmação de mais quatro professores 

que aceitaram participar da pesquisa, totalizando oito participantes.  

Cabe aqui ressaltar que toda a comunicação para a concessão das 

entrevistas foi mediada por colegas de profissão, o que facilitou no encontro do 

perfil pretendido e viabilizou a concretização dessa etapa da pesquisa. Além 

dos obstáculos acima mencionados, outra dificuldade encontrada para a 

realização das entrevistas foi a disponibilidade de tempo dos professores 

entrevistados, visto que todos os participantes acumulam cargo ou função na 

rede Estadual ou fora dela.  

As entrevistas foram previamente agendadas via mensagem de telefone 

móvel, momento este em que os participantes optaram pelo local de realização. 

Com exceção da P7, que o diálogo foi realizado em sua residência, todas as 

demais entrevistas ocorreram nas escolas em que atuam os professores 

entrevistados. A opção da P7 por ser ouvida em sua residência se deu pelo 

fato de dispor somente do horário noturno para realizar tal atividade e neste 

horário a escola em que atua já havia encerrado suas atividades, pois funciona 

apenas em dois turnos diurnos. 

Ainda antes de iniciar a gravação dos diálogos, iniciou-se uma conversa 

informal com os professores a serem entrevistados, na qual foram explicados 

os propósitos da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e o 

compromisso com o sigilo de suas identidades e das respectivas unidades 

escolares onde atuam.  



 

 

 

87 

 

Fizeram parte desse estudo quatro docentes do sexo feminino (P1, P5, 

P7 e P8) e quatro do sexo masculino (P2, P3, P4 e P6). As entrevistas foram 

realizadas em um único encontro por professor, cada um em dias e horários 

distintos que variaram entre 40 min e 1 h e 40 min de duração. Nosso 

posicionamento em conduzir o processo de entrevistas a somente um encontro 

por professor encontra fundamento na argumentação de Godoi et al. (2006), ao 

alegarem que, entrevistar as mesmas pessoas mais de uma vez elimina os 

traços da subjetividade da conversa, justamente aquilo que nos interessa. Na 

visão desses autores, “a entrevista serve para desvelar emoções, sentimentos 

e subjetividades” Godoi et al. (2006, p.317), pois tanto a honestidade quanto os 

equívocos e as hesitações do informante estão naturalmente envolvidos nessa 

perspectiva. (GODOI et al. 2006). 

As entrevistas foram orientadas por um roteiro composto por 28 itens, 

que foram convertidos em categorias e agrupados nos seguintes temas: 

compreensão dos professores sobre a proposta curricular da SEE/SP; como o 

professor incorpora a proposta curricular em seu trabalho; mudanças 

identificadas pelo professor no currículo atual; o currículo e o ensino de 

ciências. Essa organização será melhor explicitada mais adiante, no item 4.3.2. 

O tema é segundo Bardin (2011) a unidade de registro que tem como 

finalidade a categorização.  Já as categorias, explica Franco (2005), são 

apontamentos que conferem significado as unidades de registro. A 

categorização além de fornecer uma representação simplificada dos dados 

coletados, possibilita que cada elemento seja submetido a várias dimensões de 

análise (BARDIN, 2011). 

Ainda de acordo com Bardin (2011) a essência da análise de conteúdo é 

alcançar dois objetivos primordiais: 1) a superação da incerteza sobre a análise 

do objeto de estudo, tornando-a válida e universal; 2) o enriquecimento da 

leitura pelo esclarecimento dos elementos de significações e, com isso, 

conduzir ao entendimento do que a princípio não era compreendido. 

Assim, nossa opção pelo método de análise descrito acima se deu em 

razão da validade e das suas potencialidades para a pesquisa qualitativa.  

 

4.2.  Análise documental 
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Segundo Bardin (2011) a análise documental tem por finalidade 

apresentar o conteúdo de um documento de forma diferente do original, através 

de técnicas de transformação. Esse procedimento além de possibilitar o 

armazenamento da informação sob forma variável, facilita o acesso do 

pesquisador, constituindo-se em um banco de dados com maior número de 

informações pertinentes para consulta e referenciação.  

Tendo em vista que a caracterização geral das propostas curriculares 

configura diferentes convicções do contexto político em que foram concebidas, 

apresentamos a análise comparativa dos documentos curriculares anunciados 

no início deste capítulo. Para tanto, adotamos o procedimento metodológico da 

justaposição para melhor disposição das ideias a serem confrontadas.  

Nessa perspectiva, o presente item tem a pretensão de discorrer sobre 

os seguintes aspectos: 

a) Finalidades do ensino de ciências 

b) Seleção e organização dos conteúdos 

c) Abordagem interdisciplinar  

d) Procedimentos metodológicos para o ensino de ciências 

e) Avaliação como processo de aprendizagem 

Nos quadros que se seguem, caracterizamos os seguintes documentos 

curriculares para a disciplina de ciências: a Proposta Curricular da CENP (PCC 

1997), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN 1998) e a Proposta 

Curricular vigente (PCC 2010), que em 2010 passou a ser denominada de 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo.  

 

Quadro 02: Finalidade do ensino de ciências  

PCC (1997) 
 

- Possibilitar ao estudante 
uma formação intelectual 
básica que contribua para 
compreensão do seu 
meio físico e social e que 
dele participe de modo 
crítico e consciente (SÃO 
PAULO, 1997, p.17).  

PCN (1998) 
 

- Desenvolver competências 
que permitam compreender o 
mundo e atuar como 
indivíduo e como cidadão, 
utilizando conhecimentos de 
natureza científica e 
tecnológica (BRASIL, 1998a, 
p. 32). 

PCC (2010) 
 

- Preparar os jovens 
cidadãos para enfrentar 
os desafios de uma 
sociedade em mudança 
contínua (SÃO PAULO, 
2010b, p. 31). 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 



 

 

 

89 

 

Quanto à finalidade do ensino de ciências, tanto a PCC de 2010 quanto 

os PCN mantêm os mesmos propósitos da PCC de 1997. Pode-se inferir que o 

objetivo central do ensino dessa disciplina nos documentos curriculares acima 

mencionados é oferecer meios para a análise crítica e construtiva da realidade, 

além de subsidiar instrumentos para a intervenção na transformação social.  

Para Moura (2012) o conhecimento científico  

 
(...) deve fazer parte da formação do cidadão para que ele 
possa compreender, opinar e tomar decisões baseadas no 
entendimento sobre o progresso científico e os riscos e 
conflitos de interesses nele contidos (MOURA, 2012, p. 20). 
 

Na opinião de Cachapuz (2005) a participação na tomada de decisões 

requer por parte dos cidadãos a aproximação de um mínimo de conhecimentos 

específicos com abordagens globais e considerações éticas. De acordo com o 

autor, embora tais conhecimentos não garantam a adoção de decisões 

acertadas, como ocorre com os especialistas de diferentes áreas, possibilita a 

médio e longo prazo uma análise mais precisa das possíveis implicações. 

 

Quadro 03: Seleção, organização e tratamento dos conteúdos. 

           PCC (1997) 
 
- A seleção e organização 
dos conteúdos norteiam-
se por três critérios: 
1) Apresentarem vínculo 
com o cotidiano do aluno; 
2) Apresentarem 
relevância social e 
científica; 
3) Apresentarem 
adequação ao 
desenvolvimento 
intelectual do estudante 
(SÃO PAULO, 1997, p. 
21). 
 

- Os conteúdos 
selecionados devem estar 
adequados à clientela e a 
realidade na qual está 
inserida a escola. Isto 
significa privilegiar os 
conteúdos que têm mais 
significado para os 

       PCN (1998) 
 
- Os conteúdos devem ser 
relevantes do ponto de vista 
social, cultural e científico, 
permitindo ao estudante 
compreender, em seu 
cotidiano, as relações entre o 
ser humano e a natureza 
mediadas pela tecnologia, 
superando interpretações 
ingênuas sobre a realidade à 
sua volta. Os temas 
transversais apontam 
conteúdos particularmente 
apropriados para isso 
(BRASIL, 1998a, p. 35). 
 
- Os conteúdos devem se 
constituir em fatos, conceitos, 
procedimentos, atitudes e 
valores a serem promovidos 
de forma compatível com as 
possibilidades e 
necessidades de 

       PCC (2010) 
 
- Os tópicos disciplinares 
necessitam ser 
organizados em torno de 
problemas concretos, 
próximos aos estudantes, 
e que sejam relevantes 
para sua vida pessoal e 
comunitária. Além disso, é 
necessário selecionar um 
número limitado de 
conceitos articulados 
entre si (SÃO PAULO, 
2010b, p. 32). 
 
- Os conteúdos de 
Ciências a serem 
estudados no Ensino 
Fundamental devem tratar 
do mundo do aluno, deste 
mundo contemporâneo, 
em rápida transformação, 
em que o avanço da 
ciência e da tecnologia 



 

 

 

90 

 

alunos, deixando os 
demais para um segundo 
momento (SÃO PAULO, 
1997, p.31). 

 

aprendizagem do estudante, 
de maneira que ele possa 
operar com tais conteúdos e 
avançar efetivamente nos 
seus conhecimentos 
(BRASIL, 1998a, p. 35). 
 

promove conforto e 
benefício, mas ao mesmo 
tempo mudanças na 
natureza, com 
desequilíbrios e 
destruições muitas vezes 
irreversíveis (SÃO 
PAULO, 2010b, p. 33). 

 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

No que se refere à seleção, organização e tratamento dos conteúdos, a 

PCC de 2010 mantém os mesmos critérios da PCC de 1997 e dos PCN. Tais 

pressupostos enfocam a necessidade de vincular os conteúdos ao cotidiano 

dos estudantes de modo que sejam reconhecidos como significativos do ponto 

de vista social e científico. 

E como sugere os PCN, é oportuno utilizar os temas transversais para 

que as aprendizagens adquiram um novo sentido e leve o estudante a se 

posicionar criticamente frente às demandas da sociedade. O documento 

também assume que determinados temas transversais possuem mais 

afinidades com certas disciplinas, e dessa forma devem ser abarcados por 

elas.  

Para Fracalanza et al (1986), a ideia de valorizar o cotidiano do aluno no 

processo de aprendizagem escolar é importante mas precisa ser reformulada, 

pois essa concepção comete três equívocos: 

 
O primeiro deles é que os conteúdos escolares, especialmente 
no primeiro grau e mais ainda nas séries iniciais não devem ter 
compromisso prioritário com a utilidade imediata, sob o risco de 
transformar o ensino de ciências em um curso de tecnologia 
caseira. Pelo contrário, esse compromisso deve ser com a 
contribuição para a formação do intelecto infantil, ficando as 
aplicações prática imediatas como vantagens adicionais deste 
ou daquele conteúdo. O segundo equívoco é que, por se 
considerar o cotidiano como elemento simplesmente 
motivacional, não se tem conseguido realizar a sua articulação 
satisfatória com as demais fases da aprendizagem. Após 
trabalhar-se com o conhecimento do cotidiano, no início do 
processo de aprendizagem, tem sido frequente o pulo para o 
conteúdo formal, ficando um fosso entre os dois tipos de 
conhecimento. O terceiro equívoco é a noção frequentemente 
difundida pelos livros didáticos, de um conjunto padronizado e 
estereotipado. Já vem pré-fabricado, extraído de um modelo 
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moral, material e cultural determinado. Dessa forma para 
grande parte das crianças, constitui a própria negação do 
conceito cotidiano, porque é algo irreal e abstrato em suas 
vidas (FRACALANZA et al, 1986, p. 117-118). 

 
A concepção de currículo contextualizada nas proposições curriculares 

aqui elencadas assumem uma relação dialética e reflexiva. Contudo, esse 

processo que tem em vista a realização das metas da educação sem perder de 

vista a função de conduzir o indivíduo para a autonomia, incorre em 

contradição, quando a PCC de 2010 delimita um quadro de conteúdos 

bimestrais para serem cumpridos em cada ano de escolaridade, vinculando tais 

conceitos às matrizes de avaliação do SARESP. 

Ao argumentar que “é necessário selecionar um número limitado de 

conceitos articulados entre si” (SÃO PAULO, 2010 b, p. 32) e findar por reduzir 

o currículo a uma espécie de receituário, perde-se o componente dialético, 

incidindo numa perspectiva simplista de conteúdos elencados. 

Nas palavras de Sacristán (2000), os critérios para selecionar os 

componentes do currículo devem:  

 
(...) buscar os elementos básicos para iniciar os estudantes no 
conhecimento e acesso aos modos e formas de conhecimento 
e experiência humana, as aprendizagens necessárias para a 
participação numa sociedade democrática, as que sejam úteis 
para que o aluno defina, determine e controle sua vida, as que 
facilitem a escolha e a liberdade no trabalho e no lazer e as 
que proporcionem conceitos, habilidades técnicas e estratégias 
necessárias para aprender por si mesmo (SACRISTÁN, 2000, 
p. 60). 
 

Por outro lado, afirma Silva (1990) todo o percurso de criação, seleção, 

organização e distribuição de conhecimento escolar está intimamente 

relacionado com os processos de acumulação e produção de conhecimento 

técnico para manutenção da sociedade capitalista. Nessa perspectiva,  

 
(...) toda a educação institucionalizada contribui para esses 
processos: 1) ao transmitir conceitos e visões que induzem à 
aceitação do modo presente de organização econômica e 
social (processo de legitimação. Ao produzir pessoas com as 
características cognitivas e atitudinais apropriadas ao processo 
de trabalho capitalista (processo de acumulação) e 3) ao estar 
envolvida no processo de produção do conhecimento científico 
e técnico necessário para a contínua transformação de 
processo de produção capitalista (SILVA, 1990, p. 61). 
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Sob esse ponto de vista, pode-se inferir que a escolha daquilo que os 

alunos têm que aprender em ciências, embora envolta por discursos 

comprometidos com a formação do cidadão, carrega primeiramente nas 

matrizes teóricas que orientam e estruturam o currículo, os interesses e as 

intenções educativas.   

 

Quadro 04: Abordagem interdisciplinar  
 

PCC (1997) 
 

- O currículo de ciências 
inter-relaciona diferentes 
campos de conhecimento 
(Física, Química, Biologia 
e Geociências), 
estabelecendo conexões 
sistemáticas entre os 
respectivos conteúdos de 
ensino (SÃO PAULO, 
1997, p. 11). 
 
- Pretende-se que a 
noção de ambiente seja 
constituída a partir da 
apreensão de seus 
componentes processos e 
de suas múltiplas 
relações, nos seus 
aspectos físicos, 
químicos, geológicos, 
biológicos tecnológicos e 
socioeconômicos culturais 
(SÃO PAULO, 1997, p. 
11). 
 
- Espera-se que as 
questões ligadas à saúde 
apareçam integradas às 
explicações científicas e 
que sejam contemplados 
os diversos aspectos da 
realidade socioeconômica 
cultural das diferentes 
comunidades de onde 
essas questões emergem. 
(...) a partir principalmente 
de situações vivenciadas 
pelo estudante (SÃO 
PAULO, 1997, p. 11-12). 

PCN (1998) 

- As tendências pedagógicas 
mais atuais de ensino de 
ciências apontam para a 
valorização da vivência dos 
estudantes como critério para 
escolha de temas de trabalho 
e desenvolvimento de 
atividades. Também o 
potencial para se 
desenvolver a 
interdisciplinaridade ou a 
multidisciplinaridade é um 
critério e pressuposto da 
área. Buscar situações 
significativas na vivência dos 
estudantes, tematizá-las, 
integrando vários eixos e 
temas transversais, é o 
sentido dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de 
Ciências Naturais. (BRASIL, 
1998a, p. 117). 
 
- A título de exemplo, são 
apresentados 
desdobramentos de 
conteúdos a partir de um 
tema de trabalho: Como o 
ser humano percebe e se 
relaciona com o meio em que 
se encontra? Com grande 
potencial interdisciplinar e da 
vivência dos estudantes. É 
tema interdisciplinar uma vez 
que as diversas Ciências 
(Física, Química, Biologia, 
Ecologia, História da Ciência, 
Geologia) já construíram 
instrumentos teóricos e 
conhecimentos 

PCC (2010) 

- A área do conhecimento 
de Ciências da Natureza 
tem importante interface 
com a área das Ciências 
Humanas (SÃO PAULO, 
2010b, p. 27). 
 
- Da mesma forma, há 
uma ampla interface com 
a área das Linguagens e 
Códigos, pois as Ciências 
da Natureza, de um lado, 
fazem uso de inúmeras 
linguagens e, de outro, 
constituem linguagens 
elas próprias (SÃO 
PAULO, 2010b, p. 28). 
 
- O aprendizado das 
Ciências no Ensino 
Fundamental deve 
desenvolver temas que 
preparem o aluno para 
compreender o papel do 
ser humano na 
transformação do meio 
ambiente; posicionar-se 
perante a problemática da 
falta de água potável em 
futuro próximo ou do uso 
consciente dos meios de 
transporte; compreender 
a necessidade crescente 
de energia e as 
consequências 
ambientais disso; refletir 
sobre a existência do ser 
humano, da Terra, do 
Universo e também sobre 
o próprio significado de 
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sistematizados que permitem 
a investigação e a descrição 
dessa realidade humana em 
diferentes níveis (BRASIL, 
1998a, p. 117-118). 

vida (SÃO PAULO, 
2010b, p. 33). 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Amaral (2000) ao analisar a PCC de 1997, na sua versão datada de 

1988, observa que o guia curricular: 

 
Trata de temas que apresentam simultaneamente relevância 
cultural, social e científica. Utiliza o cotidiano como fonte de 
problemas e informações preliminares que devem ser 
trabalhados pelos alunos, visando realizar articulação entre o 
seu universo cognitivo e o correspondente conhecimento 
científico, como forma de superação dos seus limites de 
compreensão anterior da realidade. A exploração dos tópicos 
progride interdisciplinarmente e se entrelaça sucessivamente, 
delimitada pelo estágio cognitivo dos alunos envolvidos, 
tratanto as noções e conceitos como algo provisório, em 
permanente construção por parte dos mesmos (AMARAL, 
2000, p. 221). 
 

Comparando a referida análise com a caracterização descrita no quatro 

04, verifica-se que os pontos elencados pelo autor são comuns à concepção 

interdisciplinar das três proposições curriculares.  

Desta perspectiva, verifica-se que na PCC de 1997 e nos PCN o 

ambiente, a sociedade e respectivas inter-relações constitui, em sua maior 

parte, o eixo norteador do ensino de ciências. Em ambas as proposições 

curriculares as abordagens interdisciplinares se fundamentam em diálogos 

disciplinares do mesmo campo de conhecimento. 

 Já a PCC de 2010, propõe uma visão globalizante da ciência, 

compartilhada com outras áreas do conhecimento, a qual pretende fornecer 

subsídios para identificação e compreensão dos problemas cotidianos, de 

forma a preveni-los ou resolvê-los. 

A educação tecnológica é outra vertente que tem estado muito presente 

na PCC de 2010. Tendo em vista a celeridade com que a humanidade é 

influenciada pelos avanços da ciência e tecnologia na sua prática social, a PCC 

de 2010 inovou ao introduzir no currículo a concepção de tecnologia como 

ferramenta contributiva nas transformações sociais. 
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Quadro 05: Procedimentos metodológicos  

PCC (1997) 
 

- Tratar o conhecimento 
científico, sempre que 
possível, de maneira 
histórica, ou seja, 
produzida por uma 
comunidade científica sob 
certas circunstâncias 
sociais, econômicas e 
culturais (SÃO PAULO, 
1997, p. 23). 
 
- Utilizar os 
conhecimentos prévios 
dos estudantes acerca 
dos fenômenos físicos e 
biológicos, a fim de torná-
los mais seguros a 
respeito de sua própria 
capacidade de explorar o 
mundo que os cerca 
(SÃO PAULO, 1997, p. 
23-24). 
 
- Explorar o ambiente de 
forma ampla e 
diversificada, sempre que 
possível antes da 
realização de atividades 
de laboratório. (SÃO 
PAULO, 1997, p. 24). 
 
- Dispor de estratégias 
gradativas para trabalhar 
atividades de investigação 
de maneira a oportunizar 
o estudante a buscar sua 
autonomia intelectual 
(SÃO PAULO, 1997, p. 
25). 
 
- Utilizar-se de um amplo 
repertório e modalidades 
didáticas para se 
proceder a atividades 
escolares (SÃO PAULO, 
1997, p. 25). 

PCN (1998) 
 

- É essencial considerar o 
desenvolvimento cognitivo 
dos estudantes, relacionado 
a suas experiências, sua 
idade, sua identidade cultural 
e social, e os diferentes 
significados e valores que as 
Ciências Naturais podem ter 
para eles, para que a 
aprendizagem seja 
significativa (BRASIL, 1998a, 
p. 27). 
 
- Os temas devem ser 
flexíveis o suficiente para 
abrigar a curiosidade e as 
dúvidas dos estudantes, 
proporcionando a 
sistematização dos diferentes 
conteúdos e seu 
desenvolvimento histórico, 
conforme as 
características e 
necessidades das classes de 
alunos, nos diferentes ciclos 
(BRASIL, 1998a, p. 28). 
 
- É sempre essencial a 
atuação do professor, 
informando, apontando 
relações, questionando a 
classe com perguntas e 
problemas desafiadores, 
trazendo exemplos, 
organizando o trabalho com 
vários materiais: coisas da 
natureza, da tecnologia, 
textos variados, ilustrações 
etc. (BRASIL, 1998a, p. 28). 

PCC (2010) 
 

- Uma proposta de ensino 
de Ciências 
deve levar em conta os 
objetivos educacionais 
adequados às séries/ 
anos de ensino, definidos 
pelas competências que 
os alunos precisam 
desenvolver ao longo dos 
anos de estudo pode ter 
acesso a ela. (...) na 5ª 
série/6º ano, o 
desenvolvimento da 
leitura deve ter como 
meta a compreensão de 
textos mais informativos e 
descritivos, e a meta da 
escrita deve ficar no nível 
da apresentação de 
dados ou informações e 
textos descritivos curtos. 
Já na 8a série/9o ano, a 
leitura e a escrita devem 
ser analíticas e críticas.  
(SÃO PAULO, 2010b, p. 
35).  
 
- A discussão dos 
conteúdos das 
Ciências Naturais deve 
ocorrer de forma a não 
descaracterizar a 
estrutura ou a natureza do 
conhecimento científico 
específico (SÃO PAULO, 
2010b, p. 36). 

 

 Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Ao tratar da questão metodológica, nota-se que tanto a PCC de 1997 

quanto os PCN estão centrados em dois princípios básicos: na variação dos 

procedimentos e recursos didáticos e na participação ativa do aluno durante as 

aulas. Já a PCC de 2010, coloca a questão dos procedimentos metodológicos 

numa perspectiva mais prática, porém crítica e problematizadora. Propõe o 

pensar e o agir para lidar com a rapidez e a abrangência de informações e com 

o dinamismo do conhecimento. 

Sacristán (2000), ao desenvolver análise sobre os processos 

metodológicos das propostas de currículo destaca que: 

 
Um dos problemas teóricos e práticos mais interessantes na 
investigação curricular é esclarecer que caminhos são os mais 
efetivos para essa comunicação entre os princípios 
pedagógicos e práticos como via de melhora da qualidade do 
ensino (SACRISTÁN, 2000, p.84). 

 

Na análise de Amaral (2000), embora tais proposições decorram de uma 

análise crítica aos modelos de ensino anteriormente disponíveis, os 

procedimentos metodológicos assim como os objetivos de ensino e os 

conteúdos programáticos prescritos em uma proposta curricular são de pouca 

ou nenhuma valia para o professor. Pois a simples descrição dessas 

características em um guia curricular não oferece aos docentes a compreensão 

do objeto de conhecimento que se está oferecendo aos alunos e do processo 

através pelo qual se dá sua aprendizagem. Assim, alerta o mesmo autor: “é 

necessário buscar a concepção de Ciência, oculta atrás das referidas 

características de cada modelo curricular” (AMARAL, 2000, p. 202). 

Para Gouveia (1992) a metodologia de ensino é entendida como uma 

articulação entre métodos, técnicas e conteúdos. No entanto, argumenta a 

autora, essa articulação é alicerçada por concepções de escola, de educação e 

de sociedade nem sempre evidenciadas e, portanto, muito mais complexa do 

que aparenta ser, pois esses pontos de vistas determinam a elaboração, a 

escolha e articulação dos métodos e técnicas de ensino, revestindo-se de um 

significado político. 

 

Quadro 06: Avaliação como processo de aprendizagem 
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PCC (1997) 
 
- Levar em conta, entre 
outras, as características 
socioeconômico-culturais 
dos alunos, seus 
interesses, suas 
habilidades, situações 
não previstas e os 
resultados da avaliação 
(SÃO PAULO, 1997, p. 
27). 
 
- Convêm considerar a 
capacidade de expressão 
oral, mudanças de 
atitude, cooperação, além 
da avaliação feita pelo 
próprio aluno (auto 
avaliação). (SÃO PAULO, 
1997, p. 27-28). 
 
- As diferentes 
modalidades de provas 
necessitam ser gradativas 
e periódicas, em função 
do desenvolvimento dos 
alunos, do curso e das 
informações que o 
professor requer para 
verificar o desempenho 
de cada aluno (SÃO 
PAULO, 1997, p. 28). 
 
- Deve oferecer 
possibilidades e 
limitações para atender a 
diversidade de estudantes 
e o objetivo pretendido, 
sendo a nota ou conceito, 
apenas a formalização de 
todo um processo (SÃO 
PAULO, 1997, p. 28-29). 

PCN (1998) 
 
- A avaliação deve considerar 
o desenvolvimento das 
capacidades dos estudantes 
com relação à aprendizagem 
não só de conceitos, mas 
também de procedimentos e 
de atitudes. Dessa 
forma, é fundamental que se 
utilizem diversos 
instrumentos e situações 
para poder avaliar diferentes 
aprendizagens. Para que a 
avaliação seja feita em clima 
afetivo e cognitivo propício 
para o processo de ensino e 
aprendizagem, os critérios de 
avaliação necessitam estar 
explícitos e claros tanto para 
o professor como para os 
estudantes (BRASIL, 1998a, 
p. 31). 
 
- Os instrumentos de 
avaliação comportam, por um 
lado, a observação 
sistemática durante as aulas 
sobre as perguntas feitas 
pelos estudantes, as 
respostas dadas, os registros 
de debates, de entrevistas, 
de pesquisas, de filmes, de 
experimentos, os desenhos 
de observação etc.; por outro 
lado, as atividades 
específicas de avaliação, 
como comunicações de 
pesquisa, participação em 
debates, relatórios de leitura, 
de experimentos e provas 
dissertativas ou de múltipla 
escolha (BRASIL, 1998a, p. 
31). 

PCC (2010) 

- Deve-se conhecer cada 
aluno em particular (as 
competências já 
dominadas, seu estilo 
pessoal, seus métodos de 
estudo, seus interesses 
etc.) (SÃO PAULO, 
2008b, p. 13). 
 
- Ter padrões claramente 
estabelecidos do que é 
necessário aprender e de 
seu caráter significativo e 
funcional, para que o 
aluno possa aplicá-lo em 
seu contexto de 
desenvolvimento pessoal 
(SÃO PAULO, 2008b, p. 
13). 
 
- Ter definido situações 
de aprendizagem 
adequadas em 
determinado espaço de 
tempo para que de fato 
ocorra a aprendizagem 
(SÃO PAULO, 2008b, p. 
13).  
 
- Ter mecanismos para 
verificar como cada aluno 
e a turma como um todo 
conseguiu interagir com o 
que foi proposto (SÃO 
PAULO, 2008b, p. 13).  
 
- Ter mecanismos para 
reconduzir o processo, 
caso a turma ou parte da 
turma não tenha um 
desempenho satisfatório 
(SÃO PAULO, 2008b, p. 
13). 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

De modo geral, a avaliação na perspectiva da PCC (1997), dos PCN e 

da PCC (2010) deve ser pensada e definida tanto como meio de diagnóstico do 

processo ensino-aprendizagem quanto instrumento de reflexão da prática 
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pedagógica. Ao abordar a questão da avaliação, a PCC de 1997 propõe que a 

mesma seja concretizada ao longo da ação pedagógica como um “elemento 

norteador da análise crítica” (SÃO PAULO, 1997, p. 27). Já os PCN enfatizam 

que deva ocorrer “contínua e sistematicamente por meio da interpretação 

qualitativa do conhecimento construído pelo aluno” (BRASIL, 1997, p. 55).  

Verifica-se também que ambas as proposições (PCC 1997 e PCN) 

defendem que as questões socioemocionais, devam ser incluídas e 

consideradas no processo avaliativo. Dessa forma, tanto a aprendizagem de 

conceitos quanto a familiaridade com procedimentos e atitudes podem e devem 

ser avaliados.  

A PCC de 2010 conforme mencionamos no segundo capítulo, não trata 

especificamente da avaliação em ciências. No entanto, a concepção da 

avaliação descrita nos documentos-base tem como princípio norteador a 

aferição das competências e habilidades com vistas a promover metas de 

aprendizagem. Nesse enfoque, a avaliação caracteriza-se por ser um processo 

de julgamento do desempenho do aluno em face dos objetivos educacionais 

propostos. 

Na perspectiva de Sacristán (2011) o conceito de competências 

comumente utilizado para denominar os objetivos dos programas educacionais, 

entender e desenvolver o currículo ou medir a aprendizagem dos estudantes é 

impreciso, pois além acumular significados de diversas traduções, não há 

experiências suficientes para que possa ser atestada a eficiência de sua 

utilidade na prática. Nesse sentido, explica o autor, as nominadas 

competências são incorporadas aos discursos com outras finalidades: 

 
... pretendem ser uma espécie de narrativa de emergência para 
salvar a insuficiente e inadequada resposta dos sistemas 
escolares às necessidades do desenvolvimento econômico, 
para controlar a eficiência dos cada vez mais custosos 
sistemas, objeto de um fracasso escolar persistente. Seu 
propósito é maior, pois pretende que as competências atuem 
como guias para a elaboração e desenvolvimento dos 
currículos e das políticas educacionais; que sirvam de 
instrumento para comparação dos sistemas educacionais, se 
constituindo de uma visão geral da educação (SACRISTÁN, 
2011, p. 14-15). 
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Em relação à aferição do desenvolvimento de habilidades, o mesmo 

autor argumenta em outro estudo que:  

O problema principal que se coloca para o enfoque de 
treinamento de habilidades na escola é a necessidade de 
vincular a formação de capacidades ao conteúdo e ao contexto 
cultural em que essas habilidades e tarefas adquirem 
significado. (SACRISTÁN, 1998, p. 68). 

 
Com esse entendimento, o treinamento de capacidades formais, tais 

como, leitura, escrita, cálculo, reflexão e avaliação demandam na concepção 

do referido autor, que conteúdos disciplinares estejam associados aos 

contextos escolares. No entanto, afirma o autor, os fundamentos das 

disciplinas possuem relação com natureza dos próprios conceitos que as 

constroem; “por isso, a pretensão de transferência universal de capacidade 

subjacente a esse enfoque é uma pretensão inútil” (SACRISTÁN, 1998, p. 68).  

Sobre a verificação da aprendizagem no contexto escolar, Sacristán 

(2000) prossegue sua explicação expondo que: 

 
A avaliação tem um alto poder de configurar realidades sociais 
e pedagógicas dentro da aula e, nessa medida, deve ser objeto 
de atenção, mas por sua vez, é produto de pressões 
institucionais e de um controle que se realiza tecnicamente 
através do modelo de tarefas dominante (SACRISTÁN, 2000, 
p. 320). 

 

Ainda que se justifique a avaliação com fins de diagnóstico do progresso 

da aprendizagem, a ênfase sobre os procedimentos de avaliação nas referidas 

orientações curriculares pode ser vista como um mecanismo de controle da 

prática educativa. Pois se o currículo e o ensino partem do esclarecimento dos 

objetivos, a avaliação na medida em que comprova se tais metas foram 

cumpridas, também verifica até que ponto as experiências de aprendizagem 

projetadas em um currículo foram alcançadas (TYLER, 1979).  

A avaliação é atividade essencial do processo ensino-aprendizagem dos 

conteúdos científicos escolares e, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases n. 

9394/96, deve ser contínua e cumulativa em relação ao desempenho do 

estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

No caso específico do Estado de São Paulo, o rendimento escolar dos 

estudantes é também aferido anualmente, desde 1996, por uma avaliação 
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externa, o SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo).  

Entretanto, a política de responsabilização, caracterizada por incentivos 

financeiros que a acompanha, sustenta uma série de contradições, relativas ao 

modelo de currículo ao qual está associado. O estabelecimento de metas nas 

escolas para obtenção dos índices não reflete a real aprendizagem do aluno. 

Além disso, essa prática contribui para formação e manutenção de uma crença 

social da avaliação como um instrumento classificatório, o que finda por 

esvaziar seu sentido formativo. 

 

4. 3. Análise das entrevistas 

 

Conforme anunciamos ao longo dessa dissertação, esse estudo busca 

aproximar o contexto do professor de ciências com a atual política curricular. 

Mas antes de nos lançarmos a uma discussão acerca do ponto de vista dos 

professores, apresentamos os sujeitos que pesquisamos, em sua dimensão 

formativa (inicial, complementar e continuada) e profissional (tempo de 

experiência no magistério, nível de ensino em que atuam e quantidade de 

turmas que lecionam), pois estes são elementos fundamentais para 

compreensão de suas percepções. 

 

4.3.1. Perfil dos professores entrevistados 

 

Todos os participantes dessa pesquisa são professores efetivos na Rede 

Estadual de Ensino. A P1 possui licenciatura curta e plena em ciências 

biológicas, cursou bacharelado em iniciação científica e concluiu a graduação 

em 1993. Em 2007 obteve o título de Mestre em Análise Geoambiental e a 

partir de então não participou de cursos fora do horário de trabalho. No entanto, 

em seu horário de trabalho participa de uma formação nos ATPCs ministrada 

por uma pesquisadora vinculada à UNIFESP. Possui 25 anos de magistério, 

lecionando sempre no município de Guarulhos, em regiões da periferia da 

cidade, onde atua em dois cargos na rede Estadual de ensino, sendo um de 

ciências e outro de biologia. Leciona na rede Estadual desde o segundo ano da 
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graduação e atualmente ministra aulas em 18 turmas, sendo 5 de ciências (9ºs 

anos) e 13 de Biologia, ambas na mesma unidade escolar. Por possuir uma 

carga horária extensa, não consegue participar de outros cursos fora do horário 

de trabalho. 

O P2 formou-se em ciências biológicas no ano 2000 e em pedagogia em 

2014. Possui especialização em Biologia Celular e Histologia Geral (2002) e no 

Ensino de Ciências (2013). Iniciou sua carreira docente no segundo ano da 

graduação e sempre lecionou na cidade de Guarulhos. Ao longo do seu 

percurso profissional – na maior parte, em regiões da preferia – ministrou aulas 

de todas as disciplinas da sua área de formação, ou seja, além de ciências 

para o ensino fundamental, lecionou química, física e biologia para o ensino 

médio. Possui 17 anos de magistério e atua na rede Estadual de ensino em 

dois cargos, sendo um de ciências e outro de biologia. Há dois anos o docente 

em questão encontra-se afastado do cargo de ciências e ocupa a função de 

vice-diretor na escola em que é professor desta disciplina. Além de atuar como 

vice-diretor de escola, possui 10 turmas de Biologia no horário noturno em 

outra unidade escolar da rede Estadual de ensino.  O docente fez diversos 

cursos oferecidos pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul e pela EFAP (Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores), estes, oferecidos pela 

SEE/SP na modalidade EAD. No momento, em virtude do tempo disponível, 

não participa de cursos presenciais fora do horário de trabalho.  

O P3 é formado em ciências biológicas desde 1994 e possui 23 anos de 

magistério, todos no município de Guarulhos e em regiões da periferia da 

cidade. Especializou-se em Gestão Ambiental (2006) e no Ensino de Ciências 

(2012). Atua na rede Estadual de ensino desde o segundo ano da graduação e 

atualmente possui dois cargos: um de ciências e outro de biologia, ambos na 

mesma unidade escolar. Atualmente leciona em 18 turmas: 8 de ciências (7ºs e 

9ºs anos) e 10 de Biologia. Participa de diversos cursos oferecidos pela SEE-

SP no horário de trabalho e também fora do horário de trabalho, quando 

convocado na diretoria de ensino pelo ATP (Assistente Técnico-Pedagógico) 

de ciências. Em razão do tempo e dos recursos financeiros que dispõe, não 

participa de outras formações que não sejam as oferecidas pela SEE/SP. 
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O P4 formou-se em ciências biológicas em 1997 e possui 17 anos de 

magistério que foram iniciados desde o primeiro ano da graduação. Ao longo 

do seu percurso profissional, este professor atuou em escolas da rede 

Municipal de ensino - Zona Norte de São Paulo – e na rede privada do 

município de Guarulhos. Atualmente trabalha na rede Estadual em dois cargos, 

um de ciências e outro de biologia. Cada cargo em uma unidade escolar 

distinta, ambos situados na região periférica da cidade de Guarulhos. Em uma 

unidade escolar possui 8 turmas de ciências (7ºs e 9ºs anos) e em outra 10 

turmas de Biologia, totalizando 18 classes. O docente é também graduado em 

pedagogia (2015) e pós- graduado em Microbiologia (2000). Participa das 

formações oferecidas pela SEE-SP quando convocado no horário de trabalho e 

de cursos EAD fora do horário de trabalho. Atualmente, o P4 também participa 

de um curso de formação específica para os ingressantes do magistério. O 

curso em questão é exigido pela SEE-SP para provimento de cargo de 

Professor na Educação Básica e refere-se ao cargo biologia, assumido 

recentemente por este professor. Devido sua extensa jornada de trabalho, 

atualmente, não possui tempo para envolver-se em formações fora do horário 

de trabalho que não sejam em ambiente virtual. 

A P5 formou-se em ciências biológicas em 1998. Possui bacharelado em 

biologia e ministra aulas na rede Estadual desde a conclusão da licenciatura, 

totalizando 19 anos de magistério, sendo toda sua trajetória profissional na 

mesma escola da periferia de Guarulhos. Atua na rede Estadual de ensino em 

dois cargos, sendo um de ciências e outro de biologia, ambos na mesma 

unidade escolar. Atualmente possui 18 turmas, sendo 6 de ciências (8ºs anos) 

e 12 de Biologia. Participa de diversos cursos oferecidos pela SEE-SP no 

horário de trabalho, mas nos dias atuais, em função do tempo que possui, não 

tem frequentado cursos de formação ou de especialização fora do horário de 

trabalho. 

O P6 é formado em ciências biológicas desde 1988. É também graduado 

em matemática (1990), ciências contábeis (1992) e em administração de 

empresas (1993). Possui 27 anos de magistério e atua na rede Estadual de 

ensino desde a conclusão da licenciatura. Ao longo da sua trajetória docente, 

trabalhou em escolas particulares de Minas Gerais e da região do interior de 
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São Paulo, nesta última localidade, também atuou em escolas públicas da rede 

Estadual. Atualmente possui dois cargos, um de ciências e outro de 

matemática, ambos na mesma unidade escolar e região periférica da cidade. 

Nos dias atuais ministra aulas em 12 turmas, sendo 7 de ciências (8ºs anos) e 

5 de Matemática no Ensino Médio. Na cidade de Guarulhos reside e trabalha 

desde os anos 2000. Participa de diversas formações oferecidas pela Diretoria 

de Ensino Guarulhos Sul no horário de trabalho e fora dele faz os cursos 

oferecidos pela EFAP em ambiente virtual. No momento, os recursos 

financeiros e tempo que dispõe, são os principais obstáculos para a não 

participação em formações presenciais fora do horário de trabalho. 

A P7 formou-se em ciências biológicas em 1999 e têm 19 anos de 

magistério, iniciados desde o segundo ano da graduação. Possui 

especialização em Gestão Ambiental (2006), no ensino de Biologia (2013) e 

Mestrado no Ensino de Ciências e Matemática (2010). Atua na rede Estadual e 

na rede privada de ensino. Em ambas as redes ministra aulas de ciências, 

possuindo um total de 7 turmas: 3 de Ciências  no Estado (6ºs anos) e 4 na 

escola particular (7ºs e 8ºs anos). Na rede Estadual sempre trabalhou em 

escolas da periferia de Guarulhos, mas atualmente atua em região 

centralizada, próxima de sua residência. Participa de diversas formações 

oferecidas pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul quando convocada no 

horário de trabalho e fora dele faz os cursos oferecidos pela escola particular, 

geralmente, na modalidade EAD. No momento, por conta do tempo e dos 

recursos financeiros que dispõe, não participa de formações ou 

especializações presenciais que não sejam no horário de trabalho. 

A P8 possui licenciatura curta (1984) e plena (1993) em ciências físicas 

e biológicas e atua no magistério há 25 anos, sendo iniciados sete anos após o 

término da primeira licenciatura. A área educacional para esta professora foi 

uma decisão posterior a outras possibilidades não concretizadas na carreira de 

analista de laboratório. É também graduada em pedagogia (2015) e possui 

especialização em Impactos Ambientais (2005). Atua na rede Estadual e 

Municipal de São Paulo – em ambas redes na região periférica - ministrando 

aulas de ciências em 14 turmas, sendo 8 turmas de ciências no Estado (6ºs, 

7ºs e 9ºs anos) e 6 turmas de ciências na Prefeitura de São Paulo (6ºs e EJA). 
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Na cidade de Guarulhos reside e trabalha desde 2006. Por acumular cargo 

com outra rede, não participa de formações oferecidas pela SEE/SP em horário 

de serviço, no entanto, costuma participar das capacitações oferecidas pela 

SME/SP, quando ministradas no horário de trabalho. Atualmente, fora do 

horário de trabalho, cursa uma pós-graduação em psicopedagogia. 

Em termos de formação profissional, verifica-se que todos os 

entrevistados são licenciados em ciências biológicas e com exceção da P4, 

possuem pelo menos uma formação complementar em nível de especialização. 

Quanto à formação continuada, observa-se que o fator tempo é o principal 

obstáculo para que os professores participem de cursos fora do horário de 

serviço, visto que possuem uma jornada dupla de trabalho.  

Outro fator que influencia na questão da formação contínua docente, 

mencionado pelos professores em outras passagens da entrevista, é a 

valorização profissional. A progressão na carreira do quadro magistério da rede 

pública Estadual de São Paulo, mediante ampliação do aperfeiçoamento 

profissional, além de pouco atrativa no sentido de possibilitar ascensão da 

remuneração via salários condignos, ocorre em interstícios muito prolongados. 

Essa política de valorização do conhecimento docente, além de não motivar os 

profissionais que atuam nas salas de aula, não atrai jovens estudantes para 

compor a carreira docente na referida rede de ensino.   

Tal posicionamento nos remete ao pensamento de Arroyo (2011) 

quando menciona que a carreira docente tem vivenciado nas últimas décadas 

todas as inquietações da nossa cultura política de trabalho. Por padrão, afirma 

o autor, “o trabalho tão tem valor, não passa de mercadoria e menos a 

docência-trabalho com os filhos de trabalhadores condenados à sobrevivência 

mais precária e a trabalhos precarizados” (ARROYO, 2011, p.83). 

Nessa conjuntura os professores são considerados meramente como 

 
(...) operários profissionalmente preparados para efetivamente 
atingirem quaisquer metas a eles apresentadas. Em vez disso, 
eles deveriam ser vistos como homens e mulheres livres, com 
uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento 
da capacidade crítica dos jovens. (GIROUX, 1997, p. 161). 

 

Para Moreira (1999) só se compreende a recorrente referência à prática 

e a formação docente nos estudos que tomam o currículo como objeto de suas 



 

 

 

104 

 

atenções, quando se tem em mente que o currículo só se materializa no ensino 

no momento em que professores e alunos constroem e reconstroem 

conhecimentos e saberes quando vivenciam experiências.  

Na opinião de Candau (2007, p. 143) “todo processo de formação 

continuada tem que ter como referência fundamental o saber docente, o 

reconhecimento e a valorização do saber docente”.  

Nessa mesma linha de pensamento, afirma Tardif (2014), o saber 

docente ocupa uma posição estratégica entre os saberes sociais, pois 

perpassa as diferentes relações estabelecidas por este profissional ao longo de 

sua vida familiar, da sua trajetória escolar como estudante e por diversos 

espaços de convivência social, tais como, as vivenciadas em seu trabalho e 

nas instituições de formação.  O saber docente ressalta o autor, é um saber 

plural que influencia no pensar, no fazer e nas decisões profissionais, mas só 

podem ser compreendidos se considerados em todos os seus aspectos. 

(TARDIF, 2010). 

 

4.3.2. Apresentação e análise das entrevistas  

 

O trabalho de organização e análise dos dados das entrevistas com os 

professores pautou-se, principalmente na perspectiva de se obter nas falas dos 

docentes entrevistados os elementos mais significativos aos propósitos da 

pesquisa, tendo-se como um indicativo a frequência ou a incidência com que 

os mesmos se repetiam ao longo dos diálogos. Por esta razão, nosso roteiro de 

entrevistas foi agregado em unidades menores (categorias) de forma que 

expressassem as características mais relevantes para a temática discutida.  

Essa forma de organização é segundo Franco (2005) o ponto principal 

da análise do conteúdo, sendo os indicadores da categorização, determinantes 

na busca de uma resposta específica.  

Na opinião de Bardin (2011, p. 95), “esse tipo de análise é insubstituível 

no plano da síntese, da fidelidade entre analistas; permite a relativização, o 

distanciamento; mostra as constâncias, as semelhanças e as regularidades”. 

Com o objetivo de fornecer uma representação simplificada dos dados a 

serem analisados neste estudo, apresentamos no quadro que se segue os 



 

 

 

105 

 

temas seguidos das categorias de análise e os aspectos sob os quais se 

procederá nossa discussão.  

 

Quadro 07: Temas e categorias de análise 

TEMAS  CATEGORIAS 
ASPECTOS QUE 

APARECERAM NAS FALAS 
DOS PROFESSORES 

4.3.3 
Compreensão 

dos professores 
sobre o currículo 

da SEE/SP 
 

- Concepção de currículo  
▪ Listagem de conteúdos 
▪ Direcionador da prática 
docente 

- Importância do currículo na 
área educacional 

▪ Norteador da ação docente 
▪ Unificador da prática 
pedagógica 

- Conhecimento do atual 
currículo e de outras propostas 
curriculares para a disciplina 
de ciências da SEE-SP 

▪ Conhece 
▪ Desconhece 

- Posicionamento sobre atual 
currículo oficial  

▪ Contrário em face à 
reorganização e tratamento dos 
conteúdos  
▪ Favorável face à metodologia 
de trabalho proposta  

4.3.4 Como o 
professor 

incorpora o 
currículo em seu 

trabalho 

- Posicionamento sobre os 
materiais de apoio  

 ▪ Pouca diversidade de 
exercícios 

- Desenvolvimento e 
particularidades do currículo 
de ciências na prática docente 

▪ Inadequado aos contextos de 
práticas 
▪ Tratamento superficial dos 
conteúdos 
▪ Aspectos importantes 

4.3.5 Mudanças 
identificadas pelo 

professor no 
currículo atual. 

- Percepção e incorporação de 
mudanças na prática cotidiana  

▪ Favoráveis 
▪ Desfavoráveis 

- Proposições docentes para o 
atual currículo de ciências 

▪ Reformulação na organização 
dos conteúdos 
▪ Necessidade de recursos 
didáticos 

4.3.6 O Currículo 
e o Ensino de 

ciências 

- Enfoque Ciência Tecnologia 
- Enfoque interdisciplinar  
- Abordagens construtivistas  
- Inter-relações com as 
questões culturais 
- Processos e prática de 
investigação  

▪ São percebidas e incorporadas 
na prática cotidiana 
▪ São percebidas, mas não são 
incorporadas na prática 
cotidiana. 
▪ Não são percebidas, mas são 
incorporadas na prática 
cotidiana 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

4.3.3. Compreensão dos professores sobre o currículo da SEE/SP 
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A primeira questão relativa ao tema diz respeito à concepção de 

currículo do professor. Entre os argumentos utilizados pelos professores para 

explicar sua compreensão de currículo, encontramos dois grupos de definições 

que o simbolizam e se complementam. O primeiro grupo de explicações 

perpassa uma concepção de currículo como prescrição de conteúdos a serem 

desenvolvidos no âmbito escolar:  

 
(...) é um conteúdo que você tem que seguir (...) para o aluno 
ter referências pra ele aprender no futuro né, ou pra ele ter uma 
base, uma estrutura depois (P4). 
 
(...) É como se pegasse os conteúdos e mantessem em uma 
ordem, né, de forma que facilite o aprendizado (P7). 

 
(...) seria o quê... essa... listagem de conteúdo aí que nós (...) 
temos que levar pra sala de aula (P6). 
 

O segundo conjunto de definições que aparece nos comentários dos 

professores refere-se ao currículo como direcionador da prática docente: 

 
(...) um direcionamento de começo, meio e fim de um trabalho 
que você vai estar desenvolvendo (P1). 
 
(...) entendo como norteador de conteúdos (...) aquilo que me 
aponta caminhos onde eu devo buscar conteúdos pra trabalhar 
(P3). 
 
(...) é uma maneira de orientar o professor no que tem que ser 
trabalhado (P8). 
 
Agora você tem que seguir o que tá ali, não exatamente, 
piamente, mas teoricamente o que tá ali aí eu tento seguir 
teoricamente o que está no currículo (P5). 
 

Para esses professores o currículo é uma espécie de guia, que indica o 

que fazer e como fazer. Nesse ponto, ambos conjuntos de concepções se 

complementam. Essas impressões sobre currículo estão de acordo com 

Sacristán (2000) entre as mais conhecidas e corriqueiras concepções. 

Entretanto, quando se considera o currículo apenas uma orientação 

pedagógica sobre o conhecimento a ser desenvolvido na escola ou mera lista 

de objetivos, métodos e conteúdos necessários para o desenvolvimento dos 
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saberes escolares, elimina-se seu caráter político e intencional sobre os 

processos de seleção e organização do conhecimento escolar (SILVA, 1990).  

Um terceiro aspecto que aparece implícito nos comentários dos 

professores e observado na fala da P5 é a obrigatoriedade do seu 

cumprimento.  

Agora você tem que seguir o que tá ali, não exatamente, 
piamente, mas teoricamente o que tá ali aí eu tento seguir 
teoricamente o que está no currículo (P5). 
 

Os diálogos aqui apresentados remetem a uma visão tradicional de 

currículo, que segundo a exposição de Silva (2015) é consequência da 

influência do modelo de currículo tecnicista que dominou o campo curricular no 

Brasil a partir dos anos 1960.  

Proposto por Bobbitt e Tyler, a emergência dessa concepção está 

associada à racionalidade instrumental e técnica. Em outras palavras, no 

modelo tecnocrático de currículo, a ênfase está na formação e preparação de 

mão de obra para atender o mercado em expansão. Nesse mesmo sentido, 

afirma Zotti (2004), um currículo tecnicista prioriza o desenvolvimento de 

aspectos da personalidade da vida adulta, julgados como desejáveis aos 

interesses da ordem capitalista.  

 Apple (2006) é outro autor que contribui para esse debate. Em seu 

estudo o autor destaca que o controle social e econômico exercido através do 

currículo confere legitimidade cultural ao conhecimento de certos grupos, 

servindo como barreira para outros. Neste sentido, afirma o mesmo autor, são 

através das atividades curriculares, pedagógicas e avaliativas que o controle da 

reprodução cultural é mantido, sendo tais práticas cotidianas “ligadas a 

estruturas econômicas, sociais e ideológicas que se encontram fora dos 

prédios escolares” (APPLE, 2006, p. 105). 

Compartilhando desse entendimento, Sacristán (2000, p. 17) afirma que 

“os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através 

deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado”.  

Para Silva (2015), Apple (2006) e Sacristán (2000) o currículo é 

permeado por relações de poder e de controle cultural que atendem aos 
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interesses políticos, econômicos e sociais dos grupos hegemônicos, 

aparentemente alheios às práticas curriculares. 

Quanto à importância do currículo na área educacional, identificamos 

dois aspectos nos comentários dos professores entrevistados. O primeiro faz 

menção à dimensão norteadora da ação docente: 

 
(...) ele vai ajudar a gente a nortear né, é... de acordo com a 
maturidade de cada série, o que é que eles devem ter acesso a 
nível do conhecimento, quais as áreas da ciência pra tá 
desenvolvendo essas habilidades com eles (P1). 
 
(...) ele norteia a nossa direção, enquanto profissional da 
educação (P2). 
 
Pra mim seria um norteador (...). Você sabe que você tem que 
direcionar seu aluno pra um determinado mundo e esse 
currículo seria um norteador apenas (P5). 
 

O segundo faz referência à relevância do currículo como unificador da 

prática pedagógica:  

(...) primeiro, nos abrir um caminho, inclusive pra pesquisa, pra 
que possamos ir atrás desse conteúdo pra trabalhar com o 
aluno e segundo eu acho que... deixar todas as escolas, nesse 
caso o Estado de São Paulo e... trabalhando conteúdos 
semelhantes, não digo igual, mas semelhantes (P3).  
 

Houve ainda no comentário da P7 a menção do currículo ser irrelevante 

para a área educacional:  

 
(...) eu não acredito que ele não é tão importante... (P7). 

 

Esse ponto de vista talvez tenha relação com o fato da P7 entender que 

o currículo seja uma ordenação de conteúdos que facilite o aprendizado. O que 

nos leva a inferir que uma determinada sequência de conceitos pode ser boa 

para alguns, mas para outros não fazem sentido. 

De acordo com Sacristán (1998) ao longo do processo educativo, a 

linguagem, a ciência e o conhecimento social nem sempre foram 

compreendidos da mesma forma e consequentemente os conteúdos de ensino 

não foram os mesmos. Pare este autor: 

 
O que num determinado momento são considerados conteúdos 
legítimos do currículo ou do ensino reflete uma certa visão do 
aluno / a, da cultura e da função social da educação, 
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projetando-se neles não apenas a história do pensamento 
educativo, mas a da escolarização e das relações entre 
educação e sociedade. Portanto, a reflexão sobre as 
justificativas dos conteúdos é para os professores / as um 
motivo exemplar para entender o papel que a escolaridade em 
geral cumpre num determinado momento e, mais 
especificamente, a função do nível ou especialidade escolar na 

qual trabalham (SACRISTÁN, 1998, p. 150).  

 

Nessa perspectiva, Marchesi e Martín (2003) nos chama atenção para a 

polêmica existente acerca de quem deve definir o que vai ser ensinado nas 

escolas. Esses autores defendem que as prescrições curriculares devam se 

limitar aos aspectos mais gerais, de modo que permita aos professores o ajuste 

às peculiaridades locais, visto que “os contextos educativos e os agentes que 

intervêm neles diferem tanto no que se refere às características 

socioeconômicas e culturais, como às concepções ideológicas e educativas 

que se defendem em cada caso” (MARCHESI e MARTÍN, 2003, p. 135). 

Quando perguntamos aos professores se tinham conhecimento do 

atual currículo da SEE/SP para a disciplina de ciências, embora não tivessem 

associado de imediato a pergunta ao documento em questão, todos os 

docentes afirmaram ter conhecimento, quando lhes foi mostrado uma foto da 

capa.  

Contudo, o mesmo não ocorreu quando questionados sobre propostas 

curriculares anteriores da SEE-SP para a mesma disciplina. Apenas a P1 e a 

P8 relataram possuir uma vaga lembrança: 

 
Nós tínhamos um livro, se eu não me engano, chamava 
proposta curricular de ciências, um livro da capinha verde (P1). 
 
Tinha sim uma na escola, mas não era como agora, todo o 
professor tem o seu, né, era diferente. Só ia procurar quem 
tava interessado. Você tinha interesse, você ia lá e dava uma 
olhada no currículo (P8). 
 

Talvez a explicação para o fato dos professores desconhecerem 

documentos curriculares anteriores à proposta curricular vigente esteja no 

comentário do P2: 

 
(...) quando os professores chegam nas escolas com aulas 
atribuídas, eles não tem conhecimento de como é a 
comunidade, como que são os currículos de cada disciplina, 
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eles não verificam e não são apresentados pra eles nem plano 
gestão, nem proposta pedagógica, na verdade eu acho que o 
professor chega com a ideia do que ele acha que é certo, 
acaba desempenhando aquilo, a coordenação pedagógica 
procura acompanhar o máximo possível, mas acho que fica 
muito solto, muito vago (P2). 

 

Sobre o posicionamento dos professores em relação ao atual currículo 

da SEE/SP, observamos que a maior parte dos professores questionados 

possui algum grau de insatisfação: 

 
(...) pra mim ela foge desses padrões de observar maturidade 
do aluno ela não é uma proposta... é... como eu posso dizer... 
ela, ela te deixa amarrada, engessada (P1).  
 
Quando veio esse currículo, ele veio meio que pra bagunçar 
(...) os livros didáticos que eram fornecidos pros alunos, que 
era totalmente diferente do que estava no currículo (P2). 

(...) acredito ele não cumpre, ele não é eficaz (...) o apoio não 
trabalha... não muito a realidade do aluno (...) algumas coisas 
batem com o conteúdo, mas tem coisas que não tem condições 
de fazer, não dá pra fazer na sala (P4). 
 
Eu sei que ele foi construído em espiral, você vai e volta num 
determinado assunto. Eu não acho ele de todo ruim, mas 
também não acho ele todo bom porque a gente precisa das 
ferramentas, dos livros didáticos, só que os livros didáticos vêm 
a base nacional que não é a base Estadual e o nosso currículo 
sofre esse conflito com esses ambientes que o aluno precisa 
consultar, ter maior suporte e aí acaba ficando meio perdido 
(P5). 
 
(...) muito bagunçado, muito sabe... misturaram, bagunçaram e 
a apostila não vem preparada para o aluno, ela vem para o 
professor responder... (P6). 

 

 Percebemos nas respostas dos P1, P4 e P6, um posicionamento 

contrário quanto à adequação do currículo à realidade onde atuam. Para estes 

professores a organização curricular proposta não se articula à prática da sala 

de aula, pois seus contextos apresentam peculiaridades locais específicas e 

divergentes do plano de ensino definido pelo currículo em questão.   

Outra questão apontada na fala dos P1 e P4 refere-se à limitação da 

autonomia na escolha e organização dos conteúdos a serem trabalhados. 

Sobre esse aspecto, Marchesi e Martín (2003) entendem que o currículo é uma 

hipótese de trabalho que se ajusta e se transforma em função das 
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especificidades do processo de ensino e aprendizagem em cada contexto 

escolar. Para que as possibilidades de ajustes sejam possíveis se faz 

necessário ampla margem de autonomia docente na tarefa de reorganizar o 

currículo em função das peculiaridades dos estudantes, pois “excluir o 

professor dessas decisões, significa introduzi-lo em uma prática 

desprofissionalizante, que impedirá o progresso de sua competência docente” 

(MARCHESI e MARTÍN, 2003, p. 136). 

As expressões “bagunçar” e “bagunçado” observadas nos comentários 

dos P2 e P6 referem-se ao fato de grande parte dos conteúdos indicados no 

currículo oficial não coincidirem em termos de série/anos com os conteúdos 

dos livros didáticos fornecidos às escolas, o que também é evidenciado pelas 

falas dos P4 e P5. A incompatibilidade do material didático de ciências 

disponibilizado aos alunos do Ensino Fundamental se deve ao fato da base 

nacional curricular (que fornece os livros às escolas) ser divergente da base 

curricular estadual (que reorganizou os conteúdos da disciplina de forma 

distinta).  

Nesse mesmo sentido, são também relatadas as dificuldades para 

desenvolver o trabalho pedagógico: 

 

Sofro muito pra ter que pegar livros dos outros anos e ter que 
ficar trocando, é... achando, colocando, grupos pra trabalhar 
que você sabe que tem maior dispersão é... com determinados 
assuntos, você fica procurando inserir coisas que você não dá 
um seguimento só. Por exemplo, o 8º ano / 7ª série você tem 
corpo humano, você trabalha com maior parte do corpo 
humano, não que você não trabalha no 6º ano, no 7º ano, mas 
você trabalha com maior enfoque no 8º e no 9º então você 
acaba perdendo um pouco essa questão do foco. Vai e volta, 
vai e volta, pega o livro, usa o livro antigo, você tem que 
separar estes livros, procurar alguém que tá disponível pra 
separar esse material pra que seu aluno possa ter maior 
suporte pedagógico. E fica mais complicado, só apostila, só 
caderno do aluno não é o suficiente (P5).    

  
(...) você pega uma apostila de 5º ano, você não encontra 
conteúdo dentro de um livro didático de 5º ano, você tem que 
procurar no 6º, no 7º ano. Eu tenho 8ºs anos, os conteúdos da 
apostila que o Estado manda que está ali no, no... na apostila 
do 8º ano, sê encontra em livro de 6º, em livro de 9º, em livro 
do ensino médio. (P6). 
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Na compreensão de Marchesi e Martín (2003) o currículo toma forma em 

diferentes contextos, entre os quais se incluem os recursos materiais 

disponibilizados aos professores, pois, “apoiar uma mudança curricular supõe, 

portanto, implementar uma determinada política editorial que promova a 

publicação de textos e de materiais coerentes com o novo modelo de currículo. 

(MARCHESI e MARTÍN, 2003, p. 145). 

O livro didático constitui-se de um importante instrumento de apoio para 

o professor no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, qualquer 

material que especifique conteúdo, deve ser objeto de análise e de adequação 

para o trabalho docente (MARCHESI e MARTÍN, 2003).  

Conforme observou a P5, ao se posicionar sobre o atual currículo, “o 

currículo foi construído em espiral” num movimento de “vai e volta” de 

conteúdos. Essa forma de organização curricular foi amplamente criticada 

pelos professores no processo entrevistas. Veja-se, portanto, o comentário da 

P7: 

 
Eu acho que nem ajuda o professor e nem o aluno inicialmente. 
Eu acho que o trabalho em espiral talvez pudesse ser colocado 
de forma diferente do que está sendo colocado pelo Estado, 
então quando você vem entra com três sistemas, por exemplo, 
no 8º ano e depois para aquilo e entra no outro conteúdo e no 
9º ano vai entrar os outros três sistemas e parece que fica meio 
jogado (P7). 
 

O currículo oficial vigente prescreve uma organização dos conteúdos 

bem diversa daquela que os professores vinham trabalhando em suas aulas. 

Conforme destacamos no segundo capítulo, os conteúdos são organizados em 

torno de quatro eixos temáticos, nos quais os conceitos são ensinados em um 

primeiro momento e revistos em diferentes séries/anos, com maior nível de 

profundidade, complexidade e modos de representação. Esse método de 

ensino é chamado de “currículo em espiral”. 

 Na visão dos entrevistados, a maneira com que os conteúdos foram 

distribuídos e apresentados fragmenta a unidade temática que compõe o 

conteúdo estudado, quebrando a linha de raciocínio necessária para o 

entendimento dos conceitos: 

 
É porque se você perde o fio da meada... porque assim o 
organismo é uma coisa só. A gente ensina compartimentado 
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porque não tem jeito de explicar no geral. E aí o aluno tem 
esse ano e depois no ano que vem. Eu pra mim, acho que fica 
totalmente perdido e jogado (P7). 

 
A crítica dos professores centrada na ideia de descontinuidade é 

também observada pela P1 ao se referir à proposta curricular anterior:  

 
Essa proposta eu acredito que era bem melhor porque ela 
começava lá com ciências de 6º ano a nível de terra, ar água, 
então o aluno ele tinha acesso diretamente à essas 
informações, que tá ligada a química e a física mais era  mais 
branda né, ela vinha na proposta do 6º ano trabalhar só seres 
vivos, aí a proposta do sétimo ano trabalhar só corpo humano e 
depois que o aluno já tinha certa maturidade e 
desenvolvimento com a ciência, vinha química e física no 9º 
ano (P1) 

 
Sacristán (2000) ao discutir as possíveis implicações do conhecimento 

fragmentado nas propostas de currículo, destaca que “ao professor se propõe, 

hoje, conteúdos para se desenvolver nos currículos muito diferentes do que ele 

estudou, sem que compreenda o significado social educativo e epistemológico 

das novas propostas frente às anteriores” (SACRISTÁN, 2000, p. 95). Assim, 

afirma o mesmo autor, o professor torna-se profissionalmente inerte, pois 

passa a ter a função básica de reprodutor do saber.  

Embora não seja nosso propósito entrar numa discussão mais 

aprofundada sobre as formas consideradas mais adequadas de se ensinar 

ciências, cabe aqui, a título de contextualização, uma breve consideração a 

respeito do currículo em espiral.  

De acordo com Silva e Pires (2013) o currículo em espiral foi 

desenvolvido pelo psicólogo Jerome Bruner na década de 1960, em 

contraposição às organizações rígidas e lineares do conhecimento comumente 

apresentadas nas propostas de ensino que não admitiam nenhuma 

modificação na sua forma de sistematização. Tendo em conta o panorama 

histórico da época, Bruner defendia que “um currículo, à medida que se 

desenvolve, deve voltar repetidas vezes a essas ideias básicas, elaborando e 

reelaborando-as, até que o aluno tenha captado inteiramente a sua completa 

formulação sistemática” (Silva e Pires 2013, p. 253).  

A teoria da aprendizagem de Bruner oferecia uma moldura inspiradora e 

ganhou força nas reformas curriculares estadunidenses que sempre 
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incentivadas pelos acontecimentos históricos - cujo o ponto alto ocorreu com o 

lançamento do satélite Sputnik - buscava reforçar o ensino das Ciências com 

vistas a recuperar o atraso educacional, sobretudo no que concernia à 

formação científica (SILVA e PIRES, 2013).    

Segundo Amaral (1995) a constatação do insucesso das propostas de 

renovação no ensino de ciências que perdurou até o início dos anos 1980 

sucedeu na incorporação de novas tendências pedagógicas aos novos 

modelos curriculares. “O ensino de ciências em virtude de suas evidentes 

afinidades com essas novas bases trazidas à tona pela pedagogia, parece ter 

sido a área onde mais profundamente ecoaram as referidas ideias” (AMARAL, 

1995, p. 293).  

É importante destacar que o aprendizado em espiral é defendido desde 

a Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde (1997), 

originalmente desenvolvida na década de 1980, o que nos leva a inferir que a 

maior parte dos participantes da pesquisa não se apropriou das proposições 

curriculares determinadas pela SEE/SP que antecederam o currículo atual. 

Em continuidade a nossa discussão sobre o posicionamento dos 

professores entrevistados a respeito do currículo oficial vigente, passaremos a 

tratar das manifestações favoráveis. Sobre esse ponto de vista, destacamos os 

comentários dos P3 e P8:   

 
A proposta, juntamente com os caderninhos, é muito boa. Mas 
foi enviado para um público que não está preparado, porque 
isso aqui indica um caminho de pesquisa, os caderninhos 
indicam um caminho de pesquisa. Eu tenho dois computadores 
aqui ó. Não tem mais computador na escola, você trabalha com 
aluno como? Se entendeu o que eu to falando? O material é 
bom, um excelente caminho indicativo mais é... eles... 
montaram uma proposta sem primeiro estruturar o espaço 
escolar. (P3) 
 
Eu acho excelente. Tem algumas coisas que fica difícil você 
adaptar na escola. Você tem que ficar procurando um jeitinho, 
a questão do espaço físico mesmo. Por exemplo, nós temos 
um laboratório aqui e esse laboratório ele está em desuso lá. A 
gente já tentou sabe, ajeitar tudo pra ser um espaço a mais, 
mas tudo se torna difícil porque você sempre tem alguma coisa 
que... há um impedimento. (...) E aí os experimentos que a 
gente faz assim é no corredor, no pátio, sala de aula, né. (P8). 

 



 

 

 

115 

 

Embora esses professores se posicionem positivamente ao modelo 

curricular proposto, nota-se nos dois depoimentos que a estrutura física das 

escolas em que atuam não são compatíveis com as atividades propostas no 

material de apoio. Apesar da falta de laboratório ser suprida pela criatividade 

do professor, conforme relata a P8, a ausência de recursos didáticos como os 

mencionados nos dois comentários, além de comprometer o processo de 

ensino e aprendizagem, limita a prática docente.  

O P3 também menciona outro aspecto favorável da reforma curricular: 

 
(...) porque o aluno que estuda o 7º ano lá na tua escola e ele 
pega uma transferência e vem pra cá é necessário que ele 
esteja vendo o mesmo conteúdo, eu acho que isso faz uma 
grande diferença (P3). 
 

Para este docente a uniformização dos conteúdos é um aspecto a ser 

considerado, visto que, na sua concepção possibilita aos alunos de todas as 

escolas o mesmo aprendizado. Esse ponto de vista nos remete ao pensamento 

de Apple (1986) quando nos alerta sobre os mecanismos de controle social e 

de produção/reprodução da hegemonia consolidados nos conteúdos 

curriculares. Para este autor: 

 
Os educadores têm muito a aprender com o fato de que novas 
técnicas, cada vez mais sutis de controle social e 
comportamental pareçam gerar um ímpeto que faz com que 
sejam generalizadas além de sua situação imediata. Portanto, 
qualquer uso que se proponha fazer dessas técnicas deve ser 
examinado com bastante cuidado e, pelo menos, incorporar 
salvaguardas – em seus procedimentos para alunos e pais - 
que impeçam o abuso dos programas e que garantam que são 
compatíveis com uma sociedade (supostamente) “pluralista” e 
diversa (APPLE, 2006, p. 219-220). 
 

Na concepção desse autor, por detrás das justificativas educacionais 

para a escolha de um determinado currículo, há um legítimo ataque ideológico 

imensamente perigoso “à esfera pública pelas forças neoliberais e 

neoconservadoras sob as quais vivemos há bastante tempo” (APPLE, 2006, p. 

224). 

 

4.3.4. Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho 
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O terceiro bloco dessa fase de coleta de dados se caracterizou pelo 

posicionamento dos professores em relação aos materiais de apoio, ou seja, os 

cadernos do aluno e do Professor. Quando questionados sobre o uso desses 

materiais durante as aulas, todos os entrevistados afirmaram fazer uso do 

Material: 

A gente termina usando sim esses materiais, no entanto, é que 
nem eu te falei fica como um material de apoio, não um 
material que a gente segue do começo meio e fim (P1). 
 
Sim, uso. Tem atividades que são muito interessantes, uso 
parcialmente (P2).  
 
(...) faço, mas não me apego só a eles (P3).  

Eu tento usar. Eu tento desenvolver as atividades com eles é 
claro que algumas partes não (P4). 
 
Sim. Utilizo bastante de alguns textos que eu gosto bastante 
(P5).  
 
Uso, uso, uso tenho todos esses do currículo... (P6). 

 
(...) esse ano, essa escola trabalha muito, porque depende da 
escola né. Ela cobra esse currículo, que também é maleável, 
mas como eles ficam preocupados com o SARESP, acaba te 
exigindo que você participe desse currículo, que tenha esse 
conteúdo (P7). 
 
Uso. (...) o caderno é mais pra ajudar nas atividades, né. (P8). 

 
No entanto, percebemos nos comentários dos P1, P2, P3, P4 e P7 a 

indicação que o material de apoio disponibilizado pela SEE/SP não dialoga 

com a realidade escolar. Na fala dos P1 e P6 há também uma crítica quanto à 

formulação das atividades contidas no material destinado ao aluno: 

 
(...)quem elaborou aqueles questionários eu não sei se são 
professores de ciências mesmo, porque têm perguntas (...) 
totalmente é sem nexo, perguntas assim muitas vezes também 
repetitivas que os próprios alunos começam a ficar saturados 
de ver a mesma coisa constantemente (P1). 
 

(...) você pega lá o tópico 1 têm dez questões, dez questões 
a resposta é a mesma, são dez questões elaboradas com 
palavras diferentes cuja resposta é a mesma... (P6). 

 
A pouca diversidade na abordagem dos conteúdos aparece também no 

comentário da P5: 
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Colocar as experiências é legal, colocar um texto de leitura pra 
que eles tenham alguma coisa diferenciada do que tem no livro 
didático é legal, agora as mesmas perguntas, as mesmas 
coisas eu acho isso meio desnecessário (P5). 
 

.  

Há ainda na fala da P7 a indicação de monitoramento do currículo por 

parte da escola em que atua, em função do SARESP. Instituída como lei 

(resolução SE n. 27, de 29/03/1996), o SARESP (Sistema de avaliação do 

rendimento escolar do estado de São Paulo), concede gratificação financeira 

aos servidores das escolas que atingirem as metas estipuladas pela SEE/SP. E 

como a avaliação institucional é pautada nos conteúdos do material de apoio, 

há por parte de algumas escolas a cobrança quanto ao uso dos cadernos do 

aluno, como se a mera utilização destes fosse produzir bons resultados.   

Arroyo (2011) ao posicionar-se sobre a centralidade política do currículo 

argumenta que 

 
Nunca como agora tivemos políticas oficiais, nacionais e 
internacionais que avaliam com extremo cuidado como o 
currículo é tratado na sala de aula, em cada turma, em cada 
escola, em cada cidade, campo, município, estado ou região. 
Caminhamos para a configuração de um currículo não só 
nacional, mas internacional, único, avaliado em parâmetros 
únicos (ARROYO, 2011, p. 13). 

 
Para Arroyo (2011) o currículo passou a ser o território mais normatizado 

e avaliado de todos os tempos. Nesse sentido, são constantes as disputas 

sobre o controle da função social da escola, sobre o trabalho dos professores, 

dos gestores, sobre os modos de pensar e de aprender e, sobretudo, pelos 

conhecimentos e culturas, geralmente legitimados pelas orientações 

curriculares como núcleos sagrados.  

Ainda sobre o uso dos materiais de apoio, a inadequação das atividades 

em relação aos recursos disponíveis na escola é reiteradamente citada nos 

comentários dos professores em diversos momentos da entrevista: 

 
(...) lembro uma vez que tinha em um dos cadernos, só não me 
recordo agora se era do 1º ano ou era no 2º ano, que ele 
deixava claro uma imagem de uma estrutura celular, mostrava 
todas as informações até então pro professor ir explanando, 
questionando e tinham perguntas assim: agora você vai 
observar a mesma... vai observar a mesma ou algo parecido no 
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microscópio na sala de laboratório, aí eu fiquei me 
perguntando: quê laboratório? Quê microscópio? (P1) 

 
Conforme relatado pela P1, as situações de aprendizagem dos 

Cadernos do Aluno e Professor simulam situações de trabalho muito aquém de 

boa parte da realidade das escolas da rede pública. Além disso, observa a P5 

as respostas das atividades do caderno do aluno estão disponíveis na internet, 

o que de certa forma inviabiliza o seu uso: 

 
O que é ruim também hoje é a questão da tecnologia que se o 
professor não souber trabalhar e pedir vamos supor ah se é... 
dependendo da maneira que você trabalha: “faça de tal página 
até tal página de determinado caderno do aluno” e aí eles vão 
procurar na internet a resposta. Quer dizer, então não tem a 
questão do conhecimento é questão somente de perpassar 
uma resposta e copiar, copiar e copiar. Isso pra mim é um lado 
muito negativo da questão da apostila, sempre vir com o 
mesmo assunto, sempre vir repetitivo não ter uma atualização 
então não é uma questão muito legal de se basear (P5). 

 
Essa observação é também mencionada pelo P3: 

 
Na sala eu faço com eles. Mas eu pedir pra eles fazer em casa, 
como alguns pedem pra fazer em casa, em casa, eles fazem 
isso... “ó psor, ó taí, ta tudo pronto ó”. (...) E as vezes ele chega 
e fala aí assim “Eu respondi mais umas dez páginas aí...” (P3). 

 

Quanto à categoria desenvolvimento e particularidades do currículo de 

ciências, primeiramente perguntamos aos professores em que medida o 

material de apoio atende aos objetivos de aprendizagem da proposta curricular. 

Em razão dos entrevistados mostrarem-se muito pensativos para responder 

essa questão, se fez necessário discorrer sobre os propósitos da disciplina de 

ciências no currículo prescrito pela SEE/SP. Feito os esclarecimentos, 

obtivemos as seguintes respostas: 

 
Eu acho que ainda se tornam muito superficiais (...). Não 
atende as vezes o esperado pelo professor. Não sei se isso é 
uma característica do nosso ensino, porque hoje em dia os 
alunos tem uma dificuldade muito grande de interpretação, 
então você verifica que os alunos para que eles possam 
desenvolver uma atividade, você repassar duas, três vezes, 
mesmo você fazendo uma leitura compartilhada com eles, há 
um grau de dificuldade muito grande de eles desenvolverem 
sozinhos, né, e, se acaba tendo que explorar muito mais a 
oralidade deles do que até mesmo a escrita né, você tenta 
resgatar aquilo que o aluno tá falando pra você, porque se 
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colocar no papel você vê que é fragmentos de pensamento 
(P2). 
 

Na fala em questão e nos demais comentários que se seguem é 

possível perceber que os materiais de apoio não atendem integralmente às 

finalidades da disciplina. No entanto, as dificuldades elencadas pelos 

professores para o alcance dos objetivos estão quase sempre vinculadas aos 

alunos, ora pela defasagem que carregam, ora pelo papel da família: 

 
Eu acho que em parte sim. E eu colocaria um percentual 
bastante alto. Acho que acima de 70% é (...) do que reza (...) a 
proposta e os caderninhos ele atende. Porém, depende do 
público, se eu tenho uma sala que interagem comigo, enquanto 
professor e vice-versa há um resultado melhor, mas tem sala 
que não funciona, tem sala que não funciona, por mais que 
você tente, não funciona (P3). 

 

Giroux (1997, p. 127) afirma que “as condições sob as quais os 

professores trabalham são mutuamente determinadas pelos interesses e 

discursos que fornecem a legitimação ideológica para a promoção de práticas 

escolares hegemônicas”. Nesse sentido, os diálogos aqui apresentados 

reproduzem o discurso político que o currículo detém certa sabedoria e reflete 

o conhecimento que todos devem ter para ter êxito na vida pessoal e 

profissional.  

Na leitura de Giroux (1997) os professores que organizam suas 

experiências em sala de aula a partir desse discurso, em certa medida, são 

vítimas das próprias condições de trabalho que os impedem de se apropriarem 

de um posicionamento crítico sobre a sua prática.  Essa visão sobre o currículo 

que valoriza os interesses de quem ele representa e tende a desconsiderar o 

capital cultural do estudante é compartilhada pelos P6 e P3 em diversas etapas 

da entrevista: 

 
Então o aprendizado do aluno depende da estrutura familiar, 
coisa que aqui 98% não tem, certo? O aprendizado do aluno 
depende do quê? Do estudante de ele ter interesse e esse 
interesse volta lá no primeiro tópico: ele ter pai e mãe que 
tenha interesse (P6). 
 
(...) E aí eu acredito que o ponto central dessa defasagem é 
familiar, é familiar. Tem uma aluna aqui, filha da professora 
Vânia, aquela moreninha que estava lá. Ela sempre estudou 
aqui, ela é uma excelente aluna, só que a mãe é professora 
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aqui, o pai é professor aqui. E eles são rígidos, eles têm base 
tá, eles são uma família coesa. Funciona, pra ela, mas a 
grande maioria é solto. A grande maioria é solto... e é uma 
dificuldade tamanha aqui (P3).  
 

Os professores não tendem a associar o fracasso do estudante ao modo 

como o sistema escolar lida com os conhecimentos selecionados e 

transmitidos através currículo. Parecem não perceber “porque as coisas são 

como são, como ficaram assim, e que condições as sustentam” Giroux (1997, 

p. 168).  

Ainda sobre a questão das dificuldades apresentadas pelos alunos, a P7 

observa que na escola em que trabalha atualmente os objetivos da disciplina 

são alcançados, visto que os estudantes não apresentam defasagens de 

aprendizagem, o que não ocorria em outra unidade escolar onde atuou por 

mais de 15 anos: 

 

Parcialmente hoje porque eu estou numa escola onde eu tenho 
alunos alfabetizados. Então eles leem os textos, eles 
conseguem fazer uma investigação, pequena, porque são 
menores, 6º ano, então eles estão começando nesse 
engatinhar. Como eles sabem ler e escrever a maioria, então 
você consegue atender. Eu não conseguia usar ele, por 
exemplo, no ******, na grande maioria, um ou outro aluno. (P7). 
 

Nogueira e Nogueira (2011, p. 36) com base nos conceitos de Bourdieu, 

explicam que o saber escolar está intimamente incorporado à cultura 

dominante. Nesse sentido, conforme os autores, os conteúdos curriculares, 

geralmente selecionados em função dos valores e interesses das classes 

dominantes e, portanto, reconhecidos como superiores, nem sempre são 

compreendidos fora das bases socialmente privilegiadas, as quais além de 

dominar o conjunto de referências linguísticas, relacionam-se facilmente com a 

cultura e o saber por elas legitimados. A perpetuação das hierarquias sociais e 

a consequente reprodução das desigualdades sociais são proporcionadas pela 

própria instituição de ensino, pois “ao tratar de modo igual quem é diferente, a 

escola privilegia, de maneira dissimulada, quem por sua bagagem familiar, já é 

privilegiado” (NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2011, p. 36).  

Após ouvir os relatos sobre a compreensão e incorporação da 

proposição curricular pelos professores, solicitamos que os mesmos 
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elencassem aspectos do currículo que consideram importantes para o ensino 

de ciências: 

(...) nada melhor do que você também falar sobre saúde 
pública né. Quem é o aluno, ele saber cuidar dele, do corpo 
dele, da saúde dele e da saúde daqueles que são próximos a 
ele (P1). 
 
Acho que são duas. Voltadas pra questão de ecologia, vou 
colocar dessa forma, tá, sobre as questões do meio ambiente, 
né, sobre a preservação né, então preservacionismo e 
conservacionismo (P2). 
 
Tem eu acho que a formação cidadã, formar um indivíduo pra 
viver em sociedade, este eu acho o eixo mais importante do 
currículo (P3)..  
 
Eu acho que todas são importantes a partir do momento que 
todas elas se complementam (P5). 

 
É a questão da sexualidade, né, que é difícil pra você trabalhar 
esse assunto (P8).  

 
Nas falas acima elencadas, a relevância do currículo está estritamente 

ligada aos conteúdos abordados. Para Sacristán (1998) o consenso sobre o 

que ensinar é um dos pontos mais controversos do pensamento educativo e da 

prática de ensino. Na opinião deste autor a definição de um conteúdo implica 

saber que finalidade se pretende atender em relação às pessoas, à cultura, à 

sociedade contemporânea e futura. Pois os conteúdos precisam abarcar 

 
(...) todas as aprendizagens que os alunos / as devem alcançar 
para progredir nas direções que marcam os fins da educação 
numa etapa de escolarização, em qualquer área ou fora delas, 
e para tal é necessário estimular comportamentos, adquirir 
valores, atitudes e habilidades de pensamento, além de 
conhecimentos. (SACRISTÁN, 1998, p. 150). 

 
Estas peculiaridades dos conteúdos de um currículo caracterizam-se 

como um projeto de socialização geral das pessoas. Ao não se cumprir essa 

finalidade, a visão tradicional de conteúdos se mantém hegemônica no sistema 

educativo, ajudando a regular e a condicionar a prática docente de acordo com 

os interesses dos grupos dominantes aparentemente distanciados das práticas 

escolares (SACRISTÁN, 1998). 

 

4.3.5 Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual 
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No que se refere às mudanças na prática do professor em função do 

novo modelo de currículo, notamos que há observações favoráveis e contrárias 

frente às mudanças identificadas. Um professor relatou ter alterado sua prática 

no sentido de romper com o método tradicional de ensino e não ficar somente 

do campo teórico. Para este professor essa mudança foi positiva, pois o levou 

a incluir atividades mais dinâmicas no cotidiano de suas aulas: 

 

Eu acho que as minhas aulas eram muito conservadoras. Eu 
falava os alunos ouviam né. Com o currículo, quando você já 
tem um caderninho com as propostas onde o aluno tem que 
fazer manipulação de materiais, ele tem que, a partir dali ele 
tem que, a gente tem que explorar essa nova dinâmica em sala 
de aula, fazendo com que os alunos participem mais das 
atividades, mas, que nesse ponto eu acho que os alunos, acho 
que o currículo me incentivou a modificar algumas práticas né. 
Nem tanto voltado para aquele ensino tradicional de apenas 
lousa e giz, mas passando atividades mais práticas com eles. 
O currículo me ajudou bastante nisso, trazendo matérias 
diferentes pra que eles pudessem manipular e fazer as 
atividades (P2). 

 

Já para a P8 a mudança positiva se deu em virtude da organização em 

espiral dos conteúdos:  

Pra mim positiva. Porque no dia a dia esses alunos eles não 
estão, por exemplo, ah ele tem 11 anos tá lá no 5º ano, ele vai 
só... o mundo dele vai girar em torno de só aquele assunto, 
não, né. Ele tem contato com as drogas, ele tem contato com a 
questão da sexualidade, né. Ele tem as questões de ambiente, 
as questões físicas e químicas que estão ocorrendo, por 
exemplo, no organismo dele. É pura reação química, né. E ele 
vai aprender química lá no 9º ano. Você vai falar de alimentos, 
como que você vai falar de enzimas e proteínas, né. Então 
quando o currículo é assim em espiral, você vai aos poucos, né 
porque ele tem contato com isso pela TV, pela internet, né 
(P8). 
 

Por outro lado, observa o P3 o aporte material que acompanha a 

proposição curricular não impactou de maneira efetiva o ensino nas escolas:   

 
Eu acho que ele trouxe uma melhora... só que o problema é 
que ocorreu outra coisa no sentido inverso: que foi a 
desestrutura das escolas públicas. Eu tenho um material... que 
poderia me conduzir a uma melhora significativa, mas por um 
outro lado, a escola pública... ela... se tornou pior. Melhorou na 
teoria, mas na prática continua a mesma coisa (P3). 
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Com relação as mudanças desfavoráveis, os P6 e P7 reafirmam que a 

reorganização dos conteúdos não favoreceu o ensino de ciências, pois 

desmembra a unidade temática e dificulta o entendimento do aluno: 

 
Piorou muito. Retrocedeu muito, certo? Porque esse currículo é 
um currículo né elaborado pra professor especialista. Tem que 
ter um professor com muito, muito conhecimento... (P6). 

 
...antes quando eu trabalhava o corpo humano, trabalhava 
tudo. Hoje eu tenho que parar. Eu até introduzo algumas 
coisas, por exemplo, vou falar logo no 8º ano e aí você começa 
a falar de algumas coisas e fala de tecido. Não tem tecido no 
7º, 8º então às vezes eu introduzo (P7).  
 

No que diz respeito ao rendimento dos estudantes, os P1 e P4 na 

acreditam que diminuiu: 

 
O rendimento dos alunos eu penso que termina caindo na 
verdade porque você termina engessando, querendo ou não 
você fica sempre no mesmo círculo. (...) meus alunos deixarão 
de ver vários assuntos que são pertinentes pra desenvolver a 
linha de raciocínio crítico e científica deles. Eu não posso ficar 
falando de um conteúdo único um bimestre inteiro, eles têm 
capacidade pra desenvolver vários conteúdos dentro de um 
bimestre (P1). 
 
Na verdade, o aluno vai sair daqui ele não vai sair sabendo, né, 
que nem antes, abaixou a qualidade de antigamente. (...) fica 
solto, ele não consegue fazer a ligação, mesmo sendo espiral 
ele não consegue fazer essa ligação que é uma, uma 
continuidade ele não tem um pré-requisito por isso que o 
currículo é interessante: ter a base, o pré-requisito pra seguir, 
ele não tem isso porque volta no conteúdo ele fica indo, 
flutuando... e como é que você vai lembrar? Você vai relembrar 
tudo... você vai dar a mesma coisa, você não vai conseguir 
puxar (P4). 
  

Ainda sobre a perspectiva de mudanças, perguntamos aos docentes 

entrevistados se modificariam ou acrescentariam algum aspecto ao currículo de 

ciências. Ao que nos foi apresentado dois posicionamentos. O primeiro propõe 

uma mudança na reorganização dos conteúdos: 

 
O que eu tiraria, se eu tivesse esse poder, eu diminuiria as 
questões que são voltadas para astronomia no 6º ano, eu 
deixaria tudo junto, tudo num só (P2). 
 
(...) tornar obrigatório alguns conteúdos que... conduzisse os 
alunos a (...) se tornar parte (...) de um trabalho sustentável, 
por exemplo (P3).  
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5º ano o meio ambiente, 6ª série ecologia, 7ª série corpo 
humano e 8ª / 9º ano química e física. Aí vai dentro aí da 
criatividade do professor trabalhar isso daí. Esse é um eixo 
legal, que funciona (P6). 
 
(...) trabalhar mais essa questão das drogas e orientar esses 
alunos sexualmente desde o 5º ano (P8). 
 

Os comentários acerca da reorganização dos conteúdos revelam que a 

inserção e generalização de modelos de aprendizagem nos currículos de 

ciências têm pressionado os professores a privilegiar o uso sistemático de 

determinadas abordagens, em prejuízo às aprendizagens e por consequência, 

à função social da escola. 

Para Gouveia (1992) o professor é possuidor de um acervo importante 

de conhecimentos e experiências, nesse sentido, qualquer planejamento pronto 

para ser aplicado que imponha limitações tendem a não produzir bons 

resultados.  

O segundo posicionamento sobre as modificações necessárias no 

currículo de ciências prescrito pela SEE/SP aponta para a ausência de 

recursos apropriados para o desenvolvimento das atividades propostas pelos 

cadernos do professor: 

 
Você tem que ter um ambiente propício a nível de sala, de 
laboratório, de materiais, realmente que você possa trabalhar, 
se não fica só a fala também né... (P1). 
 
(...) primeira coisa só giz e lousa não dá certo, né? 
Sinceramente eu sou fã do tradicional porque nas escolas de 
qualidade particulares é o tradicional, entendeu? Meio 
ambiente eu acho que deveria estar desde a 5ª, 6ª, tem que tá 
desde do...da 1ª série já tem que tá (P4). 

 
Há ainda no comentário da P7 a necessidade de um aporte teórico nos 

cadernos do aluno a fim de facilitar na resolução das atividades: 

 
Um breve conceito que não serviria pra aula em si, mas que 
poderia ser levado pra esse lado de investigação, para que o 
aluno tivesse como consultar isso fora do ambiente escolar 
(P7). 

 

Essa necessidade é também mencionada pelo P6:  
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O aluno não sabe responder por uma infinidade de motivos. 
Primeiro, você não tem o material de apoio pra ele pesquisar. 
Segundo, o desinteresse dele... (P6). 
 

De acordo com as falas acima apresentadas, os exercícios propostos 

pelo caderno do aluno não fornecem dados suficientes para os estudantes 

resolverem as atividades sozinhos, sendo necessário um aporte teórico que 

complemente as atividades propostas e os orientem na sua realização.  

Essas falhas apontadas no material de apoio além de dificultar o 

trabalho do professor, contrariam os princípios de autonomia do estudante 

defendidos pelo próprio currículo: 

 
(...) é importante destacar que o domínio das linguagens 
representa um primordial elemento para a conquista da 
autonomia, a chave para o acesso a informações, permitindo 
a comunicação de ideias, a expressão de sentimentos e o 
diálogo, necessários à negociação dos significados e à 
aprendizagem continuada (SÃO PAULO, 2010b, p.17-18). 
 

Para Tardif (2014), o professor nunca define sozinho por si mesmo o seu 

saber profissional, pois estão sempre sujeitos aos condicionantes e ao contexto 

do trabalho. Para o autor, o que o professor sabe: 

 
(...) depende também daquilo que ele não sabe, daquilo que se 
supões que ele não saiba, daquilo que os outros sabem em 
seu lugar e em seu nome, dos saberes que os outros lhes 
opões ou lhe atribuem... (TARDIF, 2014, p.13). 

 
Nessa mesma linha de pensamento, Giroux (1997) observa que quando 

de trata de reforma educacional o professor é na maioria das vezes colocado à 

margem das decisões, a qual deverá cumprir. Nesse sentido, as deliberações 

geralmente elaboradas por especialistas afastados da sala de aula, além de 

reduzir o trabalho docente ao papel de transmissor de conteúdos e realizador 

de metas, propõem “metodologias que parecem negar a própria necessidade 

de pensamento crítico” (GIROUX, 1997, p.159).  

 

4.3.6 O Currículo e o Ensino de ciências  

 

O exame da literatura especializada, assim como das propostas 

curriculares oficiais das últimas décadas ambos discutidos ao longo do primeiro 
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e segundo capítulo, têm evidenciado profundas modificações no ensino de 

ciências nas instituições públicas escolares. Dentre os fatores intervenientes na 

mudança, estudos realizados por Amaral (2000); Chassot (2004); Gouveia 

(1992); Krasilchik (2000; 2012); Lorenz (2008), Santos W. L. P. e Mortimer 

(2002) apontam três perspectivas: a) a busca pelo progresso científico e 

tecnológico; b) a formação de mão de obra qualificada; c) alterações no 

ambiente em que o homem contemporâneo vive. Esses três aspectos 

influenciaram profundamente as reformas no currículo de ciências, e, em 

consequência destas, na maneira como a disciplina é ensinada.  

O currículo de ciências proposto pela recente reorganização curricular 

no Estado de São Paulo (2008), parte do princípio que a escola precisa estar 

em constante mudança, tendo em vista que as novas tecnologias da 

informação produziram modificações na produção e disseminação do 

conhecimento. Nesse sentido, “para atender a tal orientação, o ensino das 

Ciências da Natureza deve privilegiar o desenvolvimento da cultura científica e 

a promoção de competências e de habilidades mais gerais ou mais 

específicas” São Paulo (2010b, p. 28), considerando-se as formas de 

representação destas pelos estudantes. 

Com essa nova demanda, o currículo oficial de Ciências aponta para 

uma íntima relação com as perspectivas Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

interdisciplinar; construtivista; cultural e, ainda, com o ensino por investigação 

configurada, especialmente, por meio de pesquisas e práticas de 

experimentação. Tais tendências estão claramente evidenciadas em várias 

passagens do documento curricular, como a observada abaixo: 

 
Outros elementos relevantes que devem orientar o conteúdo e 
o sentido da escola são a complexidade da vida cultural em 
suas dimensões sociais, econômicas e políticas; a presença 
maciça de produtos científicos e tecnológicos; e a 
multiplicidade de linguagens e códigos no cotidiano. Apropriar-
se desses conhecimentos pode ser fator de ampliação das 
liberdades, ao passo que sua não apropriação pode significar 
mais um fator de exclusão (SÃO PAULO, 2010b, p.10). 

 
Para melhor compreensão das perspectivas dos professores frente às 

proposições da nova proposta curricular da SEE/SP, nos tópicos que se 

seguem discorreremos sobre as tendências do ensino de ciências no material 
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analisado, confrontando-as com as discussões oriundas da literatura 

especializada e as percepções dos entrevistados. 

É importante aqui ressaltar que durante a abordagem das categorias das 

tendências curriculares para o ensino de ciências no momento da entrevista, foi 

feita uma breve exposição sobre as mesmas. Esse procedimento se fez 

necessário porque os professores ficaram em dúvida sobre as especificidades 

contidas em cada uma dessas perspectivas e de imediato não associaram à 

pergunta ao conteúdo expresso no modelo curricular. Para garantir que não 

houvesse inferências sobre os temas em questão, optou-se por expô-los de 

forma sucinta.  

Embora as questões específicas do ensino de ciências não seja o foco 

dessa investigação, nos ateremos brevemente a elas a fim de obtermos 

elementos que nos auxiliem na interpretação dos dados e na elucidação do 

problema de pesquisa que propomos responder. 

   

Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) 

  

O enfoque CTS se caracteriza pela abordagem dos conteúdos científicos 

no seu contexto social, sendo seu objetivo central nos currículos de ciências a 

preparação para o exercício da cidadania. (SANTOS, W. L. P.; MORTIMER 

2002). Incorporada aos currículos escolares a partir da década de 1980, essa 

vertente propõe conexões interdisciplinares entre as ciências físicas e naturais 

e as ciências sociais com o propósito de atingir as seguintes metas do ensino 

de ciências contemporâneo: “para as necessidades pessoais cotidianas; para 

resolver os problemas da sociedade; para subsidiar na escolha da carreira; 

para fornecer bases para os futuros estudos” (AMARAL, 1995, p. 296). 

Em conformidade com essa perspectiva, o currículo de ciências é 

organizado de modo que ao final da educação básica, os jovens saibam 

(...) se expressar e se comunicar com as linguagens da ciência 
e fazer uso prático de seus conhecimentos. Dessa forma, 
poderão compreender e se posicionar diante de questões 
gerais de sentido científico e tecnológico e empreender ações 
diante de problemas pessoais ou sociais para os quais o 
domínio das ciências seja essencial (SÃO PAULO, 2010b, 
p.26). 
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Seguindo essa linha de pensamento, solicitamos aos professores que 

comentassem sobre a perspectiva CTS no atual currículo de ciências ao que 

cada um nos respondeu: 

Ao meu ver, não abrange não (P1). 
 
Eu consigo ver o enfoque em algumas situações. Eu não acho 
que esse é o enfoque geral, forte, faz parte, é um dos eixos 
que a gente acaba observando (P2). 
 
O material ele traz um enfoque, ele traz (P3). 

Sim (...) Algumas. É claro que de física como eles não 
vivenciam é mais difícil né... mas dá, pela própria apostila tem 
coisas que dá. O uso do celular pra falar da 
eletromagnetividade, né, das ondas sonoras (P4). 
 
Muito pouco. Pouco, a questão da ética, da ciência dentro do... 
da questão do uso das tecnologias novas, principalmente as 
biotecnologias, muito pouco (P5). 
 
Não, não. Não observo esse tópico não (P6). 

 
Eu vejo esse foco e acho importante (P7). 
 
Tem. (...) querendo quando você fala de meio ambiente, você 
traz questões políticas pra dentro do assunto, então, não tem 
como fugir, né (P8). 
 

Nas falas acima elencadas, notamos que a maioria dos professores 

entrevistados identifica o enfoque CTS no currículo de ciências, sendo que os 

P2, P4 e P5 o visualizam parcialmente, o que evidencia que os temas 

curriculares são permeados de significados e linguagens distintas. 

Conforme explica Sacristán (1998): 

 
Se a cultura do currículo é uma cultura mediatizada, isto 
significa que a mediação torna-se fonte de distorção dos 
propósitos originais declarados externamente e de influências 
acrescentadas, procedentes dos contextos e das práticas que 

intervém nesse processo (SACRISTÁN,1998, p. 131). 

 

Na opinião do autor, o currículo tem sentidos distintos de acordo com o 

enfoque que lhe é dado sobre a prática de ensino. Essa imprecisão deriva da 

própria dimensão dos conceitos que além de desempenharem objetivos 

diferentes e também parecidos, tendem a produzir interpretações distintas das 

finalidades educativas. 
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Enfoque Interdisciplinar  

 

De acordo as proposições curriculares apresentadas por esta 

investigação ao longo do segundo capítulo, a perspectiva interdisciplinar tem 

sido uma das preocupações mais visíveis nos currículos oficiais das três 

últimas décadas. Particularmente, no campo das ciências da natureza a 

interdisciplinaridade ganhou força com o advento da crise ambiental 

ocasionada pelo processo de industrialização na década de 1980 (AMARAL 

2000).  

A partir de então, a procura de maior integração dos conhecimentos 

científicos, tradicionalmente tratados de forma isolada dos outros campos do 

conhecimento, tem sido defendida pelos especialistas como ferramenta 

fundamental para compreensão integral do fenômeno estudado. Desta 

perspectiva, espera-se que tais conhecimentos propiciem compreender a 

produção científica nos contextos em que elas se apresentam, além de 

contribuir para a crítica às contradições políticas, econômicas e sociais 

presentes nas organizações da sociedade contemporânea. 

De acordo com Amaral (1995, p. 351) “a interdisciplinaridade é uma 

postura metodológica que deve fazer parte do próprio ato de construção do 

conhecimento, para que se possa estabelecer uma aproximação mais precisa 

da realidade”.  Em conformidade com essa perspectiva, o documento 

curricular, objeto de nossa análise argumenta que: 

 
A área do conhecimento de Ciências da Natureza tem 
importante interface com a área das Ciências Humanas (...). Da 
mesma forma, há uma ampla interface com a área das 
Linguagens e Códigos, pois as Ciências da Natureza, de um 
lado, fazem uso de inúmeras linguagens e, de outro, 
constituem linguagens elas próprias (SÃO PAULO, 2010b, p. 
27- 28). 
 

Com essa compreensão, as abordagens conceituais não devem ocorrer 

de forma isolada, mas abrangendo e integrando as múltiplas dimensões do 

conhecimento. Nesse sentido, a diversidade textual deve “receber o enfoque 

específico de cada disciplina e, ao mesmo tempo, precisam ser trabalhados de 

modo interdisciplinar” (SÃO PAULO, 2010b, p. 15). 
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 Com relação a percepção do enfoque interdisciplinar pelos professores, 

vários pontos foram destacados pelos docentes entrevistados. O primeiro deles 

mostra que há uma postura favorável quanto ao trabalho integrado com outras 

disciplinas:  

 
No ensino fundamental, com educação física, com matemática 
(...) história, em alguns momentos (...) geografia (...) nós temos 
uns conteúdos bastante relacionados à geografia, tá. Então eu 
vejo ligação com bastante disciplinas (P3). 
 
Sim eu vejo esse aspecto. Eu por exemplo tive muito auxílio de 
professores de outras áreas que eu questionei e muitos me 
questionaram. Então esse aspecto é até relevante (P6).  

 

Um segundo comentário denota que o enfoque interdisciplinar é 

identificado na proposta curricular apenas em alguns momentos: 

 
Em alguns momentos sim, em outros não. Vai conversar, por 
exemplo, com português constantemente né, vai conversar 
dependendo da área com geografia aí. Mas eu não vejo, por 
exemplo, conversar com língua inglesa, eu não vejo conversar 
diretamente com história... é uma ou outra disciplina (P1). 

 
Outro apontamento refere-se ao fato das atividades que requerem 

conexão interdisciplinar não estarem sintonizadas com outros componentes 

curriculares no mesmo momento em que determinados conhecimentos são 

requeridos: 

 
(...) a proposta até traz a questão interdisciplinar, mas ela não é 
trabalhada no mesmo momento (P8) 

 

O que é confirmado pelos depoimentos do P2 e P4: 

 
As vezes a gente nem sempre consegue conciliar o período 
com os outros professores né, as vezes aquilo que você está 
falando, entre aspas né, lá no segundo bimestre, o professor 
está falando no terceiro. O que também é uma questão que a 
gente acaba discutindo né, justamente esse sequenciamento 
(P2).  

(...) É difícil trabalhar (...), por exemplo, quando eu falo do meio 
ambiente... a professora falou isso em outra, em outro bimestre 
e aí as vezes bate, as vezes também não bate e aí fica muito 
além... num... seria bom se até os dois professores 
participassem o mesmo conteúdo na... na mesma aula, já 
pensou nisso? (P4) 
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A falta de tempo para o preparo e planejamento coletivo no horário de 

trabalho também aparece na fala dos professores como um entrave para 

trabalhar de forma interdisciplinar como sugere o currículo de ciências: 

 
(...) me falta o tempo para o preparo. E se me falta o tempo, 
falta o tempo para o outro também. Por exemplo, se por dia 
nós tivéssemos duas horas pra nos reunir aqui e trocar ideias 
sobre os conteúdos... é esse tempo que eu to te falando que 
falta (P3). 
 

Os professores tendem a associar a interdisciplinaridade à ideia de 

integração de conteúdos. Sendo essa integração no sentido técnico, ou seja, 

dos professores se ajudarem mutuamente contribuindo cada um com os 

conteúdos específicos de sua disciplina para responder às questões relativas à 

suposta atividade interdisciplinar. Essa forma de abordagem dos conteúdos, 

além de não proporcionar uma visão abrangente do processo, acaba 

ressaltando a compartimentação do conhecimento. Esse entendimento é 

observado apenas no comentário da P7: 

 
(...) toda vez que a gente pensa numa imagem interdisciplinar a 
gente pensa que tem que tá focado com outro professor, mas 
acho que não necessariamente. (...) o foco maior de um 
trabalho interdisciplinar é o próprio professor viajar nas outras 
áreas, trabalhar nas outras áreas. (P7). 

 

De modo geral, verificamos que, para os professores entrevistados, a 

perspectiva interdisciplinar possui mais um significado operacional do que 

necessariamente de uma nova postura com relação ao tratamento e 

compreensão dos conteúdos, como sugere o texto da proposta curricular:  

 
A escola deve proporcionar aos estudantes conhecimentos e 
instrumentos consistentes, permitindo-lhes desenvolver 
critérios para decisões pessoais, para analisar fenômenos 
naturais e processos tecnológicos de seu cotidiano e, em 
novas situações, para fazer uso de informações e conceitos 
ativamente construídos na aprendizagem escolar (SÃO 
PAULO, 2010b, p.32).  

 

O enfoque interdisciplinar ocorre quando o professor busca, nos 

conteúdos específicos de outras disciplinas, contribuições para o entendimento 

do objeto de estudo (AMARAL, 1995). Nesse sentido, as dificuldades aqui 

apresentadas podem ter relação com diversos fatores: à formação inicial 
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recebida pelos professores (que geralmente não contempla a perspectiva 

interdisciplinar); à formação continuada (que muitas vezes, são embasadas em 

torno de conteúdos acadêmicos e não em projetos de ação); ou ainda a própria 

organização dos espaços e tempos escolares que contribui para a abordagem 

fragmentada do conhecimento. 

 

Abordagens construtivistas 

 

Na Educação em Ciência a abordagem construtivista refere-se a uma 

“proposta que contempla a participação ativa dos estudantes na construção do 

conhecimento e não a simples reconstrução pessoal do conhecimento 

previamente adquirido, através do professor ou do livro escolar”. (CACHAPUZ 

et al, 2005, p. 114). Nesse sentido, para os referidos autores, a abordagem 

construtivista na aprendizagem das ciências tem como propósito a superação 

da mera assimilação de conhecimentos já elaborados por intermédio de uma 

investigação orientada pelo professor. 

Para Bastos (1998), as abordagens construtivistas são heterogêneas, 

mas originalmente são reflexões sobre aprendizagem e não sobre o ensino. 

Desse modo,  

(...) sempre que um indivíduo aprende algum conteúdo 
complexo de maneira significativa, supõe-se que tenha ocorrido 
algum tipo de construção de conhecimentos, não importando 
se a aprendizagem se deu dentro ou fora da escola, em função 
de um ‘ensino tradicional’ ou de qualquer esquema de ensino 
(BASTOS, 1998, p.10). 

 

Considerando essa perspectiva, afirma Bastos (1998), o insucesso do 

estudante frente a uma abordagem que se autointitule construtivista, não quer 

dizer que o método utilizado esteja errado em relação ao que os especialistas 

estabelecem entre aprendizagem significativa e processo de construção de 

conhecimento, mas que em alguma etapa do trabalho realizado, houve pouca 

ou nenhuma aprendizagem. Para este autor a aprendizagem ocorre por meio 

do comportamento ativo do estudante, ou seja, ele aprende através do que ele 

faz e não do que faz o professor. 

Na opinião de Matthews (2000, p. 272) “o construtivismo não é só uma 

teoria sobre aprendizagem, ensino e filosofia da educação - embora estes 
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temas sejam significativos. Ele é também apresentado com uma teoria da 

ciência”. Para este autor, o construtivismo ocupa uma posição superior em 

relação às demais teorias da aprendizagem, pois além de ser um referencial 

para pensamentos e ações, oferece aos professores elementos para a 

desconstrução das concepções tradicionais acerca da natureza da ciência e do 

conhecimento. 

 Observa-se nas ideias aqui apresentadas que o construtivismo possui 

significados diferentes e que não há entre os referidos pesquisadores um 

consenso sobre qual a extensão mais adequada da teoria. Diante dessas 

perspectivas cabe aqui enfatizar que em nosso entendimento, o currículo 

prescrito pela SEE/SP caminha para uma concepção construtivista mais 

próxima das ideias defendidas por Cachapuz (2005), ou seja, idealiza-se a 

participação ativa dos estudantes através de abordagens que envolvam 

resolução de problemas, pesquisa e experimentação, com vistas a melhorar os 

fracos resultados dos modelos de aprendizagem por transmissão / recepção.  

Conforme nos reportamos no segundo capítulo dessa investigação, o 

currículo vigente da SEE/SP apresenta uma concepção construtivista de 

currículo, na qual postula, que a aquisição de conceitos científicos, deva tratar 

do contexto em que os estudantes estão inseridos, pois no Ensino 

Fundamental, os tópicos disciplinares necessitam ser relevantes para vida 

pessoal e comunitária do estudante (SÃO PAULO, 2008c).  

 
Aprender significa compreender, transformar e agir e, para 
isso, é condição indispensável estabelecer relações 
significativas entre o novo e aquilo que já se sabe, levando em 
conta outras variáveis, como as afetivas e sociais. As 
atividades em sala de aula contribuem, assim, para o 
desenvolvimento dos jovens cidadãos tornando-os mais 
flexíveis e criativos (SÃO PAULO, 2008c, p.41-42). 

 

Ao analisarmos as entrevistas, verificamos que a abordagem 

construtivista foi uma perspectiva bastante percebida pelos professores no 

currículo proposto:  

Sim, sempre quando você faz uma leitura com os alunos, pra... 
você acaba, naquele caderninho de orientação, sempre fala 
que é pra explorar o que os alunos já sabe né, então a gente 
acaba modificando nosso diálogo pra que eles possam dizer 
das situações que eles já passaram né, a gente acaba 
enfatizando pra ver se a gente pega algum, algum, alguma 
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brecha né, alguma ponta pra poder explorar um determinado 
conteúdo (P2). 

(...) isso eu enxergo. Porque assim, a própria apostila trabalha 
assim pros alunos produzir, falar o que eles acham... (P4). 
A apostila ela pede bastante isso (...). Na prática, alguns 
tópicos dão pra gente fazer, outros não... (P5). 

 

Tendo em vista que, o questionamento feito foi de ordem mais geral, 

dois aspectos puderam ser delimitados. O primeiro refere-se sobre as 

dificuldades evidenciadas pelos professores sob essa perspectiva: 

 
O material foi preparado pra isso (...) mas ela foi preparada pra 
um enfoque onde ela não encontra nesse público este preparo. 
E eu acho que esse é um grande desafio (P3). 
 
Vejo que tem uma orientação sim, mas eu particularmente sinto 
dificuldade nisso e as vezes eu não vejo... como eu vou falar... 
a identificação desse conhecimento. Alguma coisa eu identifico, 
mas não tudo (P7). 
 

O segundo são críticas às orientações comumente apresentadas pelos 

materiais de apoio aos professores no desenvolvimento das atividades, que 

trazem em seu bojo a perspectiva construtivista: 

 
Então professor... agora você... assim... aborde dessa maneira, 
faça esses questionamentos... como se você não conseguisse 
pensar por si próprio, como se você não tivesse seus próprios 
questionamentos (P5) 
 

Se por um lado os professores tendem a associar a perspectiva 

construtivista a uma técnica ou um método a ser aplicado aos seus alunos, por 

outro, os materiais de apoio incutem a ideia de metodologia ou recurso didático 

à disposição do professor. 

Para explicar melhor o que estamos falando e ilustrar o que é relatado 

no comentário da P5, apresentamos a seguir as etapas de uma situação de 

aprendizagem extraídas do volume 1 do caderno do professor de ciências do 

9° ano.  

Observa-se na figura 13 que a proposição do tema a ser trabalhado 

apresenta uma breve introdução com os propósitos da atividade, na qual se 

especifica o que deve ser observado, o que os alunos já sabem, as 
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competências e habilidades requeridas, juntamente com as sugestões de 

estratégias, recursos e avaliação: 

 

Figura 13 – Situação de aprendizagem 1: Introdução  

 

 

Fonte: São Paulo (2014b, p. 7). 
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Em continuidade a nossa exposição, a figura 14 apresenta de forma 

detalhada os procedimentos a serem seguidos pelo professor na situação de 

aprendizagem assim como os materiais necessários à realização da atividade: 

 

Figura 14 – Situação de aprendizagem 1: Procedimentos  

 

Fonte: São Paulo (2014b, p. 8). 
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Na figura 15 observamos a continuação dos procedimentos, juntamente 

com as orientações para o preenchimento da tabela: 

 

Figura 15 – Situação de aprendizagem 1: Continuação dos procedimentos  

 

Fonte: São Paulo (2014b, p. 9). 
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É possível notar que a fala direcionada ao professor traz orientações 

precisas de como ele deve lidar em cada etapa da atividade. Em outras 

palavras, o material contém todas as instruções sobre como ser professor e 

como organizar seu fazer pedagógico. 

Essa forma de organizar atividades assemelha-se aos princípios 

propostos por Tyler (1979), considerados como fundamentais na elaboração de 

um bom currículo, entre os quais elenca quatro questões a serem respondidas 

quando se desenvolve inclusive, um plano de ensino:  

 
1) Que objetivos educacionais deve a escola deve procurar 
atingir? 2) Que experiências educacionais podem ser 
oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses 
propósitos? 3) Como organizar eficientemente essas 
experiências educacionais?  4) Como podemos ter certeza se 
esses objetivos estão sendo alcançados? (TYLER, 1979, p. 1). 

 
As questões acima elencadas e amplamente semeadas nas orientações 

dos materiais de apoio da SEE/SP apontam para uma perspectiva tradicional 

de currículo, centrada em “como ensinar” conteúdos e métodos eficazes para 

consecução dos objetivos.  

Sobre a concepção tradicional de currículo, Silva (2015) explica que 

emergiu no início do século XX, onde se desenvolveram duas vertentes iniciais. 

Uma com Bobbitt, que procurava equiparar o sistema educacional ao sistema 

industrial, de modo que fosse possível verificar os resultados alcançados. E 

outra com Tyler que se fundamentava em objetivos claramente definidos.  

Na proposta de Tyler (1979), a base racional para desenvolver um 

currículo são os objetivos educacionais, através dos quais serão selecionados 

os materiais, os conteúdos, os procedimentos de ensino e a avaliação. Para 

este autor, “nenhuma fonte isolada de informação é adequada a fornecer uma 

base para decisões amplas e criteriosas sobre os objetivos da escola” Tyler 

(1979, p. 5), sendo fundamental incluir estudos sobre os alunos, sobre a 

escola, a opinião dos especialistas, assim como, suporte filosófico e psicológico 

para obtenção de padrões desejáveis de estudantes. 

Nessa perspectiva, o papel do professor consiste fundamentalmente na 

seleção de experiências de aprendizagem e sua organização segundo critérios 

estabelecidos, basicamente o que é presumido pelo currículo da SEE/SP. 
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Em seguimento à exposição ao material de apoio analisado, a figura 16 

traz algumas definições relativas ao conteúdo estudado na situação de 

aprendizagem 1, ou seja, uma breve a exposição sobre o conceito 

propriedades da matéria: 

 

Figura 16 – Situação de aprendizagem 1: Definições conceituais  

Fonte: São Paulo (2014b, p. 10). 
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A questão da definição conceitual é inclusive, motivo de críticas e 

reivindicação dos professores em relação ao material de apoio destinado ao 

estudante, que nem sempre apresentam uma base teórica apropriada para 

consulta do aluno que o auxilie na resolução das atividades: 

 
É só isso que tem na apostila: prática e o material didático não 
existe, quando existe, ele não tem nada, ele não menciona, 
muitos poucos capítulos você consegue tirar algo pra explicar o 
que está na apostila... (P6).  
 
Acho que teria que ter um breve conceito que não precisa nem 
o professor trabalhar. (...) que não serviria pra aula em si, mas 
que poderia ser levado pra esse lado de investigação, para que 
o aluno tivesse como consultar isso fora do ambiente escolar 
(P7) 

 

A ausência de uma orientação conceitual compatível com as atividades 

propostas no caderno do aluno é mais um elemento que dificulta o trabalho 

docente, especialmente, como relata o P6, quando há divergências em termos 

de conteúdos prescritos pelo currículo e o livro didático, conforme reportamo-

nos anteriormente na discussão acerca do material de apoio. 

Sacristán (1998) em seus estudos sobre a integração dos 

conhecimentos aos currículos escolares, afirma que 

 
Uma vez feita a escolha de que se ensinarão estudos sociais 
ou linguagem será necessário ajustar a matéria 
pedagogicamente ao aluno / a, dosá-la, ordenar suas 
dificuldades e justificá-la desde o ponto de vista psicológico. 
(SACRISTÁN, 1998, p. 154). 

 

Dessa reflexão pode-se inferir que, a adequação do material de apoio 

quanto aos níveis de compreensão dos estudantes é fundamental no processo 

de ensino e aprendizagem. As lacunas identificadas pelos professores no 

material de apoio do aluno além de atravancar o trabalho do professor, 

contribui para inviabilizar o uso desse recurso. 

Em continuidade à observação das etapas da situação de aprendizagem 

1, nota-se que a figura 17 dá seguimento às definições relativas ao tema 

proposto e apresenta questões a serem respondidas após o término da 

atividade prática. Há também uma orientação de correção para o professor 

com as possibilidades de respostas a serem dadas pelos alunos: 
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Figura 17 – Situação de aprendizagem 1: Definição conceitual, questões e 

orientação de correção  

 

Fonte: São Paulo (2014b, p. 11). 

 

Finalmente, na figura 18 apresenta-se a continuidade das questões com 

as respectivas orientações ao professor em conjunto com uma explicação 

direcionada ao aluno na execução da tarefa de casa. 
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Figura 18 – Situação de aprendizagem 1: Questões (continuação) e tarefa de 

casa.  

 

Fonte: São Paulo (2014b, p. 12). 

 

Em oposição ao que é proposto na situação de aprendizagem analisada, 

Cachapuz esclarece que propostas construtivistas, por vezes apresentadas 

“como a quinta-essência das orientações construtivistas na Educação em 

Ciência” (CACHAPUZ et al, 2005, p.117) que aparecem como fórmulas 
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simplistas, do tipo receita pronta para serem aplicadas aos alunos, não foram 

apresentadas pelos seus autores de modo esquemático. Tais propostas, 

segundo esses autores, encontram maior fundamento na perspectiva 

tradicional de ensino (modelo transmissão/recepção) que veladamente se 

assumem como perspectiva crítica, do que no envolvimento dos alunos com a 

construção do conhecimento.  

Bastos (1998) nos alerta que vários especialistas têm adotado implícita 

ou explicitamente a análise do processo de produção do conhecimento, como 

uma de suas fontes de inspiração para proposição de modelos de 

aprendizagem no ensino de ciências, o que embora traga contribuições 

valiosas para as questões práticas de ensino, tem impactado 

consideravelmente na elaboração de currículos e de material de apoio no 

sentido de legitimar determinas abordagens. Na opinião do autor, deve-se 

evitar que o apego a essa ou aquela tendência, perspectiva ou abordagem que 

nos imponha limitações de pensamento e ação quando se verifica outras 

possibilidades que se mostrem sérias e bem concebidas para a aprendizagem.  

 
Inter-relações com as questões culturais 

 

De acordo com Ferreira (2014) os conhecimentos transmitidos através 

das disciplinas são um conjunto dinâmico e preciso dos elementos da cultura, 

naturalmente escolhidos por meio de parâmetros unicamente epistemológicos. 

Diversamente dos currículos que são políticas culturais que alicerçam formas 

de regulação social, produzidas pelas bases sociais privilegiadas para atender 

a interesses específicos (GIROUX, 1997). 

Tendo em vista essas aproximações, tanto os conhecimentos 

disciplinares quanto os currículos participam das disputas mais amplas em 

torno das definições de quais saberes devem ser considerados socialmente 

relevantes em uma dinâmica de concepções políticas e ideológicas que 

envolvem relações de poder. 

No que se refere à disciplina de ciências, o movimento de renovação do 

ensino de ciências arquitetado por meio de instituições como o IBECC e a 

FUNBEC entre as décadas de 1950 – 1970 foram responsáveis por promover o 

ensino experimental que hegemonizava a essência de ensinar e aprender os 
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conteúdos científicos conferindo-lhes valores de verdade absoluta e ao mesmo 

tempo regulava as formas de ver o mundo, a educação e as pessoas 

(FERREIRA, 2014). 

Esse episódio concedeu prestígio às disciplinas de ciências e biologia 

que por sua vez  

 

(...) tiveram sua carga horária aumentada, ocupando o tempo 

e o espaço até então das humanidades, e passaram a ter um 
maior poder de definir quem sabe e quem não sabe, quem é 
mais ou menos inteligente, quem pode e deve ou não pode e 
não deve prosseguir os estudos até alcançar o ensino superior 
(FERREIRA, 2014, p.192). 

 

Inclusive, destaca Gouveia (1992), não se nota em outras áreas do 

conhecimento, como a ciências humanas, por exemplo, o investimento que se 

fez na melhoria do ensino de ciências.   

Mas, do mesmo modo que a produção de discursos foram 

ressignificando e enaltecendo as disciplinas científicas, observa Ferreira 

(2014), foram também desconsiderando como único parâmetro de 

compreensão da realidade, passando até mesmo a enfatizar que tais 

disciplinas deveriam “combater visões descontextualizadas, socialmente 

neutras, individualistas, rígidas e elitistas em que a ciência está inserida” 

(BOTON et al, 2012, p.1 apud FERREIRA, 2014, p. 200).  

Nesse sentido, afirma Ferreira (2014) a percepção da ciência como 

produção cultural ganha força, tornando-se importante fomentar e ampliar os 

diálogos, situando os conceitos científicos às interlocuções interculturais. 

Para realizar essa tarefa, explica a autora, são produzidos novos 

discursos que relacionam a noção de ciência como produção cultural, 

atribuindo-lhe, ao mesmo tempo, o valor de universalidade. Com esta 

perspectiva, as tradições curriculares passam a definir o que é e o que não é 

científico e investem na interdisciplinaridade, inserindo temáticas sociais que 

visam estabelecer uma relação dialógica entre a escola e à cultura de um modo 

geral (FERREIRA, 2014). 

Lopes (1999) ao desenvolver uma análise sobre a inserção do 

pluralismo cultural nos documentos curriculares ressalta que: 
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A superação das práticas curriculares existentes é 
centralmente condicionada por políticas educacionais mais 
amplas. Por isso, as políticas educacionais precisam associar 
as políticas curriculares às políticas de formação de 
professores, de melhoria do salário e das condições de 
trabalho docente e de investimentos nas instalações e nos 
materiais pedagógicos das escolas. Não podem, ainda, estar 
desvinculadas de projetos de melhoria da qualidade de vida da 
população em geral. Além disso, é preciso salientar que a 
possibilidade de organização de um currículo capaz de 
incorporar o pluralismo cultural demanda um contexto 
democrático de decisões sobre os conteúdos de ensino, no 
qual o interesse de todos tenha a possibilidade de ser 
representados (LOPES, 1999, p.75- 76). 

 

De acordo com esta análise, a inserção da perspectiva cultural no 

currículo de ciências demanda que os professores dessa disciplina passem por 

processos formativos.  Pois a própria tradição das disciplinas científicas no 

meio acadêmico é preocupar-se com abordagens de conteúdos e métodos de 

ensino que possuem relação com essa área do conhecimento e não com o 

contexto sociopolítico e cultural (FERREIRA, 2014).   

 O currículo como espaço de cultura é de acordo com os princípios 

evidenciados pela proposta curricular, a referência para ampliar e 

contextualizar o patrimônio de conhecimentos socialmente construídos pela 

humanidade. Nesse sentido, se faz necessário: 

Preparar os indivíduos para o diálogo constante com 
a produção cultural, num tempo que se caracteriza não pela 
permanência, mas pela constante mudança – quando o 
inusitado, o incerto e o urgente constituem a regra – é mais um 
desafio contemporâneo para a educação escolar (SÃO 
PAULO, 2010b, p.10). 

 

Ao questionarmos os docentes sobre o viés cultural do currículo, 

notamos que o grupo aqui entrevistado, em sua maioria, não visualiza, ou 

verifica, mas não consegue estabelecer “pontes” com o ensino de ciências: 

 
Eu não consigo ver, eu não consigo amarrar com os cadernos 
não (P1). 

 
(...) isso tá mais relacionado à história né (P3). 

 
Pra esse enfoque não. Não eu não vejo (P4). 
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Não. Não tem. (...) Eu tento as vezes... não dá sempre e 
também depende muito do enfoque, de trabalhar muito com 
alguma coisa que eles gostam é... (P5). 
 
Não vi (P7). 
 
Não 100%, mas a gente tem alguma coisa sim. (...) Depende 
do professor trazer (P8). 
 

Podemos perceber nos breves comentários dos professores que as 

inter-relações com as questões culturais são pouco percebidas e incorporadas 

pelos professores em suas aulas, justamente o processo contrário defendido 

pelo currículo prescrito.  Estamos entendendo como cultura “as maneiras 

distintas nas quais um grupo social vive e dá sentido às circunstâncias e 

condições de vida que lhes são dadas” (GIROUX 1997, p. 167). Sendo assim, 

nota-se a há um distanciamento entre as elaborações teóricas da SEE/SP e a 

prática pedagógica dos professores de ciências participantes dessa pesquisa. 

Ao se referir sobre a perspectiva cultural, o P2 comenta sobre as 

dificuldades que a escola tem enfrentado para explorar outros espaços de 

cultura que não seja os da própria escola. 

 
Acho que no começo quando você tinha atividades 
extracurriculares, você acabava relacionando algumas 
atividades com esse tipo de enfoque, das observações de 
cultura. É... atualmente, não sei se é por que o Estado está 
sem verba, essas atividades que foram extracurriculares, 
algumas visitações acabaram né, praticamente acabaram. São 
raras as vezes que você consegue retirar o aluno da sala de 
aula pra explorar alguns conteúdos. São raras as vezes que 
você consegue retirar o aluno da sala de aula pra explorar 
alguns conteúdos. Uns ainda permitidos, você consegue ir na, 
na Sala São Paulo lá se tem algo que você pode voltar mais 
pras questões de história ou de artes né, pra explorar na 
questão da música, mas antigamente você conseguia... eu 
achava que, achava não, eu entendia que era possível você 
fazer uma abordagem mais cultural com os alunos, quando 
você acabava explorando algumas atividades extracurriculares. 
Hoje em dia não. Você acaba se limitando muito ao ambiente 
escolar, tudo que você acaba falando é tudo muito teórico, 
mesmo que você, vamos supor, se eu pego as mãos dos meus 
alunos, vou dar uma volta aqui na escola né, vou mostrar o 
verde aqui pra ele, a vida aqui em volta né, alguns insetos, é 
muito pouco né, mediante a riqueza cultural que a gente pode 
ter.  Quando a gente acaba explorando essas questões 
culturais, é... do passado dos alunos, de tentar envolver o 
passado da nossa escola, dos pais que estudaram aqui é, 
daquilo que eles trazem de casa né, as vezes tem aluno que 
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traz foto do pai, com os professores daqui né, são muito 
poucos (P2). 
 

O Currículo como construção social está intimamente atrelado ao 

contexto histórico de determinada sociedade e às relações por esta 

estabelecidas com o conhecimento. Contudo, essas relações exigem diálogo e 

embates entre diferentes grupos sociais para que sejam democraticamente 

resolvidas.  Pois conforme esclarece Lopes (1999): 

Nessa interpretação plural dos saberes e da cultura, as 
ciências físicas e biológicas também se incluem, com suas 
racionalidades específicas e suas formas de lidar com o 
discurso demonstrativo e a empiria. Por conseguinte, as 
análises referentes às relações entre educação e pluralidade 
cultural não podem prescindir da análise do papel do ensino de 
ciências nesse contexto, como se as ciências não fizessem 
parte da cultura e tão pouco constituíssem um contexto plural 
(LOPES, 1999, p. 63). 

 

Por outro lado, na concepção da SEE/SP, é um equívoco estabelecer 

relação de cultura com o que é regional: 

No cotidiano escolar, a cultura é muitas vezes associada ao 
que é local, pitoresco, folclórico, bem como ao divertimento ou 
lazer, ao passo que o conhecimento é frequentemente 
associado a um saber inalcançável. Essa dicotomia não cabe 
em nossos tempos: a informação está disponível a qualquer 
instante, em tempo real, ao toque de um dedo, e o 
conhecimento constitui ferramenta para articular teoria e 
prática, o global e o local, o abstrato e seu contexto físico. 
(SÃO PAULO, 2010b, p.11) 

 

Como podemos observar no discurso da SEE/SP a proposta não foi 

percebida pelos professores da forma como alegam os seus mentores, 

principalmente no tocante à preocupação com a diversidade dos alunos e com 

os aspectos sociais. 

 

Processos e práticas de investigação  

 

A perspectiva do ensino por investigação como estratégia metodológica 

para uma educação científica inovadora foi introduzida nos currículos escolares 

brasileiros a partir na década de 1950. Neste período, o IBECC influenciado 
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pelo movimento reformista norte–americano vinha trabalhando na tradução e 

adaptação de materiais e tinha como um dos seus propósitos o 

desenvolvimento do método investigativo, que visava produzir cientistas e 

enfrentar o avanço do comunismo no mundo, no contexto da corrida espacial 

(CHASSOT, 2004).  

Tendo em vista tais finalidades, as proposições curriculares para o 

ensino de ciências “incluíam a substituição dos métodos expositivos pelos 

chamados métodos ativos, dentre os quais tinha preponderância o laboratório” 

(KRASILCHIK, 2012, p.19). Além disso, pretendia-se que o aluno do primeiro 

grau trabalhasse como um cientista, descobrindo e participando mais 

ativamente de sua aprendizagem (GOUVEIA, 1992). 

A partir da década de 1980, com mudança na concepção do papel da 

escola que passava a ser responsável pela formação dos cidadãos, a noção de 

investigação como estratégia de ensino de ciências assume novas 

perspectivas e passa a contemplar dois importantes aspectos: a) as discussões 

sobre a natureza da ciência; b) as relações das atividades com aspectos 

sociais; (GOUVEIA, 1992).  

Através dessa nova ótica, o ensino por investigação ganha um novo 

significado transcorrendo-se para além das atividades técnicas 

instrumentalistas e adotando como premissas básicas a ideia de construção de 

conhecimento e de participação ativa do aluno no processo de aprendizagem. 

Em conformidade com a concepção de educar para a cidadania, a 

proposta curricular (2010) argumenta em seu texto que a apropriação das 

ciências pelos jovens deve ocorrer de modo que os qualifique para as 

circunstâncias de vida e de trabalho no mundo moderno. Nesse sentido, além 

de técnicas de ensino compatíveis com a participação dos estudantes, 

demanda que em todas as etapas do processo de aprendizagem sejam 

garantidos: 

(...) observações que não se limitem a experiências 
demonstrativas ou laboratoriais, mas que envolvam percepções 
do mundo real, em que a participação e o registro feito 
pelos alunos sejam relevantes (SÃO PAULO, 2010b, p.30). 

 

Sobre essa recomendação, incluem-se a perspectiva investigativa, que 

de modo geral, é caracterizada na proposta curricular como:    
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(...) formular questões; realizar observações; selecionar 
variáveis; estabelecer relações; interpretar, propor e fazer 
experimentos; formular e verificar hipóteses; diagnosticar e 
enfrentar problemas, individualmente ou em equipe (SÃO 
PAULO, 2010b, p.29) 
 

Entre as diferentes estratégias propostas para inserir práticas 

investigativas no ensino de ciências, conforme orienta a proposta curricular, 

observamos que, ao contrário da questão cultural, esse enfoque é bem claro 

para os professores entrevistados:  

 
Eles até tentam trazer nos cadernos algumas atividades 
práticas pra gente desenvolver. Algumas, nós até conseguimos 
desenvolver até na própria sala de aula, mas outras que nem 
eu te falo, tem que ter todo um recurso, você tem que ter 
laboratório, você tem que ter um ambiente próprio (P1). 
 
... pra investigar eu preciso de material de apoio (...).Quando 
eu falo pro aluno “pesquisa isso em casa”, numa sala de 
quarenta, dois, três, trazem (...). Alguns experimentos de baixo 
custo, de coisas assim que... não envolve material perigoso, 
tranquilo, dá pra fazer (P3). 
 
... tem esse viés, o problema é que eu não tenho o material, 
não tenho... (P4). 
 
Nesse tópico ele não funciona, tá. O currículo de ciências leva 
nós professores a trabalhar muito essa parte investigativa, essa 
parte de pesquisa que o aluno vai desenvolver em casa. Seria 
legal se ele desenvolvesse, mas ele não desenvolve, ele não 
faz... (P6). 

 
A parte prática eu acho que tem bastante coisa legal, um 
enfoque maior. (...) Se esse ideal fosse alcançado, nós 
teríamos cidadãos impecáveis, né, mas acontece que eu ainda 
acho que não é atingido esse foco. (P7). 
 
Isso tem bastante. Tem bastante investigação. O nosso 
problema aqui é que o aluno, muitos falam que não tem acesso 
a uma biblioteca, eles não tem acesso à... eles tem o celular, 
mas quando você fala que é pra fazer uma pesquisa na 
internet, eles não tem como fazer uma impressão ou a maioria 
não tem sinal em casa de internet, então eles tem essa 
dificuldade (P8). 
 

Embora a abordagem investigativa esteja muito evidente na fala dos 

docentes, mais uma vez é possível notar que as múltiplas realidades e 

condições da escola pública não foram levadas em consideração na 

elaboração do currículo.  
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Trabalhar com tal perspectiva não é uma tarefa fácil quando se tem 

salas superlotadas e ao mesmo tempo não se dispõe de recursos e de 

estrutura física adequada para desenvolvê-las.  

Conforme afirma Gouveia (1992), a dinâmica da escola está 

condicionada a diversos fatores que se encontram ausentes na implementação 

das propostas curriculares. No entanto, prossegue a autora, as propostas 

educacionais tendem a vincular a melhoria da qualidade da educação apenas 

ao aspecto pedagógico e dissociado das questões sociais que envolvem a 

escola, como se todos os problemas pudessem ser resolvidos com o esforço 

pessoal do professor. 

Segundo a mesma autora, espera-se que o professor descarte seu 

método de ensino e coloque no lugar algo que está sendo mostrado como 

melhor.  “Não bastam bons projetos, materiais e até mesmo os cursos para 

professores; os problemas na escola continuam, pois eles não terminam com a 

proposta de inovação pedagógica” (GOUVEIA, 1992, p. 108). 

Nesta categoria abordamos as tendências incorporadas pelo atual 

modelo curricular e as perspectivas dos professores frente às proposições 

trazidas pela SEE/SP para o ensino de ciências. Resta identificar dentre as 

tendências observadas pelos professores a predominância na prática 

pedagógica. Para finalizar a discussão, perguntamos aos entrevistados qual 

das tendências citadas acreditam que currículo de ciências possui um viés 

maior e obtivemos as seguintes respostas: 

 
(...) a investigação (P1). 
 
(...) seria a questão construtivista. Mas eu não vejo que isso 
seja tão forte, tão grande assim (P2). 
 
Acho que é ciência, tecnologia e sociedade (P3). 
 
É igual... é igual, ele trabalha com a medida (P4). 
 
Tá parcial para investigação a partir do próprio aluno, de 
conhecimentos prévios e isso vem ao encontro do 
construtivismo que é você construir o seu conhecimento a partir 
de coisas que você já conhece (P5). 
 
Essa investigação, esse processo investigativo (P6).  

 
A investigação, essa prática experimental... (P7). 
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(...) essa proposta traz um pouquinho de cada. Eu acho não 
está tendenciando pra nenhuma... (P8). 
 

A análise dos depoimentos colhidos aponta que a percepção e 

incorporação das tendências corporificadas pelo currículo são sempre parciais. 

Tardif (2014) explica que as representações que professores possuem sobre 

um determinado conhecimento tem relação com a sua formação inicial, com a 

estrutura coletiva do seu trabalho e com o conjunto de saberes socialmente 

construídos ao longo da sua vida pessoal e profissional. Essa reflexão do autor 

indica que no seu fazer pedagógico, os professores interpretam e interagem de 

forma distinta com as tarefas que lhes são atribuídas em função dos 

condicionantes a que estão sujeitos. 

Em nosso último questionamento perguntamos aos professores se 

enfatizam alguma das tendências discutidas no tópico anterior em suas aulas.  

 
Nós aqui a gente sempre vai levar em consideração o 
aprendizado do aluno sim. Qual é a base que ele tem de 
sociedade e nós buscamos sempre trabalhar primeiramente a 
humanização dessas crianças, sensibilizá-los da importância 
que cada um tem individualmente, na sociedade e a gente 
busca depois desse primeiro momento conscientizá-los a nível 
cientificamente. Pra nós é primordial porque é a base do ser 
humano (P1). 
 
... mais a interdisciplinaridade, depende do conteúdo que você 
tá abordando (P2). 
 
Sim, sobre a ciência e a tecnologia, enfatizo bastante e 
relacionando com a sociedade, é claro, porque... pra viver em 
sociedade é necessário que todos participem, não tem como 
isolar alguém desse contexto (P3). 

A interdisciplinar. É. Porque eu tento ligar o conteúdo da 
realidade deles... (P4). 
 
Todos. Eu tento fazer, eu tento fazer parte social, político é... 
sê tem que acabar fazendo porque... de acordo com a 
necessidade (P5). 
 
A investigativa, a tecnologia, eu sempre falo muito pros alunos, 
né. Eu falo muito... acho que minha abordagem política, 
econômica... (P6). 

 
Eu acho que a interdisciplinaridade que é uma área que eu 
gosto muito, eu consigo visualizar isso bem e a parte 
experimental, né, essa parte investigativa (P7). 
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Eu acho que a parte de ciência e tecnologia (P8). 

 

Comparando esses últimos comentários com as respostas da questão 

anterior, observamos que quatro dos professores entrevistados percebem na 

proposta curricular um viés maior para a abordagem investigativa. No entanto, 

apenas um desses quatro docentes enfatiza essa abordagem em sua prática. 

Em relação à perspectiva construtivista, três dos professores entrevistados 

declararam perceber, contudo, apenas um dos participantes da pesquisa 

afirmou se apropriar dessa abordagem em suas aulas. Quanto ao enfoque 

CTS, apenas um dos entrevistados visualiza claramente esse aspecto no 

currículo e três professores disseram enfatizar essa abordagem em sua prática 

cotidiana. Quanto à perspectiva investigativa, embora notada por quatro dos 

docentes entrevistados, apenas um focaliza em suas aulas. Houve ainda dois 

depoimentos que relataram a propensão do currículo para todas as tendências, 

contudo, apenas um professor afirmou englobar todas elas em seu trabalho.  

No tocante às inter-relações culturais, observamos que não há uma 

indicação ou incorporação significativa dessa abordagem na prática dos 

docentes que fizeram parte desse estudo. Isso pode ter relação com o fato dos 

professores das disciplinas cientificas aprenderem desde a sua formação inicial 

a selecionar conteúdos e métodos de ensino que tivessem mais a ver com a 

noção de ciência do que com a produção cultural (FERREIRA, 2014).  

As abordagens acima discutidas não apenas compartilham 

semelhanças, como também possuem limitações para seu funcionamento, 

como, por exemplo, a faixa etária dos alunos, o assunto a ser tratado, a 

disponibilidade de materiais de apoio e a viabilidade de incluir atividades 

experimentais. O ensino de ciências abrange conhecimentos com 

características muito diversificadas, o que impossibilita que uma mesma 

abordagem seja eficaz para tudo o que se pretende ensinar.  

Conforme podemos observar, em nossa exposição deste último tema, 

há um grande distanciamento entre os objetivos da reforma curricular e a sua 

materialização na prática docente, pois o currículo não foi construído com a 

participação dos professores da rede, mas implementado para que fosse 

cumprido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como propósito compreender a compreensão que os 

professores possuem do currículo oficial de ciências e como essa 

compreensão tem impactado seu trabalho. Para alcançar esse intento o 

trabalho de investigação teve dois momentos. O primeiro dedicado à pesquisa 

bibliográfica, que visaram traçar um quadro geral da disciplina de ciências no 

currículo escolar brasileiro e em concepções de currículo que objetivaram 

compreender os processos que levaram à construção dos documentos 

curriculares.  

O segundo momento se constituiu na análise dos documentos 

curriculares produzidos a partir da década de 1990 em âmbito Federal e em 

documentos produzidos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

desde a década de 1980. A exploração desses materiais nos permitiu 

identificar os componentes ideológicos presentes nos documentos oficiais e 

analisar os efeitos para a prática cotidiana das escolas.  Nesse momento da 

pesquisa também realizamos um conjunto de entrevistas semiestruturadas com 

oito docentes que atuam na rede Estadual de São Paulo, no município de 

Guarulhos. Na sequência, buscamos a articulação entre as técnicas de 

pesquisa qualitativa e a metodologia da análise de conteúdo para apresentar 

as falas dos professores acerca do currículo oficial e do ensino de ciências.  

A fala dos professores evidencia que a reforma educacional 

implementada pela SEE/SP a partir de 2008 produziu uma série de mudanças 

no trabalho pedagógico da escola e na percepção que possuem sobre 

currículo, principalmente no que concerne ao condicionamento às práticas 

avaliativas dessa rede. 

De modo geral, os entrevistados compreendem o currículo como um 

guia de conteúdos, que teria a função de indicar o que os professores devem 

fazer e, no caso do currículo do Estado de São Paulo, como fazer. Não 

observamos por parte dos participantes da pesquisa a percepção que o 

currículo seja permeado por intenções políticas e ideológicas sobre a educação 

e a sociedade. 
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A análise das entrevistas também revelou que as ações estruturadas 

pelo Governo do Estado de São Paulo, para uniformizar os conhecimentos em 

toda Rede Estadual de ensino não se concretizou na prática dos docentes 

entrevistados, pois além do currículo prescrito se encontrar muito distante da 

realidade de seus alunos, em decorrência das peculiaridades existentes nas 

escolas onde atuam, não há estrutura adequada nem recursos didáticos 

necessários para que a proposta pudesse ser concretizada. Por esse mesmo 

motivo, os cadernos do aluno e do professor são pouco utilizados por estes 

docentes. 

A reorganização dos conteúdos de ciências, no formato currículo em 

espiral, foi outro ponto muito criticado pelos professores. O que antes era 

ensinado separadamente em série/anos específicos do Ensino Fundamental, 

hoje está organizado em eixos temáticos, que são tratados bimestralmente 

abarcando conceitos distintos.  Para a maioria dos professores entrevistados, 

essa forma de organização não possui uma sequência lógica e além de 

fragmentar a unidade temática, dificulta o entendimento dos estudantes. 

O tratamento espiralado dos conteúdos está embasado em pesquisas da 

psicologia e está muito claro na visão de os organizou, mas o mesmo não 

acontece com quem os implementa na sala de aula. Essa particularidade dos 

materiais de apoio ciências indica, que as ações de formação docente 

efetivadas pela Rede Estadual de ensino, não tem contemplado as lacunas 

existentes no currículo prescrito para esta disciplina.  

Diante de tais dificuldades, alguns dos entrevistados alegaram ser esse 

o motivo de não seguirem o currículo prescrito. Já outros, mesmo não 

concordando que este seja o mais adequado para seus alunos, declararam 

seguir em virtude da cobrança da escola, pois são os justamente os conceitos 

elencados no currículo que serão o foco da avaliação institucional (SARESP). 

Ainda que a avaliação institucional seja justificada com fins de 

diagnosticar o aprendizado dos estudantes, os mecanismos de controle 

inseridos no processo de averiguação, condiciona os profissionais que atuam 

nas escolas a privilegiar a transmissão de determinados conhecimentos em 

detrimento de outros que não estão contemplados nas matrizes avaliativas. 

Essa postura governamental limita a atuação docente à mera reprodução do 
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modelo curricular prescrito, pois além de atrelar os conteúdos ao SARESP, 

concede gratificação financeira aos servidores das escolas que obtiveram bons 

resultados. 

Pudemos constatar, ainda, que, mesmo discordando da adequação da 

proposta curricular aos seus contextos de prática, os professores não 

abandonaram totalmente o currículo prescrito. Esse fato pode ter relação não 

somente à eficiência do mecanismo de controle do Estado através da avaliação 

institucional, como também, pelo fato do currículo prescrito incutir a ideia que 

os conhecimentos por ele legitimados são primordiais para a vida social.  

Essa investigação nos permitiu concluir que a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo não é uma política educacional eficaz, pois além de 

desconsiderar os envolvidos diretamente no processo educativo, desde sua 

implementação, não contemplou as necessidades educativas locais. 

. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Roteiro geral das entrevistas 

 

Formação do professor 

a) Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

b) Quais cursos de especialização na área de educação e ano de conclusão? 

c) Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de atualização 

profissional fora do horário de trabalho? No horário de trabalho participa de 

algum? 

d) Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos com 

recursos próprios?  

e) Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação continuada? 

(tempo, preço, interesse, distância, outro). 

Itinerário de carreira 

f) Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

g) Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

h) Há quanto tempo atua na escola atual? 

i) Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE-SP 

a) Qual sua compreensão sobre currículo? 

b) Qual a importância do currículo na área educacional? 

c) Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

d) Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na rede 

Estadual? Pode comentar? 

e) O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP? Comente um 

pouco sobre os materiais orientadores (cadernos do aluno, do professor...). 

 

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 
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a) Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do professor) 

enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de que forma você 

os utiliza?  

b) Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

c) Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) dificuldade(s) 

no desenvolvimento do currículo? Poderia descrever de forma sucinta?  

d) Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante para o 

ensino de ciências? Há algum aspecto que não considera importante? Qual? 

 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

a) Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana com o 

atual currículo de ciências? 

b) Quais mudanças foram incorporadas na sua prática? (Se a resposta anterior 

for positiva). 

c) Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu ou 

não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

d) O que você modificaria ou acrescentaria? 

e) Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

- Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

- Enfoque interdisciplinar. 

- Abordagens construtivistas.  

- Inter-relações com as questões culturais. 

- Processos e práticas de investigação.  

f) Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem maior 

inclinação?  

g) Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 
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ANEXO 2: Transcrição das entrevistas 

 

Legenda: 

E: Entrevistador.  

P: Professor entrevistado (P1, P2, P3, P3, P4, P5, P6, P7, P8).   

[  ]: Interrupções. 

 

Transcrição P1  

 

A entrevista foi realizada em 29/09/2016, na escola em que atua a 

professora entrevistada. Os diálogos ocorreram na sala dos professores, pois 

na data em questão havia uma palestra na escola, sendo na ocasião, o local 

mais apropriado para a gravação dos diálogos. A entrevista foi iniciada por 

volta 11h e 25 min e encerrada às 12h e 16 min, totalizando cerca de 49 min de 

duração. 

 

Formação do professor 

1. E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P1: Eu tenho a curta, a plena e tenho o bacharelado.  

E: Em ciências biológicas? 

P1: É. A licenciatura curta te confere ciências de 5ª a 8ª série, a plena me 

habilita biologia.  

E: O bacharelado foi em quê? 

P1: O bacharelado era iniciação científica.  

E: Em que ano concluiu a graduação? 

P1: Eu comecei em 90, fiz um ano de Figuinha, lá eu fui pra 91, 92 eu terminei 

em 93. Foram quatro anos, três com as licenciaturas e um de bacharelado. 

Terminei a licenciatura plena em 1992 e o bacharelado em 1993. Eu transferi e 

terminei na UNG em 93 

E: Quais cursos de especialização na área de educação e ano de 

conclusão? 
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P1: Eu terminei agora em 2007 o análise em geoambiental, mestrado ali na 

UNG. Fiz um trabalho voltado em cima dos bioindicadores de qualidade de 

água, que são algas, as diatomáceas. Eu conclui em 2007, é em 2007. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P1: Aqui no ********* a gente tá tendo uma parceria com a UNIFESP, então tem 

a professora... gente, como é o nome da professora que está fazendo o curso 

da UNIFESP aqui com a gente?  

[   ] Um professor que estava na sala dos professores responde: “ É a 

professora Márcia”. 

P1: Ah... é Márcia, Marcia Jacomini. Então, essa professora da UNIFESP ela tá 

com um trabalho pra gente discutir sobre a democracia (o que é democracia, 

quais os meios, se nós enquanto professores somos realmente democráticos 

ou se a gente é autoritário).  

E: Mas é voltado pra sala de aula? 

P1: É voltado pra tudo, não só para o professor em sala de aula, mas para a 

direção, para os funcionários da escola é um curso voltado pra todo mundo.  

E: É no horário de trabalho? 

P1: É no horário do ATPC da gente, geralmente faz um com todo mundo, a 

turma da manhã e a turma da tarde.  

E: É semanal? 

P1: O curso começou mensal... É mensal né gente, o curso da Márcia?  

[   ] Uma professora que estava na sala dos professores responde: “ É tá sendo 

mensal praticamente”. 

P1: Porque era pra ser quinzenal, não é isso?... A ideia não era de quinzena?  

[   ] Uma professora que estava na sala dos professores responde: “ Ela tava 

marcando as vezes de vinte em vinte dias”. 

P1: Ah em vinte em vinte dias isso mesmo. Obrigada.  

E: Fora este tem mais algum? 

P1: Fora esse não estou fazendo nenhum outro. 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  
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P1: No mestrado eu entrei com uma parte e o Estado entrou com a bolsa, teve 

uma bolsa que o Estado forneceu.  

E: A bolsa era parcial? 

P1: Pelo curso que tava tendo que era bem mais caro do que a bolsa que eles 

me ofereciam, então tinha que pagar um pouco à parte também. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P1: Sem dúvida é a carga que é assim muito grande que o Estado coloca pro 

professor poder abraçar né. Porque pra eu ter um salário mais ou menos eu 

tenho que ter várias salas de aula. Então, se nós tivéssemos aí recursos 

financeiros por menos aulas, penso que sobraria mais tempo pra gente poder 

estudar. Então a partir do momento que você tem uma carga horária muito 

extensa, isso termina consumindo não só o seu tempo, mas até sua própria 

energia enquanto ser humano. 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P1: 25 anos e eles tão me roubando minha aposentadoria, a partir desse ano. 

E: Não vai dar tempo de aposentar esse ano? 

P1: Não eu ainda preciso de mais um ano pra trabalhar. Eu peguei licenças 

médicas fiquei doente, aí ele me descontaram tudo isso. Ah, mais eu já não 

estou na esperança de me aposentar não, você pode ter certeza que nós não 

tirarmos o Temer, até dezembro eles fazem um abaixo assinado, uma, uma 

emenda constitucional em algum lugar pra tirar a nossa aposentadoria e 

ninguém vai voltar atrás não. 

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

P1: Todas elas que eu trabalhei foi em Guarulhos e todas próximas uma da 

outra. Eu trabalhei no João de Almeida Barbosa ali no Jardim Nova Cumbica, 

quatro anos lá, aí tem mais pra cima o Alberto Bacan eu trabalhei dois anos lá. 

Aí subindo um pouquinho mais tem o Padre Valentin Alonso, lá eu trabalhei 

dois anos, depois vim aqui pra dentro, José Bolsinhas que é o Caique, dois 

anos e depois ******.  

E: Então você trabalhou sempre por essa região aqui? 
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P1: Sempre, sempre trabalhei com a periferia, graças a Deus! Eu tenho vários 

colegas que trabalham lá no centro e trabalham pra cá, porque a gente sofreu 

preconceito no começo, ai, você vai lá pro Pimentas? Ai, você vai lá naquela 

bocada? a gente ouvia na delegacia de ensino, porque as vezes sobravam 

aulas no centro, mais alguns colegas falavam: mil vezes trabalhar na periferia 

do que no Centro. E eu não tive experiência do centro porque eu nunca 

trabalhei lá, mas eu ouvi vários depoimentos de vários colegas, aí eu nunca 

arrisquei não, falei não, então, deixa eu ir pra onde eu realmente... faz meu 

estilo. 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P1: 16 anos. 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P1: 9º ano, cinco salas. E biologia de manhã eu também tenho. Eu tenho 13 

salas de biologia. Pois é, é que biologia só tem duas aulas né, então eu tenho 

que pegar a escola interira pra poder encher cargo de biologia.  

E: Qual você gosta mais, o fundamental ou o médio? 

P1: Eu gosto dos dois, o que eu vejo assim é a diferença da idade. Hoje eu 

percebo assim, que a grande maioria, por exemplo, no ensino fundamental, 

eles tem bastante energia, eles falam muito, mas eles produzem muito 

também. Eles fazem tudo que você pede pra desenvolver em casa ou na sala 

de aula eles trazem. O médio tem a maturidade um pouco melhor, mas eles 

ficam meio acomodados, meio preguiçosos. Então, nem sempre o que você 

pede é produzido. Eu diria aí que tem uma queda de rendimento muito grande 

a nível do Médio, mas em compensação a juventude é um pouquinho mais 

calma pra você conversar com ela.  

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo?  

P1: Bom, é, currículo é um direcionamento. Em primeiro momento o que vem 

na minha cabeça, primeira palavra, um direcionamento de começo, meio e fim 

de um trabalho que você vai estar desenvolvendo, seria isso. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 
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P1: Ele é importante porque ele vai ajudar a gente a nortear né, é... de acordo 

com a maturidade de cada série, o que é que eles devem ter acesso a nível do 

conhecimento, quais as áreas da ciência pra tá desenvolvendo essas 

habilidades com eles, porque não adianta eu vim falar... Eu, eu acredito que 

esse currículo do jeito que ele foi imposto, que aí eu acho que eu já vou passar 

o...  

E: Tudo bem... 

P1: Mais assim esse currículo do jeito que ele foi imposto, você traz 

informações científicas lá do 9º ano diretamente pro 6º ano e no meu ponto de 

vista eles ainda não estão amadurecidos pra ter determinados conhecimentos. 

Então, você termina jogando uma informação que o cérebro deles ainda não 

estão é... desenvolvendo a linha daquele raciocínio. Então a partir do momento 

que eu pego lá, por exemplo, física e química e jogam isso direto lá no 6° ano, 

que era a antiga 5ª série, eles ficam meio que perdidinhos assim, dependendo 

do assunto que você vai abordar e como você vai abordar, eles não 

conseguem compreender no primeiro momento, eles precisam passar por 

etapas e pra mim está sendo pulada, está sendo queimada. 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P1: Conheço.  

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P1: Nós tínhamos um livro, se eu não me engano, chamava proposta curricular 

de ciências, um livro da capinha verde.  

E: Ah, o verdão? 

P1: É, você lembra? 

E: Eu ouvi falar, mas não tive contato com esse material. 

P1: Essa proposta eu acredito que era bem melhor porque ela começava lá 

com ciências de 6º ano a nível de terra, ar água, então o aluno ele tinha acesso 

diretamente à essas informações, que tá ligada a química e a física mais era  

mais branda né, ela vinha na proposta do 6º ano trabalhar só seres vivos, aí a 

proposta do sétimo ano trabalhar só corpo humano e depois que o aluno já 

tinha certa maturidade e desenvolvimento com a ciência, vinha química e física 
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no 9º ano, mais era proposta curricular de ciências, um livro da capa verde. Só 

que eu não lembro quem ditava ele, se era um autor direto... 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP? Comente 

um pouco sobre os materiais orientadores (cadernos do aluno, do 

professor...). 

P1: No primeiro momento assim, pra mim ela foge desses padrões de observar 

maturidade do aluno ela não é uma proposta... é... como eu posso dizer... ela, 

ela te deixa amarrada, engessada.  

E: Sobre os materiais orientadores, os cadernos do aluno, do professor? 

P1: São perguntas assim... no primeiro momento quem elaborou aqueles 

questionários eu não sei se são professores de ciências mesmo, porque têm 

perguntas, as primeiras vezes que eu assim que foram impostas, porque foi 

imposto! Assim que chegou a gente chegou abrir a gente tentou usar, trabalhar 

com eles, mas eram perguntas assim uma repetindo a outra e perguntas 

totalmente fora assim da realidade. Porque eu lembro uma vez que tinha em 

um dos cadernos, só não me recordo agora se era do 1º ano ou era no 2º ano, 

que ele deixava claro uma imagem de uma estrutura celular, mostrava todas as 

informações até então pro professor ir explanando, questionando e tinham 

perguntas assim: agora você vai observar a mesma... vai observar a mesma ou 

algo parecido no microscópio na sala de laboratório, aí eu fiquei me 

perguntando: quê laboratório? quê microscópio? Porque até então nós não 

tínhamos, nós recebemos um microscópio esse ano, que chegou pra gente, 

mas um microscópio, pra todos os alunos então assim, é uma situação fora da 

realidade que quem fez essas apostilas, penso eu que não eram professores 

diretamente do Estado, professores de ciências, vivendo a realidade realmente 

de sala de aula. São perguntas, totalmente é sem nexo, perguntas assim 

muitas vezes também repetitivas que os próprios alunos começam ficar 

saturados de ver a mesma coisa constantemente. A gente até usa, nós aqui 

quando a gente faz o nosso planejamento, todas as áreas, a gente coloca 

como um objeto de apoio. Esse carderninho do aluno fica pra gente como um 

objeto de apoio, dependendo da aula que a gente vai desenvolver o texto que 

tem nos cadernos a gente até usa, mas a nossa matéria prima aqui que a 

gente valoriza em primeiro momento é o nosso livro didático. O livro ele é 
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seguido aqui conosco. A gente faz essa opção entre nós aqui. A gente termina 

usando o livro didático e fazendo opção por ele e a gente esquece o currículo 

que o Estado manda. A gente coloca uma ou outra informação que bate, mas a 

grande maioria das vezes vai ser o livro didático usado. Por que a gente vai 

usar o livro didático lá no 6º ano, nós somos em três professores de ciências na 

escola, a ******, o ****** e eu. E nós temos aí geralmente a ****** fica com os 

6ºs anos, eu com os 9º anos e o ******* termina pegando os 8ºs e aí a ****** e o 

****** dividem entre eles os 7ºs anos, né. E a gente faz a opção pelo livro 

didático, começo, meio e fim. Na 5ª série a gente introduz o livro, lá que é o 6º 

ano né, introduz o livro pra falar e a gente buscou também um livro mais 

amarrado com esse projetinho do livro do livro verde que eu te falei, a gente 

trabalha com o livro do Eduardo Verez, da editora Moderna e ele de uma certa 

forma, ele segurou os conteúdos no 6º ano, no 7º, no 8º e no 9º, sem se 

prender ao currículo do Estado.  

E: Então vocês acabam não se prendendo, fazem aquilo que é melhor pro 

aluno?   

P1: Não, não, pro aluno, o amadurecimento deles. E eles terminam passando 

pelos três professores de ciências. Eles terminam conhecendo a Talita, o João 

e eu.  

E: Você acredita que os conteúdos sugeridos na proposta, nos caderninhos de 

um modo geral desenvolve o pensamento crítico? 

P1: Não eu não acredito não. Olha toda e qualquer, área você pode ter o 

melhor material possível também em mãos se não tiver um profissional que 

esteja por traz de tudo isso pra passar pra essa molecada, você não vai 

desenvolver senso crítico neles. Então antes de fazer aquele caderninho ele 

tinha que aumentar nosso salário.  

E: O que falta? 

P1: Sem dúvida todos os recursos que a gente tem na escola é... fica a 

desejar. Você tem que ter um ambiente propício a nível de sala, de laboratório, 

de materiais, realmente que você possa trabalhar, se não fica só a fala também 

né...  

você precisa fazer pesquisa de campo, você precisa levar essa molecada pra 

fora da escola. Você precisa mostrar o meio, você precisa conversar e... sabe... 
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indicar também pra eles também fazerem por si essas aulas, não ficar só na 

teoria, tem que ir pra prática. 

Como o professor incorpora a o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P1: A gente termina usando sim esses materiais, no entanto, é que nem eu te 

falei fica como um material de apoio, não um material que a gente segue do 

começo meio e fim. A gente vai pegar o livro didático e de acordo com as 

informações que a gente vem buscando no livro didático aí agente amarra com 

o caderno, faz a leitura de um texto, um exercício que a gente percebe que 

está bem elaborado, porque a grande maioria... é a nível de pergunta, o que é, 

o que você entendeu, qual sua... né...   

E: O caderno do professor, você acha que ele ajuda? 

P1: Ele termina complementando ele é um caderno de apoio pra 

complementar. 

E: Na sua opinião ele seria dispensável? 

P1: Pro professor não. Você tem fontes ali que eles indicam também 

bibliografias né, isso é importante pra gente. Agora... o caderno ele é imparcial, 

ele pode ser também utilizado pelos alunos, mas não eu não vejo assim... a 

gente tem que se prender só no caderno, porque o caderno ele falha, falta 

muita coisa ali. É no comecinho a gente teve erros assim gritantes de 

diferenciação, por exemplo, de coisas básicas célula eucarionte e célula 

procarionte. Eles recolheram né, porque os primeiros livros que eles editaram, 

tinham erros assim... é... O que era eucarionte, eles falavam que era 

procarionte, o que era procarionte, eucarionte. Floresta da Mata Atlântica 

estava em plena Amazônia. Eu lembro que eu peguei um livro assim.  

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P1: Só o caderno não, como eu já te falei é necessário o professor tá 

intervindo, intermediando ali com opções diversas.  

E: Me refiro à todo o conjunto de materiais, do professor, do aluno...  
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P1: São vários, vários... processos, várias informações aí, não é só um 

material, um caderno, uma proposta que você falar que você vai formar um 

jovem cidadão crítico, só isso não basta. Seria melhor derrepente até... essas 

pessoas que fazem esses materiais virem às escolas, fazerem palestras a 

respeito né. A partir do momento que eu tenho um especialista que ta vindo no 

colégio, que tá fazendo uma palestra eu penso que termina surtindo um efeito 

muito mais positivo, do que trazer só um caderno, uma apostila, só uma sala de 

aula. De novo é a prática. 

E: Você disse que trabalha com os 9ºs anos, Há quanto tempo está só com o 9 

ano? 

P1: Agora... tem uns quatro anos... uns quatro anos pra cá. 

E: Mas você já trabalhou com as outras séries depois que mudou o currículo? 

P1: Ah, já. 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo?  

P1: Não, eu penso que todas as séries assim de acordo com a maturidade, que 

é a única coisa que é diferente, mas a gente trabalha bem todas as propostas 

de 6º ano, 7º, 8º, 9º. E depende também é... da turma né, tem turma que a 

gente percebe... que está bem afinada entre eles também, tem um grau de 

amizade, de comprometimento, tem outras que a gente tem que tá buscando 

isso no primeiro momento isso, afinando eles né, ajudando eles perceberem 

que precisam vir pra escola pra estudar.  

E: Você havia comentado que os alunos não tem maturidade para 

compreender determinados conteúdos propostos pelos materiais orientadores, 

por exemplo, física e química no 6º ano...  

P1: Conteúdo não.  

E: Tem alguma série que você achou que foi mais difícil desenvolver o que 

estava sendo proposto?  

P1: Eu não vejo assim dificuldade deles, desde que tenham esses 

conhecimentos, desde o primeiro momento até o último aí bem distribuído né, 

sem atropelar, sem misturar conteúdo, entendeu? Mas o 6º ano... não tem 

nenhuma área que eu velo ali dificuldade deles em aprender...Talvez, talvez, o 

9º ano, quando você faz aquela apresentação de física e química pra eles. 
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Química, biologia eles conseguem compreender bem, agora a física eles tem 

uma certa dificuldade, quando a gente começa a falar daqueles cálculos, a 

gente entra em aceleração, velocidade, então você usa pequenas aquelas 

fórmulas introduzindo eles pra matéria de física que virá no ensino médio. Esse 

ano teve, tive aí de cinco turmas, três turmas que teve dificuldade de conseguir 

assimilar e a gente fez explicação, fez vários exercícios, fizemos revisão antes 

da prova e mesmo assim eles tiveram dificuldade. Eu lembro da fala de uma 

aluna do 9º ano B que ela falou “professora, quando que a gente sai desse 

conteúdo e vamos para outro? que eu não aguento mais esse, isso tá chato...” 

o que elem tem de bom é a sinceridade deles né.  

E: Então o que você vê é dificuldade do aluno para alguns aspectos, mas para 

você enquanto professora não há dificuldade para trabalhar o que é proposto? 

P1: Verdade, sim. 

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências? Há algum aspecto que não considera 

importante? Qual? 

P1: Todas as informações são importantes, mas ao meu ver, nada melhor do 

que você também falar sobre saúde pública né. Quem é o aluno, ele saber 

cuidar dele, do corpo dele, da saúde dele e da saúde daqueles que são 

próximos a ele. Você vai falar de dengue pra uma criança, você precisa deixar 

claro quais são os efeitos desse vírus no corpo humano pra gente tentar 

conscientizar que isso não é bom, que isso pode levar o indivíduo à morte e 

tentar ajudar ele a fazer o que, a prevenção em volta dele, conscientizando as 

outras pessoas também né.  

E: Então seria a parte da saúde que você acha que é a mais importante. 

P1: É importantíssima pra mim. Saúde pública. 

E: Tem alguma coisa que você não considera importante? 

P1: Não, não. 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 
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P1: Eu penso que quando a gente tem esse senso de responsabilidade, de 

respeito, que eu acho que todo e qualquer professor ao longo do tempo eu 

percebi que tem isso, entrou na sala de aula ele vai conduzir a aula ajudando 

né o aluno a desenvolver a linha de raciocínio dele. Os materiais que chegam 

até nós, eles terminam nos auxiliando, não é exclusivamente só esse caderno, 

é um conjunto de fatores que nos ajudam a amadurecer também enquanto 

profissional na sala de aula né.  

E: Então não teve nenhuma mudança? 

P1: Esse caderno não foi... A gente não se tornou melhor professor por causa 

desse caderno que o Estado implantou não.  

E: Ele forneceu alguma contribuição?  

P1: Ele veio só somar, mas partir dele alguma contribuição individualmente 

dele não. 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P1: O rendimento dos alunos eu penso que termina caindo na verdade porque 

você termina engessando, querendo ou não você fica sempre no mesmo 

círculo. Quando você tem conteúdos de 6º você consegue passar aquilo pros 

alunos e de alguma, de uma certa forma eles tem acesso a todas as 

informações daquela série, porque você tem começo, meio e fim daquela série. 

Quando a gente chega na série do 7º idem, até chegar o 9º, a partir do 

momento que eu, hora eu volto  num assunto, depois na outra série eu retomo 

aquele assunto vai ficar a desejar em algum momento algum assunto que eles 

não vão ver ao longo de todos esses quatro anos. Por mais que eles falem que 

não, que a gente sempre tá amarrando um conteúdo ao outro, tem conteúdo 

que fica assim em defasagem. Mas na prática não funciona, na prática não 

funciona.  

E: Então não teve melhora? 

P1: Não, pelo contrário eu vejo que ele termina... se eu seguir só o caderno, ele 

termina me engessando de tal forma que meus alunos deixarão de ver vários 

assuntos que são pertinentes pra desenvolver a linha de raciocínio crítico e 

científica deles. Eu não posso ficar falando de um conteúdo único um bimestre 

inteiro, eles têm capacidade pra desenvolver vários conteúdos dentro de um 
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bimestre. Como a gente tá falando essas crianças de 6º ano a 9º ano eles 

produzem, eles têm vontade sim de aprender. Eles têm muita energia e você 

de alguma forma você tem que terminar é... como eu posso te dizer... 

dialogando com eles pra fazer essas falas, do que pode agora do que não 

pode... que palavra agora eu poderia usar... um professor ainda usou esses 

dias na sala... eu não vou conseguir lembrar, mas são, são atitudes que você 

termina desenvolvendo um, um laço de amizade com eles, pra eles permitirem 

né se acalmar, se concentrarem e extravasarem quando terminar a tarefa de 

alguma forma ou com uma fala, enfim... 

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

E: Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

P1: Não, não. Ao meu ver, não abrange não. 

E: Enfoque interdisciplinar. 

P1: Em alguns momentos sim, em outros não. Vai conversar, por exemplo, com 

português constantemente né, vai conversar dependendo da área com 

geografia aí. Mas eu não vejo, por exemplo, conversar com língua inglesa, eu 

não vejo conversar diretamente com história... é uma ou outra disciplina. 

E: Abordagens construtivistas.  

P1: Não, eu não vejo que eles têm essa preocupação com o construtivismo 

não. Eles estão detonando o Paulo Freire.  

E: Inter-relações com as questões culturais. 

P1: Eu não consigo amarrar não. Eu não consigo ver, eu não consigo amarrar 

com os cadernos não. 

E: Processos e práticas de investigação.  

P1: Eles até tentam trazer nos cadernos algumas atividades práticas pra gente 

desenvolver. Algumas nós até conseguimos desenvolver até na própria sala de 

aula, mas outras que nem eu te falo, tem que ter todo um recurso, você tem 

que ter laboratório, você tem que ter um ambiente próprio. Não adianta eu ficar 

só na teoria, trazer uma proposta de uma atividade prática se eu não tenho um 

ambiente pra desenvolver isso, vai ficar inviável. 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  
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P1: Essa última que você acabou de perguntar, a investigação. 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P1: Nós aqui a gente sempre vai levar em consideração o aprendizado do 

aluno sim. Qual é a base que ele tem de sociedade e nós buscamos sempre 

trabalhar primeiramente a humanização dessas crianças, sensibilizá-los da 

importância que cada um tem individualmente, na sociedade e a gente busca 

depois desse primeiro momento conscientizá-los a nível cientificamente. Pra 

nós é primordial porque é a base do ser humano.  

E: Mas você fala nós enquanto escola ou... 

P1: Nós enquanto professores de ciências eu estou pensando nas três pessoas 

que trabalhamos juntos, mas é óbvio que é o foco também do nosso colégio. 

E: É só. Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

P1: Não flor. Eu é que peço desculpas porque dependendo da pergunta eu não 

sei nem o que dizer... 

E: Não se preocupe. Eu entendi perfeitamente tudo o que você disse. 

 

Transcrição P2  

 

A entrevista foi realizada em 06/10/2016, na sala da vice-direção da 

escola em que atua o professor entrevistado, sendo iniciada por volta das 14h 

e 30 min e encerrada às 15h e 30 min, totalizando cerca de 1h e 6 min de 

duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P2: Eu sou formado em ciências biológicas, terminei a graduação no ano 2000, 

fiz pela Figuinha. Quando eu saí da Figuinha eu fiz uma pós-graduação na 

Escola Paulista de Medicina em biologia celular e histologia geral. Foi a 

primeira pós-graduação que eu fiz, todas as formações que teve no Estado 

voltados para o campo de ciências eu fiz também, aquela MGME. Tem o 

REDEFOR que a gente acabou fazendo no ano de 2011-2012 e pedagogia. A 

pedagogia terminei no começo de 2014. 
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E: Quais cursos de especialização na área de educação e ano de 

conclusão? 

P2: De especialização vou ter uma de biologia celular e histologia geral que eu 

fiz no ano 2000 - 2001, perdão, 2001 - 2002, foi um ano e meio, quase um ano 

e meio e depois eu fiz a especialização do REDEFOR, no ensino de ciências. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P2: Atualmente não. Mas já participei.  

E: Mas é porque você não está em sala de aula? 

P2: Por causa do tempo mesmo. Como eu tenho dois cargos, os meus horários 

são reduzidos, então no período da noite eu estou numa outra função, quando 

eu saía daqui eu participava de uma formação. Saía daqui por volta de umas 

14 horas, entrava as 16 e ficava até as 18, isso eu fiz durante uns seis meses.  

E: Que formação era? 

P2: Era uma formação específica de adaptação da língua inglesa para o ensino 

de ciências. Eu tinha um projeto de ir embora do Brasil eu tenho um irmão que 

mora em Londres e achei esse curso que até foi ele que me indicou numa 

escola que fica lá em São Paulo, que tem uma preparação da linguagem 

técnica de ciências para o ensino em escolas específicas onde tem... são as 

escolas biligues. Então eu estava fazendo esse processo de adaptação.  

E: Mas você desistiu? 

P2: Acabei desistindo porque a escola acabou fechando e não ia ser mais 

viável de eu ir embora do Brasil.  

E: Que ano foi isso? 

P2: Esse foi no ano de 2014 mesmo.  

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P2: De gratuito foram apenas as formações que eu fiz pelo Estado, MGME pela 

diretoria de ensino. Todos os outros foram custados por mim. Tenho duas pós, 

uma foi gratuita e outra não, foi com os meus recursos.  

E: Esse MGME é uma pós ou formação continuada? 
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P2: O MGME foi uma formação continuada, teve uma outra também que agora 

eu não vou lembrar o nome... a rede aprende com a rede... faz tempo... no 

ambiente virtual, se não me engano ele marcava acho que ele tinha 30 horas, 

mas aí a gente se debruçou muito mais tempo sobre as atividades do que  as 

30 horas. No MGME, se não me engano, foram 120 horas.  

E: Você disse que atualmente não participa de nenhum curso, né?  

P2: Não. Apesar que pela escola de formação, pela EFAP, tinha dois cursos 

para serem feitos, estava disponível, eu tinha... pra poder fazer, mas eu acabei 

não fazendo. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P2: No meu caso seria por causa do meu tempo de trabalho, no meu cotidiano 

o tempo está bem escasso.  

E: Você trabalha quantas horas por dia?  

P2: Eu trabalho aqui das 7 às 16 e trabalho na outra escola das 19 às 23. 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

Desde 99. Desde 24 de setembro de 99. 

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

P2: Trabalhei em escolas da região central, como o Conselheiro, por exemplo, 

mas a maioria das escolas que eu trabalhei foram em regiões da periferia. 

Cheguei trabalhar na Vila Any, trabalhei próximo do bairro dos Pimentas, 

Paraventi.  

E: Você nota alguma diferença entre os alunos que estudam na periferia e os 

da região central?  

P2: Olha... Por ter dado aula no Conselheiro, a clientela do Conselheiro ela 

vem de todos os bairros, então, pra falar a verdade eu não senti diferença não. 

Pra mim, parecia que era a mesma coisa, não havia grandes diferenças não. 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P2: Desde 2012, 12, 13, 14,15... esse é o quinto ano. 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  
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P2: As aulas que eu tenho atribuídas pra mim seriam de 6º ano, são seis salas 

de 6ºs anos. Mas em outra escola eu tenho 10 turmas Ensino Médio, 4 no 

regular e 6 na EJA. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo? 

P2: Voltado pra nossa função o currículo, é... a ideia que eu tenho do currículo 

seria, uma descrição daquilo que nós acabamos... vou colocar a palavra com 

aprendendo tá, pra utilizar assim um termo bem simples, seria uma descrição 

daquilo que nós aprendemos. Mas, na prática ela não se resolve dessa 

maneira, talvez seria o currículo aquilo que nós tivéssemos que aprender e o 

que muitas vezes não acontece. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P2: Um currículo na verdade ele norteia a nossa direção, enquanto profissional 

da educação, né. A gente sabe que o nosso currículo é baseado naquilo que foi 

determinado pela LDB, pela lei de diretrizes e bases, não é só somatória é um 

documento orientador, que acaba nos auxiliando na sala de aula. Eu sempre 

achei que o currículo, o nosso currículo do Estado eu sempre achei muito 

pobre em relação aos conteúdos, né, independente do componente curricular. 

A gente sempre procura em sala de aula, apresentar algo diferente pros 

alunos, pelo menos essa sempre foi a minha proposta. Então pode ser que na 

questão do currículo, eu acho que ele ainda não foi entendido da maneira como 

ele foi pensado. Não acho que ele tenha sido construído apenas sido 

construído apenas para orientar o professor nas questões que são 

desenvolvidas nele, acho que ele apenas norteia aquilo que ele tem que fazer, 

dá um norte. E o professor com a sua experiência ele tem que com sua 

responsabilidade acrescentar outros campos que ali não são observados.  

E: Mas você acha que não são observados por não serem entendidos? Quais 

seriam essas questões? 

P2: Eu acho que eles tentam adequar o ensino, a educação básica numa 

quantidade de horas e pela observação de cada conteúdo eu entendo que eles 

tenham que fazer cortes. Que tenha que cortar alguns componentes, algumas 

situações de aprendizagem, vamos dizer assim, pra poder dar conta naquele 

período de... pra formação aos alunos. Então eles acabam enxugando ao 
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máximo para que ele seja observado em sala de aula, pelo menos deveria ser 

observado em sala de aula.  

E: Observados em relação aos conteúdos?  

P2: Sim, em relação aos conteúdos, em relação as competências, as 

habilidades que nele são ali propostas. 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P2: Conheço. 

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P2: As minhas lembranças são muito vagas da proposta antiga. Quando a 

gente inicia a nossa carreira de professor, nem sempre a gente dá a aula que a 

gente quer né. Não é assim?  

E: Verdade. 

P2: Nos primeiros anos de minha formação, são poucas aulas que eu dei de 

ciências. A maioria das aulas que eu acabei lecionando eram de química, de 

física, de biologia né, tá mais dentro, mas de ciências foram poucas. As aulas 

de ciências que eu dei que faziam parte da proposta antiga foram pra educação 

de jovens e adultos lá no Comandante João Ribeiro de Barros, que tinha o EJA 

de Fund II à noite e eu acabei trabalhando lá por dois anos, as lembranças das 

aulas de ciências que eu tenho.  

E: Antigamente não tinha professores dessas outras áreas, né. Física, quase 

não tinha. 

P2: Química então... era muito escasso os profissionais com habilitação 

específica apenas pra física. E a gente começando a carreira de professor, a 

gente acabava abraçando essas aulas.  

E: E também não é de praxe você chegar na escola e alguém te dizer “olha, 

essa é a proposta”...  

P2: É. 

E: Eu vejo, pelo menos nas escolas que eu passei, que não tem isso de dar 

importância aos documentos curriculares. No caso dessa nova a gente recebeu 

cada um uma não foi?  

P2: Sim. 
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E: E...“Tem que seguir o que tá aqui”, pra mim falaram isso.  

P2: São coisas que vão até na contra mão de algumas coisas que agente 

verifica que existe no Estado e que as vezes não são cumpridas. Se você faz 

um plano gestão de uma escola né, analisando assim o plano gestão, a 

proposta pedagógica, você tem ali já a definição de como é sua comunidade, 

de como são os seus alunos é... e o que acaba acontecendo quando você tem 

o rol, um grupo de professores que são efetivos, aqueles professores 

conhecem os alunos, sabem da realidade, então eles acabam fazendo o 

planejamento anual baseado na proposta ou no plano gestão ou pelo 

conhecimento que eles têm dos alunos. O que eu acho triste é que quando os 

professores chegam nas escolas com aulas atribuídas, eles não tem 

conhecimento de como é  comunidade, como que são os currículos de cada 

disciplina, eles não verificam e não são apresentados pra eles nem plano 

gestão, nem proposta pedagógica, na verdade eu acho que o professor chega 

com a ideia do que ele acha que é certo, acaba desempenhando aquilo, a 

coordenação pedagógica procura acompanhar o máximo possível, mas acho 

que fica muito solto, muito vago. Eu se eu fosse um gestor de escola privada, 

por exemplo, porque a gente sabe o rapaz fala assim, esse aqui é a cara da 

nossa escola, você vai trabalhar dessa forma, então você tem que adequar a 

sua linha de trabalho com o que já existe na escola, então a escola acaba 

criando uma identidade. Eu verifico que não há uma identidade nas nossas 

escolas, cada um chega e faz, mais ou menos. Por isso que eu falo que o 

currículo serviu pra nortear. Porque antes, com a ideia de que ah o professor 

tem a liberdade de cátedra em sala de aula, não é bem assim né, ele tem a 

liberdade, mas tem que ter uma orientação daquilo que ele tem que fazer pelo 

menos ao mínimo e o currículo ele veio acho que pra justamente fazer isso, pra 

que todas as escolas, no caso as do Estado de São Paulo, que eles já 

tivessem condições de abarcar todo esse conteúdo que é previsto nessa 

proposta. Infelizmente não acontece por N fatores. 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP? Comente 

um pouco sobre os materiais orientadores (cadernos do aluno, do 

professor...). 
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P2: Olha, no começo eu ficava bastante bravo com o currículo. Por que você 

estava justamente naquele... você já tinha uma ideia formatada, então 6º ano 

você acabava falando sobre solo, água e ar. Depois no 7º ano, você acabava 

falando sobre os seres vivos, né, no 8º ano, na verdade era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série.  

E: Isso. 

P2: Aí depois você falava sobre no 8º ano sobre o corpo humano né e 9º ano 

você dividia pra falar sobre química e física, né, os aspectos da química e os 

aspectos da física aplicados na ciência, vamos dizer assim. Então você tinha 

isso na cabeça, já esquematizado. Quando veio esse currículo, ele veio meio 

que pra bagunçar isso, porque com essa ideia do ensino espiralizado, em 

espiral, conteúdos que você não previa naquela série, naquele ano, você 

acabava ter que modificar a forma de pensar pra poder elaborar novamente 

seus planos de aula, pra que pudesse atingir os alunos. E coisas assim que, 

esse vai e vem né, ensina uma parte, por exemplo, astronomia, que eu gosto 

bastante. Uma parte você ensina no final do 6º ano, depois outra parte você 

ensina no ano seguinte, então ficava algo meio que desmembrado. Eu ficava 

muito relutante nessa questão, tanto que a gente fazia até um resumão no 7º 

ano, principalmente de astronomia que, o que eles acabavam vendo no final do 

6º ano, acabavam sendo revisto. Foi meio complicado, acho que no começo, 

essa adaptação ao novo currículo. Hoje eu posso dizer assim que eu entendo 

ele um pouquinho melhor. O que também dificultava o trabalho é que eles 

mudaram o currículo, mas todo o material de apoio que era fornecido pros 

alunos, como livros, não acompanhou a mesma velocidade. Quer dizer, o 

Estado ele fez, tinha os livros didáticos que eram fornecidos pros alunos, que 

era totalmente diferente do que estava no currículo. Porque os livros didáticos, 

ainda eram fabricados, produzidos, com a ideia do planejamento antigo, com a 

proposta antiga, no caso de ciências, né. Você pegava um livro de 6º ano, de 

5ª série tava lá né, solo, terra, água e ar e assim por diante. E, acho que há 

dois anos trás que eles começaram a fazer essa modificação no currículo, que 

algumas editoras começaram a apresentar um currículo mais condizente com a 

proposta, com a proposta não né, hoje com o currículo do Estado. 

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 
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E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P2: Sim, uso. Tem atividades que são muito interessantes, uso parcialmente. 

Eu não uso o caderno do aluno na sua totalidade.  

E: Mas você está pensando no biologia? 

P2: Nos dois, em biologia e em ciências. Eu não uso na sua totalidade. Eu 

sempre procuro utilizar exercícios de material de apoio, no caso do livro 

didático e as situações de aprendizagem que são previstas nos cadernos do 

aluno, que eu acho que sejam condizentes com o meu plano de aulas eu acabo 

utilizando. Tem atividades muito boas, mas tem outras que são... que eu não 

acabo utilizando porque são... não condiz com... até mesmo com os 

facilitadores, com materiais ou com os alunos. Eu acho que, eu entendo que 

umas atividades eu posso ter um aproveitamento melhor se eu trabalhar de 

formas diferentes do que está previsto no caderno do aluno. 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P2: Aqueles objetivos que estão descritos em cada situação de aprendizagem?  

E: Aqueles são uma espécie de objetivos específicos. De modo geral você 

acredita que atende? 

P2: Eu acho que ainda se tornam muito superficiais. Não entendo desses, 

dessas atividades, de elas terem profundidade pra que o aluno consiga... 

quando a aprendizagem ela é mais superficial, vamos dizer assim, onde 

aquelas atividades que você sabe que todos alunos vão conseguir desenvolver 

né, que você não precisa fazer ligações com outros conteúdos, que ele não 

precise na verdade fazer ligações com outros conteúdos, é, acabam sendo 

atendidas. Mas quando a aluno precisa resgatar algum componente curricular, 

né, algum conteúdo, vamos dizer assim, de uma série anterior ou que ele 

precise ligar atividades de outros componentes curriculares, é, de outras 

disciplinas, é, acho que ainda é muito superficial. Principalmente quando você 

envolve as questões, que tem que envolver conta, matemática ou você precisa 

fazer interpretação de texto, ainda eu acho que são muito superficiais. Não 

atende as vezes o esperado pelo professor. Não sei se isso é uma 
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característica do nosso ensino, porque hoje em dia os alunos tem uma 

dificuldade muito grande de interpretação, então você verifica que os alunos 

para que eles possam desenvolver uma atividade, você repassa duas, três 

vezes, mesmo você fazendo uma leitura compartilhada com eles, há um grau 

de dificuldade muito grande de eles desenvolverem sozinhos, né, e, se acaba 

tendo que explorar muito mais a oralidade deles do que até mesmo a escrita 

né, você tenta resgatar aquilo que o aluno tá falando pra você, porque se 

colocar no papel você vê que é fragmentos de pensamento. A gente vê muito 

disso, de alunos, principalmente de alunos do Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio a gente vê também, mas no Ensino Fundamental, especificamente, você 

vê que é muito fragmentado o pensamento deles. Eles não conseguem ter 

começo, meio e fim na linha de pensamento, então as vezes fica muito solto. 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo? Poderia descrever de 

forma sucinta?  

P2: Olha, é, tem umas atividades no final do 8º ano que... eu acho que estas 

atividade eu senti um pouco mais de dificuldade de tentar aproveitar aquilo que 

tava no caderno do aluno pra passar pra eles.  

E: Qual atividade? 

P2: As atividades iniciais quando já falava sobre... eles terminam de fazer a 

parte do corpo humano, quando ele fala um pouquinho sobre sistemas, sobre 

os órgãos, sobre o sistema endócrino.  

E: 8º ano? 

P2: É. Depois, não vou me lembrar agora qual era atividade. Se eu não me 

engano no 4º bimestre tem algumas atividades já voltadas ou começando ser 

voltadas pro campo de física.  

E: Ah sim. Tem. 

P2: É, então, essas atividades da maneira como estava sendo propostas lá, 

achei que ficou um pouco... teria que buscar muito conteúdo que eles não 

tinham visto pra passar pra eles.  

E: E em outras séries? 6º ano, 9º ano... 

P2: De um modo geral foi tranquilo, acho que fica mais fácil pra mim dizer qual 

são as que, qual o currículo que eu mais gosto, que é justamente do 6º ano. 
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Gosto bastante, principalmente de tentar estabelecer uma boa formação pros 

aluno de 6º ano pra que eles possam ter um pouco mais de base pras matérias 

seguintes, principalmente voltadas, como fala muito sobre meio ambiente, 

então, voltado mesmo pro raciocínio crítico, mostrando pra eles a necessidade 

de proteger o ambiente, falando sobre a preservação da natureza, tudo. Eu 

acabava lendo muitos textos pra eles, fazendo muita leitura compartilhada, 

fazer com que eles explorassem muito essa parte da leitura e interpretação. 

Acho que isso dá um subsídio maior pro aluno, pra ele até mesmo acompanhar 

as outras disciplinas por causa que a gente acaba explorando mais a leitura 

deles.  

E: Mas você acha que isso tem relação com a faixa etária? 

P2: Eu acho que é mais uma inclinação minha. 

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências? Há algum aspecto que não considera 

importante? Qual? 

P2: Acho que são duas. Voltadas pra questão de ecologia, vou colocar dessa 

forma, tá, sobre as questões do meio ambiente, né, sobre a preservação né, 

então preservacionismo e conservacionismo. Logicamente a gente não acaba 

falando dessa maneira pra eles, mas a ideia é essa. E a questão do inicio do 

estudo, da vida, da formação da vida. Então, a questão células, tecidos, né, da 

formação do corpo humano, das nomenclaturas que são utilizadas, acho que 

são de suma importância.  

E: Tem alguma que você não considera importante, que você excluiria? 

P2: Tem alguns conteúdos que são abordados em outras disciplinas né. Eu 

trabalhava muito com o professor de geografia, tem alguns conteúdos que ele 

acaba abordando e a gente acabava falando as mesmas coisas, então, eu 

tentava abordar de uma maneira e ele de outra né, voltado mais pras questões 

dele. O que eu posso dizer assim, as questões quando fala muito sobre, sobre 

o solo, elas são, nos casos dos 6ºs anos, elas poderiam ser exploradas melhor. 

O que eu tiraria, se eu tivesse esse poder, eu diminuiria as questões que são 

voltadas para astronomia no 6º ano, eu deixaria tudo junto, tudo num só. 

E: Em que ano, tudo no 7º? 
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P2: Tudo no 7º. Se eu tivesse, tiraria do último bimestre ali, as coisas que são 

voltadas pra astronomia, num todo. Porque você acaba falando tudo, pro aluno 

ter um entendimento você acaba falando tudo novamente no 7º ano. Você 

acaba, falando sobre formação geológica, aí você acaba falando sobre 

formação da Terra. 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P2: Sim. Eu acho que as minhas aulas eram muito conservadoras. Eu falava os 

alunos ouviam né. Com o currículo, quando você já tem um caderninho com as 

propostas onde que o aluno tem que fazer manipulação de materiais, ele tem 

que, a partir dali ele tem que, a gente tem que explorar essa nova dinâmica em 

sala de aula, fazendo com que fazendo com que os alunos participem mais 

atividades mais, que nesse ponto eu acho que os alunos, acho que o currículo 

me incentivou a modificar algumas práticas né. Nem tanto voltado para aquele 

ensino tradicional de apenas lousa e giz, mas passando atividades mais 

práticas com eles. O currículo me ajudou bastante nisso, trazendo matérias 

diferentes pra que eles pudessem manipular e fazer as atividades. 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P2: Eu acho que teve uma leve melhora, nesse sentido. Não foi algo assim 

estrondoso né, que tenha sido assim muito... significativo, que tenha sido muito 

grande né, uma mudança muito grande. Não. Teve uma leve melhora, teve. 

Teve sim.  

E: Mas você acredita que essa melhora foi devido a implantação do currículo? 

Em relação aos alunos. 

P2: Por você ter um caderno, onde você já tem uma situação de aprendizagem 

ali e a proposta era justamente que os alunos participassem, você tentando se 

adequar aquele currículo. Você acaba vendo se ele é viável ou não. Uma das 

coisas que, por exemplo, que havia no começo do currículo, não sei se você 

lembra, tinha uma situação de atividade que eles tentavam explorar as 

distâncias entre os planetas?  
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E: Sei qual é. 

P2: E tinha uma atividade lá, da maneira que eles propunham né, a redução de 

escala que eles propunham, ainda ficava muito grande pra uma escola né, 

tanto, que o aluno ficava mais é... quase 200 m longe né. As vezes nem todas 

as escolas tinham todo esse... espaço pra poder ser feito. Então você tentava 

explorar de maneiras diferentes né, fazendo outras escalas pra poder fazer a 

explicação de quais distâncias que ficavam né, no caso dessa atividade em 

específico. 

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

E: Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

P2: É pouco explorado. Acho que a parte de Ciência Tecnologia e Sociedade 

ainda é pouco explorado. Tem algumas atividades que são descritas em alguns 

anos, a gente fala sobre o perfil... da questão dos alunos de tentar fazer com 

que eles sejam um pouquinho mais participantes ou conscientes  do mundo 

que a gente vive né. Daquilo que o homem faz ou que causa ao meio 

ambiente, que seja transformado, ou melhor, que seja um agente 

transformador de uma forma negativa né. Então, a gente quer consumir alguma 

coisa, só que a gente não sabe ou eles não tem consciência ainda do preço 

que a gente acaba pagando pra que a gente tenha determinados tipos de 

produtos, por exemplo. Então, esse senso crítico né, da questão social eu acho 

que precisa melhor explorado com os alunos.  

E: Você vê esse enfoque no currículo de ciências? 

P2: Eu consigo ver o enfoque em algumas situações. Eu não acho que esse é 

o enfoque geral, forte, faz parte, é um dos eixos que agente acaba observando. 

Mas ainda mesmo assim ele não é ainda contundente ao ponto que a gente 

possa... não. Agora tá de certa maneira que os alunos vão criar um senso 

crítico voltado pra Ciência Tecnologia e Sociedade. Que vai ser capaz que 

muitas coisas que são desenvolvidas, que são pesquisadas, que vão surtir 

efeito, na ação do homem, do meio ambiente né, ou que isso seja... que possa 

transformar o pensamento de uma sociedade, que seja queda de paradigma. O 

que eu sempre falo pros meus alunos é assim né, que... nem todas as 

verdades são absolutas né e eu dou o exemplo da... quando falo de 
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paradigmas com eles ou algo nesse sentido, por exemplo, falo pra eles assim 

que a AIDS, se você falasse de AIDS há vinte anos atrás, você poderia falar 

como uma verdade absoluta, naquele momento que a AIDS não tem cura e 

conforme foram se avançando os anos se agente fala hoje que a AIDS não tem 

cura, todo mundo vai aceitar que a AIDS não tem cura, só que hoje as pessoas 

conseguem viver, então o que foi desenvolvido as linhas de pesquisa, as 

informações que foram tendo, o senso crítico que foi desenvolvido na 

sociedade de proteção, de desenvolvimento de novos medicamentos, desse 

tipo de exploração do caso do Brasil, de uns anos pra cá, dele ter quebrado... 

dele ter quebrado... o... Como eu vou falar? Quebrado a fórmula de um 

medicamento pra poder oferecer, isso é uma questão política né, de saúde 

pública e... e que isso fez com que hoje a AIDS no caso do Brasil, ela pudesse 

ser vista de maneira diferente, não que as pessoas vão se aproveitar, mas que 

a preocupação é que as pessoas não morram tanto, como tinha na década de 

80 e 90, tanto de AIDS como que a gente... se fosse progredindo isso... até os 

dias de hoje, sem nem um tipo de preocupação, hoje em dia, nós teríamos uma 

quantidade de morte relacionadas ao HIV exorbitantes. É grande? É, mas acho 

que devido algumas ações que foram feitas de conscientização na sociedade, 

isso daí foi diminuído.  

E: Você acha que no Ensino Médio esse enfoque é maior? 

P2: Eu tava até conversando com alguns alunos, que tava falando sobre... 

alunos do 2º ano né, sobre doenças crônicas, doenças genéticas, tudo. Tava 

falando com eles um pouco de engenharia genética né, sobre, na verdade tava 

falando com eles sobre ética, daquilo que o homem ele tem capacidade de 

fazer, mas será que ele pode fazer? Então, eu tava relacionando isso com os 

cientistas né, da capacidade de manipulação de material biológico, que eles 

podem ter até capacidade, mas nem tudo, é... no momento hoje, é conveniente 

pra que a sociedade aceite, então, clones humanos, é... essas questões de... 

de... de querer entre aspas né, de imitar o criador né, então falei pra eles sobre 

clonagem, falei sobre esses assuntos, e uma aluno acabou me questionando 

né, se... se o homem tem a condição de fazer, porque não fazer? né, aí foi que 

eu falei pra ele assim, “não é porque você tem condições de fazer, que você 

deve fazer”, nem tudo né... eu tenho a condição, mas será que isso é viável de 
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ser feito? Será que vai trazer benefício? Então, são questões que são pouco 

discutidas né. Então eu entendo que no caso da Biologia essas questões de... 

principalmente que envolve conceitos na sociedade, elas poderiam ser 

exploradas mais. 

E: Enfoque interdisciplinar. 

P2: Uma ou mais, assim... A gente consegue relacionar algumas disciplinas 

com outras né, como eu falei assim... tem bastante atividades que a gente 

pode falar sobre geografia, que acaba sendo uma matéria muito próxima né, eu 

brinco com a professora de, de história né, que principalmente quando a gente 

tá falando sobre os métodos de conservação né, aí eu falo sobre a, sobre as 

especiarias né, aí eu falo pra professora naquela época falar sobre as rotas de 

especiarias que havia no mundo pra poder tentar fazer com que o aluno 

relacione. No ensino médio, acontece menos, no ensino fundamental tem 

alguns conteúdos que você consegue agregar uma ou duas disciplinas, mas 

que isso é uma coisa abrangente...  

E: Mas você acha que a proposta tem esse enfoque? 

P2: Tem. tem sim. 

E: No seu ponto de vista, qual seria a dificuldade para colocar em prática? 

P2: As vezes a gente nem sempre consegue conciliar o período com os outros 

professores né, as vezes aquilo que você está falando, entre aspas né, lá no 

segundo bimestre, o professor está falando no terceiro. O que também é uma 

questão que a gente acaba discutindo né, justamente esse sequenciamento. O 

professor quando ele recebe o caderno do aluno, a proposta do Estado, ele... 

quando fala primeiro bimestre que se separa lá, se vai ver os conteúdos, quais 

são os componentes, as habilidades que tem que ser, ele acha que só pode 

ser dado ali naquele primeiro bimestre, que ele não pode retirar uma parte ali, 

colocar pra lá fazer, ele acha que aquilo é imutável, ele não consegue enxergar 

que aquilo é um material orientador. Se naquele ano você... é conseguir é... dar 

aquele conteúdo né... explorar aquele conteúdo, muito que bem, né, 

principalmente se professor, ainda mais o professor efetivo que tá na, tá muitos 

anos numa escola, ele consegue, conhece os alunos. Eu quando recebia os 

alunos de outras séries, conversava com o professor “o que você passou...” pra 

saber saber se eu precisava resgatar algum conteúdo pra... se chegar mais pra 
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frente ele ia ter uma dificuldade maior. E o quê que acontece, o professor acha 

que “ah não, eu só posso...esse conteúdo tá previsto no primeiro bimestre eu 

não posso dar em outro, em outro bimestre”. E isso as vezes é um dificultador, 

do nosso trabalho, que o professor na elaboração do,  do planejamento, ele 

pensa nele né, no trabalho dele. Difícil um professor que chega assim: “ô 

professor de geografia, vamo sentar junto aqui, vamo ver o que que a gente 

pode trabalhar em conjunto, em que bimestre?’’ É difícil, é... esses encontros 

são bem raros.  

E: Além de história e geografia, você observa conexões com outras disciplinas? 

P2: Português e matemática é constante né. Português e matemática é 

constante, principalmente, por isso que eu falo ó, principalmente a questão de 

leitura né... o nosso... uns dos objetivos é você explorar a leitura e a 

compreensão de textos dos alunos né, as habilidades voltadas para leitura e 

compreensão do texto, interpretação, principalmente os cálculos matemáticos 

básicos né, isso a gente acaba explorando bastante com os alunos. 

E: Abordagens construtivistas.  

P2: Sim. Sim, sempre quando você faz uma leitura com os alunos, pra... você 

acaba, naquele caderninho de orientação, sempre fala que é pra explorar o que 

os alunos já sabe né, então a gente acaba modificando nosso diálogo pra que 

eles possam dizer das situações que eles já passaram né, a gente acaba 

enfatizando pra ver se a gente pega algum, algum, alguma brecha né, alguma 

ponta pra poder explorar um determinado conteúdo. Tem vários textos que nos 

permitem fazer isso no ensino.  

E: Mas isso é algo possível de fazer sempre? Partir sempre do conhecimento 

prévio do aluno antes de abordar um conteúdo? 

P2: Todas não. Em todas as atividades não, nem sempre é possível.  

E: Porque?  

P2: Acho que cada escola tem uma realidade né. A nossa realidade aqui é bem 

difícil né, então, é, a gente acaba envolvendo muitas questões sociais durante 

a aula, então, você... É difícil você falar sobre... determinado conteúdo quando 

os alunos, eles ainda estão engatinhando na questão de educação. Você 

acaba, você vai dar uma aula pros alunos de 8º ano sobre sexualidade, por 

exemplo, você tem toda aquela preocupação com a linguagem, você tem toda 
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aquela preocupação de como que você vai explorar aquele conteúdo com os 

alunos, na questão da reprodução e quando chega em determinado momento, 

sempre vai ter alguém que tem uma vivência totalmente diferente né. Porque 

moram num cômodo, as vezes tá no mesmo leito que os pais, então... são 

agentes dificultadores pra gente. Isso é o que a gente pode falar assim de mais 

suave né. 

E: Inter-relações com as questões culturais. 

P2: Acho que no começo quando você tinha atividades extracurriculares, você 

acabava relacionando algumas atividades com esse tipo de enfoque, das 

observações de cultura. É... atualmente, não sei se é por que o Estado está 

sem verba, essas atividades que foram extracurriculares, algumas visitações 

acabaram né, praticamente acabaram. São raras as vezes que você consegue 

retirar o aluno da sala de aula pra explorar alguns conteúdos. Uns ainda 

permitidos, você consegue ir na, na Sala São Paulo lá se tem algo que você 

pode voltar mais pras questões de história ou de artes né, pra explorar na 

questão da música, mas antigamente você conseguia... eu achava que, achava 

não, eu entendia que era possível você fazer uma abordagem mais cultural 

com os alunos, quando você acabava explorando algumas atividades 

extracurriculares. Hoje em dia não. Você acaba se limitando muito ao ambiente 

escolar, tudo que você acaba falando é tudo muito teórico, mesmo que você, 

vamos supor, se eu pego as mãos dos meus alunos, vou dar uma volta aqui na 

escola né, vou mostrar o verde aqui pra ele, a vida aqui em volta né, alguns 

insetos, é muito pouco né, mediante a riqueza cultural que a gente pode ter. 

Quando a gente fala em explorar esses recursos culturais ou as atividades 

culturais com os alunos, é... algumas a gente até se intensifica em fazer, por 

exemplo aqui na nossa escola a gente fez aqui o dia da árvore, por exemplo, a 

gente chamou, coisas algumas escolas não se lembram mais e, um aluno, ele 

tava falando que ele conversou, um aluno de 7º ano, ele tava falando que o pai 

dele, que o pai dele tem uma foto de ele plantando uma árvore e o pai dele 

estudou aqui né. 

[   ] A coordenadora interrompe: “Licença um pouquinho, aquela foto que você 

ficou de tirar da nossa demanda, lembra porque que não tinha cópia? (A 
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coordenadora pergunta e segue caminhando para outra sala). P2: ”Que foto de 

demanda? Mas que cópia de demanda? Não lembro...  

P6: Quando a gente acaba explorando essas questões culturais, é... do 

passado dos alunos, de tentar envolver o passado da nossa escola, dos pais 

que estudaram aqui é, daquilo que eles trazem de casa né, as vezes tem aluno 

que traz foto do pai, com os professores daqui né, são muito poucos. A gente 

acaba tentando trabalhar com eles essas questões do aspecto cronológico 

deles, agora, se falar pra você que tem atividades que a gente possa, que 

permeiam outros campos, na questão de ciências, são muito poucos.  

E: Você disse que a escola não está recebendo verbas do Estado?  

P2: As verbas que a gente tem, são verbas federais, dos programas do PDDE. 

No caso aqui da nossa escola, nós tivemos uma verba de 2014, usou de 2014 

e tem um resquício muito pouco de 2015. A gente teve um problema com um 

bloqueio de conta por causa que teve uma época que tinha funcionários que 

era contratado pela APM, que era a cooperativa. Esse dinheiro era repassado 

pra nossa APM e a APM acabava pagando e a pessoa acabou relacionando a 

APM juntamente com a cooperativa, porque ela fazia outros trabalhos né... 

então teve um bloqueio judicial. Esse ano a gente não recebeu verba.  

E: A escola em que eu trabalho também teve esse problema. Há anos que 

esse bloqueio judicial impede o repasse de verbas pra escola... 

P2: O nosso graças a Deus esse ano a gente conseguiu resolver. Eram quase 

dez mil reais que uma mulher tava pedindo, mas a gente acabou se 

resolvendo.  

E: Mas vem verbas específicas para as atividades culturais? 

P2: As verbas que vem são verbas que a escola se cadastra pra receber do 

PDDE.  

E: Como é esse cadastro?  

P2: No sistema, chama PDDE interativo, você faz uma... como se fizesse um 

retrato de como é a sua escola, de sala né, de quantidade de alunos, dos 

professores, quais os cursos, quais, os projetos que você quer desenvolver e 

vem verbas. Então, tem verbas específica, pra manutenção, tem verba 

específica pra acessibilidade, coisas assim, mas são tudo coisas que a escola 
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acaba se cadastrando. Agora dinheiro direto pra escola, “olha, você vai ter essa 

verba aqui pra atividades culturais”, não tem.  

E: E verbas para uso pedagógico de um modo geral?  

P2: Então, a gente tem uma estrutura, o programa PDDE tem uma estrutura, 

tem o programa mais educação, o mais educação ele custeia professores pra 

desenvolver oficinas. Até o ano passado a gente tinha aqui oficina de xadrez, 

oficina de esportes, tinha oficina de violão, de canto, de canto coral, a gente 

trabalhou bastante com isso. Esse ano, só foi feito o canto coral, mas sem 

verba, onde professores não teve recebimento nenhum, tudo que a gente fez 

foi com... vamos supor... o colégio Progresso pediu pra gente fazer uma 

apresentação lá, então eles mandavam o ônibus, dava lanche pros alunos, a 

gente deslocava os alunos pra lá, fazia apresentação e voltava. Coisas assim, 

mas teve anos que a gente recebeu custeio pra poder desenvolver, comprar 

material né, caixa de som, microfone, custear o trabalho de professor, o que 

trabalhava no horário diferente né, era sempre no contra turno. Vamos supor, 

ele saía duas e quarenta né, agora começava, vamos supor, agora três horas 

começava, a oficina de canto e coral, trabalhava com os alunos, mas este ano 

não... tudo que foi feito, foi trabalho voluntário.  

E: Esta é uma escola de tempo integral, né. O Estado não manda verbas pra 

fazer as oficinas, pra custear as atividades diferenciadas que toda escola de 

tempo integral tem, ou deveria ter?  

P2: Hoje não. Hoje manutenção e de custeio de materiais. Todo mês, no caso 

da minha escola, ela tem uma verba que você pode comprar, você ouviu falar 

no Gimba?  

E: Ouvi falar sim. A Uma vez diretora da escola que eu trabalho comentou a 

respeito. A escola só pode comprar materiais pelo site da Gimba, que cobra 

quatro vezes mais que o valor de mercado.  

P2: É. E é uma verba assim né. E isso que tem. Só que com esse dinheiro 

você tem que comprar papel higiênico, você tem que comprar material 

pedagógico, você compra material de secretaria. É a verba pra manutenção da 

escola em termos de custeio de materiais. As verbas de cunho pedagógico são 

tudo pelo PDDE, pela FDE não tem mais nenhuma verba.  
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E: Então a despesa do Estado é com manutenção escolar e o salário do 

professor?  

P2: E a questão da formação, né. Tipo a EFAP é custeada, mas são poucos 

cursos que estão tendo atualmente né, pode ver que deu uma parada nos 

cursos. 

E: Processos e práticas de investigação.  

P2: Essa questão do ensino investigativo, quase não tem, muito pouco. Não 

vejo os alunos é, sendo incitados pelo, pelas situações de aprendizagens a 

investigar, de fomentar esse aspecto investigador deles.  

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  

P2: Olha, eles tentam, eles procuram que os alunos tragam esse conhecimento 

prévio, daqueles que eles sabem aproveitar, das atividades serem... não tão 

teóricas, né, de terem envolvimento dos os alunos, com atividades práticas pra 

que eles possam assimilar o conteúdo de uma maneira diferente. Desses aí se 

eu pudesse, se eu tivesse que dar um enfoque direto mesmo, seria a questão 

construtivista. Mas eu não vejo que isso seja tão forte, tão grande assim, pra 

falar assim, “nossa isso é notório”, fica latente quando você elabora uma 

atividade, quando você acaba vendo... uma situação de aprendizagem. Você 

acaba observando, mas, acaba utilizando algumas coisas que os alunos 

sabem, mas, que seja isso com toda a situação de atividade, que seja uma 

constante, que os alunos consigam dar a sua opinião ou trazer informações pra 

aquela aula, nem todos, num acaba abrangendo todos os alunos não.  

E: Qual é o forte do nosso currículo? 

P2: O que eu mais gosto, talvez o que eu mais me identifique é aquilo que eu 

falei pra você: “vida e ambiente”, que eu mais gosto, né, é o eixo do nosso 

currículo que eu mais gosto de trabalhar com os alunos, que eu mais me 

identifico, vamos dizer assim. Então a gente acaba explorando mais estes 

campos. Eu acho que essa formação de, dessa preocupação com o aluno 

dele... que ele faz parte de um todo né, do ambiente, de tentar trabalhar essa 

questão do aluno, de que ele faz parte do mundo, que ele está inserido neste 

contexto, que tudo que ele faz, acaba de uma maneira direta ou indireta, 
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retornando pra ele, eu acho que nesse tipo de enfoque, o nosso currículo 

acaba abordando de uma maneira um pouquinho mais acentuada sim.  

E: Mas na prática funciona? 

P2: Difícil dizer assim se na prática funciona.  

E: Na sua prática. 

P2: Eu acho que nas minhas aulas, eu creio que funciona sim, eu consigo pelo 

menos ter um bom aproveitamento com os alunos.  

E: Você se refere a abordagem construtivista? 

P2: Sim.  

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P2: Acho que depende do conteúdo, acho que você acaba abordando, 

aproveitando o que uma situação de aprendizagem lhe confere assim, as vezes 

você tenta trabalhar assim um pouquinho mais a interdisciplinaridade, depende 

do conteúdo que você tá abordando, é... Você até pede pro aluno fazer é... 

vamos supor... se você dá uma atividade pro aluno pra que ele tenha que 

desenvolver durante um certo período, né, aqueles que pelo menos que 

acabam é realizando ou  trazendo mais informações né... não é que não 

aconteça nada, você as vezes você tem um, dois, três, vai, que seja dez 

alunos, mas de um universo onde que você dá aula pra  duzentos e quarenta, 

ainda é muito pouco. Eu acho que essas questões elas não acabam atingindo 

ou não propiciam ou não incentivam alunos, ou a maioria ou a grande maioria a 

realizar. Eu não acho que isso seja um problema apenas é, do nosso currículo, 

aí volta a questão também da, da cultura nossa como povo brasileiro. 

Infelizmente o brasileiro acha que vem pra escola, por ele ter vindo na escola 

das 7 e ficar até as 2:40, que é caso nosso aqui, ele acha que aquilo ali é o 

suficiente pra vida dele, ele não tem aquela questão de estudar fora de casa, 

não há uma cobrança dos pais, então o aluno quando ele chega em casa, ele 

não tem um acompanhamento familiar que o pai possa chegar assim “deixa eu 

ver o que você fez aqui” e de complementar o trabalho ou de tentar incentivar o 

filho a explorar um pouquinho mais, então, acaba ficando muito... a 

aprendizagem somente, não só a aprendizagem, as vezes a aprendizagem e 

educação fica dentro da sala de aula, da vivência que você acaba tendo com o 

aluno. O que eu posso dizer, em relação às atividades que são desenvolvidas 
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com os alunos, é que por diversas vezes, que você acaba tentando abordar 

uma... vamos supor... o ensino investigativo, por exemplo, você vê ali que dois, 

três fizeram, naquele enfoque que você deu, dois, três alunos fizeram, você 

acaba sendo desmotivado, porque você esperava um retorno e esse retorno, 

ele não... ele não chegou até você. Vamos supor, você dá uma atividade pro 

aluno desenvolver durante uma semana na casa deles, vou dar um exemplo, 

“olha, vamo olhar o céu” - que é a atividade de astronomia - pra ver se as 

estrelas estão se mexendo ou se a lua está se mexendo, dois ou três faziam.  

E: Não dá pra olhar daqui, né... 

P2: Então às vezes... você cai, você acaba caindo aonde? Na teórica, na teoria 

novamente, você acaba caindo na teoria novamente, porque, por mais que 

você possa utilizar um... um software, “olha, vamo vê um filme ou uma 

velocidade aumentada”... “vamo vê né, as estrelas passeando” né... é... volta a 

ser uma questão da observação do que ele tá vendo em sala de aula, não é 

uma coisa que ele tá trazendo pra ver, né, você já viu, uma coisa que a gente 

pergunta pro aluno, “você já viu a lua de dia?” - eu falo pro aluno né - “a lua de 

dia professor”? né, aí um fala “eu já vi”, se acaba trazendo essas questões pra 

sala de aula, mas é... Você está em sala de aula, você sabe como é que é.  

E: Ah, sim. E muitas vezes a crítica recai sobre o professor “o professor não faz 

porque não quer”. Existe o real e o ideal. Qual é a nossa condição real?  

P2: Mas é, quando a gente tentou reduzir o número de aulas para que a gente 

pudesse ter um tempo fora de aula pra preparar, o que que o governo fez? ele 

mudou a questão da hora-aula, transformando em hora-aula... em hora-livre, 

então você acaba tendo uma... uma quantidade de ATPLs muito maior né, pra 

ele poder dar aquele tempo, que... não é nesses ATPLs que o professor vai ter 

que... que fazer a formação dele, e não foi, ficou a mesma coisa ele só fez 

adequação, uma mágica lá pra poder dar certo, quando a gente deveria ter 

menos aula com o aluno, pra que a gente pudesse ficar estudando, 

preparando, se dedicando realmente pra poder fazer, você acabou, a gente 

acabou tendo um corte pelo próprio governo, por questões financeiras.  

E: É só. 

 

Transcrição P3  
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A entrevista foi realizada em 07/10/2016, na biblioteca da escola em que 

atua o professor entrevistado, sendo iniciada por volta das 21h e 20 min e 

encerrada às 22h e 28 min, totalizando cerca de 1h e 10 min de duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P3: Então, eu sou graduado em biologia, ciências biológicas, sendo concluído 

em 2004. 2006 eu fiz... não, desculpa, 2004. Meu curso de biologia foi 

concluído em 94, 94. E aí eu passei um tempo sem estudar, fazendo só 

cursinhos e quando foi em 2006 eu concluí uma pós-graduação em gestão 

ambiental pela Oswaldo Cruz.  

E: Graduação é só essa? 

P3: Graduação só ciências biológicas. Graduação só. Aí quando foi 2010 – 

2011 eu fiz outra especialização pela USP, mas especialização em ciências, 

pelo REDEFOR.  

E: Eu também fiz. Entrei na 2ª turma. Turma de 2011-2012. 

P3: Eu acho que foi na 2ª turma que eu entrei... isso mesmo. E a partir daí eu 

dei uma parada, por uma questão de... não vejo retorno... eu não vejo retorno. 

E: Entendi. 

E: Quais cursos de especialização na área de educação e ano de 

conclusão? 

E: Você tem o REDEFOR que você terminou em 2012 e a outra? 

P3: Isso, isso e a outra em gestão ambiental, pelo Oswaldo Cruz terminei em 

2006. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P3: Fora do horário de trabalho, quando convocado na diretoria de ensino 

pelos ATPs de ciências.  

E: Mas eles convocam no sábado? 

P3: Até nos sábados.  

E: É remunerado? 
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P3: Não. E as vezes ocorre dentro do horário de trabalho também tá. E a gente 

vai.  

E: Tem muitas convocações pela diretoria de ensino? 

P3: Não, muito não. Por exemplo aqui nesta escola o mais convocado sou eu. 

Eu já fui esse ano umas três ou quatro vezes.  

E: É no horário de trabalho? 

P3: Nessa formação sim quando é pra um curso específico, uma orientação 

específica pra proliferação de doenças, as vezes até convoca no sábado, mais 

é muito raro. Mais comum é na semana. 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P3: É... o da Oswaldo Cruz foi pago com meu recurso, foi. O gratuito foi o 

REDEFOR tá e outros cursinhos que eu tenho feito aí na diretoria de ensino 

também são gratuitos. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P3: O tempo é um dos fatores que atrapalha e a questão do preço também. É, 

por exemplo, quando eu fiz a gestão ambiental, minha pretensão é era 

engenharia florestal, em função do preço eu não consegui fazer. Na época não 

dava pra eu tá pagando.  

E: Você pretendia fazer a pós em gestão ambiental e depois ingressar em 

engenharia florestal? 

P3: Não, eu queria fazer engenharia florestal ao invés da pós. É uma 

graduação aí como eu não conseguia pagar, eu optei pela gestão ambiental em 

pós-graduação, mas me ajudou bastante eu aprendi bastante na pós-

graduação. Não canalizando de forma pedagógica, mas o conteúdo em si, me 

ajudou muito, isso, pra questões relacionadas dá área, sim, sim. E a questão 

do valor.  

E: Você só tem um cargo? 

P3: Agora eu tenho dois: ciências e biologia. 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P3: Há 24 anos. Vai fazer 24 em fevereiro ainda. 23. 
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E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

P3: A escola mais central que eu já trabalhei foi no Antônio de Ré em 2000 e... 

em 94 aliás, é... daí pra cá só mais em periferia. Já trabalhei também na... ali 

na Vila Galvão, na... não lembro o nome da escola.  

E: Alice Chuery? 

P3: Não, não, ali perto do Lago dos Patos, como é que chama ali?  

E: Eu não conheço as escolas daquela região. 

P3: Eu trabalhei numa escola lá também, é muito tempo eu não lembro o 

nome.  

E: A maioria foi na periferia? 

P3: Foi. Viana, Maria Aparecida Rodrigues, inclusive, foi uma excelente escola 

quando eu trabalhei lá, muito boa, gostava de lá. E a maior parte do tempo aqui 

no ******. 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P3: Nesta escola... eu já passei por aqui umas quatro temporadas. Assim, 

ficava um período, saía, depois voltava, depois saía... voltava. Ultimamente eu 

estou aqui já uns 7 anos.  

E: Mas se você for somar tudo? 

P3: Mais ou menos... só aqui? Dá mais ou menos uns 15 anos... por aí, de 15 à 

17 anos.  

E: Esse vai e volta é porque você não era efetivo, né? 

P3: Isso, perfeito. Tinha ingresso, ia pra outra escola, depois voltava... 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P3: Quantas turmas... Eu tenho 18 turmas. Tenho 8 de ciências e 10 de 

biologia.  

E: Ciências é a tarde? 

P3: Ciências manhã e tarde.  

E: Quais séries? 

P3: De ciências?  

E: É. 

P3: 7ºs, que eu tenho, 7ºs e 9ºs, 7ºs e 9ºs, nonas séries.  

E: E de biologia? 
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P3: De biologia... é, 1º, 2º e 3º, não todas as salas, porque sobra algumas, mas 

eu tenho 1º, 2º e 3º.  

E: Você não quis pegar mais salas? 

P3: Não, não é por que quando eu me efetivei eu peguei só a inicial com 20 

aulas. Mas não quero, eu já tenho o cargo de ciências completo com 32 aulas. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo? 

P3: Eu entendo como norteador de conteúdos. Sim. É aquilo que me aponta 

caminhos é... onde eu devo buscar conteúdos pra trabalhar, não um conteúdo 

pronto, mas o currículo me dá uma abertura, ela me dá um leque, é... de 

opções. Eu posso enriquecer minhas aulas com conteúdos correlacionados à 

esse tema do currículo. Então eu acho que o currículo é bastante interessante 

nesse sentido.  

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P3: Eu acho que é importante ter um currículo sim pra que possa é... primeiro, 

nos abrir um caminho, inclusive pra pesquisa, pra que possamos ir atrás desse 

conteúdo pra trabalhar com o aluno e segundo eu acho que... deixar todas as 

escolas, nesse caso o Estado de São Paulo é... trabalhando conteúdos 

semelhantes, não digo igual, mas semelhantes. Porque o aluno que estuda o 

7º ano lá na tua escola e ele pega uma transferência e vem pra cá é necessário 

que ele esteja vendo o mesmo conteúdo, eu acho que isso faz uma grande 

diferença. 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P3: A apostilinha, o currículo... conheço. Ah, não eu conheço. Conheço. 

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P3: Lembro de uma outra, não lembro assim com detalhes, mas lembro que 

tinha uma outra, antes dessa.  

E: Você lembra de algum detalhe que você possa falar, a capa por exemplo? 

P3: A capa tinha o mesmo formato ela era um pouco menos espessa, tinha 

menos páginas, mas a capa tinha o mesmo formato, a mesma escrita, tá.  

E: Você lembra de que ano era? 



 

 

 

201 

 

P3: 2004... 2005... por aí. Não chega acho que em 2008, eu não lembro o ano 

em si. Acho que foi em 2008.  

E: Em relação aos conteúdos dessa proposta anterior que você se refere, você 

lembra de alguma coisa? 

P3: Não eu não lembro, mas a partir dessa melhora na proposta, os 

caderninhos inclusive melhoraram.  

E: Você lembra de ter utilizado esse material? 

P3: Usava, usava sim, até mesmo porque a proposta, no meu caso, ela me 

norteia o conteúdo a ser buscado, pra trabalhar com o aluno. Porque se é uma 

proposta curricular eu acho que enquanto professor, nós devemos seguir sim. 

Não engessar. Eu não devo engessar um conteúdo, mas ela me dá um leque 

de opções sim.  

E: Comparando com essa de agora, o que era diferente? 

P3: A primeira proposta, ela não estava entrelaçada de ter em forma 

interdisciplinar como a que nós temos hoje, ela era um pouco solta. Não que 

era totalmente solta, mas não estava bem estruturada como a que nós temos 

hoje. A que nós temos hoje eu acho bem melhor, nesse sentido. 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP?  

P3: Eu uso, eu carrego na bolsa, inclusive tá aqui ó. Porque têm ciências e 

biologia tá. Eu uso, eu uso sempre, eu uso sempre. Quando eu vou é... 

preparar uma aula eu vou na proposta curricular e busco os temas. Como não 

tem conteúdo e o conteúdo do caderninho as vezes é muito solto eu vou atrás 

de um livro, internet.  

E: Mas qual a sua opinião sobre esse documento norteador? 

P3: Acho importante, acho interessante eu acho que eu preciso ter um ponto 

de partida para juntar o material para trabalhar com meu aluno.  

E: Você acha que a maneira que as coisas estão entrelaçadas nessa proposta 

ajuda no trabalho do professor? Você vê algum aspecto negativo? Que ajuda, 

que atrapalha? 

P3: Não, eu não acho que atrapalha. O problema é que foi, é uma proposta que 

foi montada para uma realidade que não atende. A proposta juntamente com 

os caderninhos são muito boas. Mas foi enviado para um público que não está 

preparado, porque isso aqui indica um caminho de pesquisa, os caderninhos 
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indica um caminho de pesquisa. Eu tenho dois computadores aqui ó. Não tem 

mais computador na escola, você trabalha com aluno como? Se entendeu o 

que eu to falando? O material é bom, um excelente caminho indicativo mais é... 

eles... montaram uma proposta sem primeiro estruturar o espaço escolar. 

Como orientador é excelente. Agora é fácil você dá o caderno e falar: “taqui, 

esse tem que seguir”, mas e a estrutura? Falta estrutura. Não sei lá na tua 

escola como que é, mas aqui não tem estrutura. Nós não temos laboratório, 

nós não temos uma sala de informática, não temos nada.  

E: Aqui chegou a ter a sala do Acessa Escola? 

P3: Teve. Eles destruíram os computadores tudo.  

E: Quem destruiu? 

P3: Os alunos. Eu não posso falar porque tá gravando...  menina é que você 

nunca trabalhou nessa região.  

E: Eu tive a impressão de ser uma escola tranquila... 

P3: É porque hoje têm meia dúzia de alunos. Você precisa de ver isso aqui na 

semana. É preciso tá separando brigas.  

E: Dentro da escola? 

P3: Até dentro da escola. Tem poucos dias que eu separei briga de duas 

meninas, to tapa, rolando pelo chão aqui no pátio. Duas moças, duas moças de 

3º colegial!  

E: E a tarde? 

P3: A tarde só tem mulecadinha. Têm briga entre elas aí na porta da escola, na 

rua, mas aqui dentro não.  

E: Isso a maioria das escolas tem. Brigas, drogas... 

P3: O problema maior aqui com droga é de manhã, alunos que entram. Eu 

chego aqui de manhã eles tão usando droga aí na esquina. De manhã cedinho 

seis e meia, vinte pras sete. E o pior é que eu passo por eles, eu to na padaria 

tomando café, eles vão lá, eles pegam aquele... aquele... é... não, o 

guardanapozinho do porta guardanapo, eles pegam pra ir fazer o cigarrinho de 

maconha,  pega na minha frente assim ó... alunos! E depois eles entram pra 

sala e vão dormir. O negócio aqui é difícil, aqui é complicado.  

E: Não tem pra onde correr não... 
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P3: Não, não tem, mas eu acho que aquela região que você tá deve ser um 

pouco melhor. Acho que lá é um pouco melhor.  

E: O pessoal do noturno tem reclamado bastante. A tarde a gente tem os 

problemas que toda escola tem que é a questão da indisciplina. Brigas também 

têm, problema de droga que eu saiba à tarde não tem. Mas você estava 

falando da estrutura, não tem laboratório, não tem sala de informática pra fazer 

pesquisa... 

P3: Não tem a sala do ACESSA, que é a sala de informática, não tem.  

E: E a biblioteca? 

P3: A biblioteca é boa. Essa nossa biblioteca tem um bom espaço, as mesas 

todas com cadeira, tá. Mas você traz o aluno aqui pra ler alguma coisa, pra 

pesquisar alguma coisa... se traz uma sala de trinta dez fazem. O espaço aqui 

é bom, com trinta alunos aqui dá tranquilo, dá tranquilo pra fazer. E pra fazer 

uma pesquisa até mesmo tiro da sala, até mesmo com os caderninhos.  

E: Mas porque você acha que tem tanto desinteresse? De onde vem isso? 

P3: Eu acho assim, que primeiro há uma desestrutura familiar muito grande, 

sem família.  

E: Essa região é muito carente? 

P3: Ela é desestruturada. Desestruturada que eu falo no sentido de uma família 

coesa, uma família que orienta. As condições financeiras deles, não é das 

piores. Não é tão ruim aqui financeiramente. Mas é um povo totalmente sem 

informação, onde não há respeito, entre eles, filho pai e mãe. Nem no sentido, 

partindo pai e mãe pra filho, nem no sentido inverso. Eu percebo que não há o 

mínimo respeito e aí nós enfrentamos essa dificuldade na sala de aula. O 

problema é social. 

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P3: Deixa eu comentar um outro fato. É... eu não vejo duas redes educacionais 

funcionando fragmentada pra dá certo. Você dá aula na prefeitura?  

E: Sim. 
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P3: Tá, qual é a escola do Estado que tem nas proximidades lá que faz um 

trabalho conjunto com a escola da prefeitura na qual você trabalha?  

E: Que eu tenha conhecimento, nenhuma. 

P3: Você entendeu? Porque eu tenho um aluno da prefeitura, quando ele 

terminar... não sei, é da primeira à quarta série lá?  

E: Até o 9º. 

P3: Até o 9º. Tá, mas quando ele terminar o nono ano lá ele vai pro Estado. 

Não tem relação nenhuma, não tem relação de convivência nenhuma, os 

diretores, muitos deles são brigados, eles não se falam. Por exemplo, aqui ó... 

mas pedagogicamente atrapalha, atrapalha por que os alunos que chegam 

aqui vem da escola da prefeitura. Os alunos que chegam aqui vem da escola 

da prefeitura, a escola da prefeitura prepara o aluno até... até o 4º ano... 5º 

ano, 5° ano, depois manda esses alunos pra cá, no 6º ano. Mas a escola não 

tem vínculo nenhum. A diretora, não reúne com a diretora de lá ou vice versa 

pra traçar planos, juntas, pra vê o que quê tem que ser feito, pra que esse 

aluno chegue aqui sabendo ler e escrever, pra que ele tenha no mínimo saber 

respeitar as pessoas.  

E: Os alunos chegam aqui com muita defasagem? 

P3: Muita! 

E: É porque os professores do nível 1 enfrentam os mesmos os problemas que 

a gente. 

P3: Com certeza, com certeza. E aí eu acredito que o ponto central dessa 

defasagem é familiar, é familiar. Tem uma aluna aqui, filha da professora 

Vânia, aquela moreninha que tava lá. Ela sempre estudou aqui, ela é uma 

excelente aluna, só que a mãe é professora aqui, o pai é professor aqui. E eles 

são rígidos, eles têm base tá, eles são uma família coesa. Funciona, pra ela, 

mas a grande maioria é solto. A grande maioria é solto... e é uma dificuldade 

tamanha aqui.  

E: Acho que é geral... 

P3: Mas eu trabalhei alguns anos no Viana e lá era diferente. É que a época 

também era diferente. É que a época também, já tem alguns anos, eu sai de 

lá... as coisa vão mudando.  
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E: Vou retomar a pergunta. Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do 

aluno e do professor)?  

P3: Faço, faço mas não me apego só a eles.  

E: Como você os utiliza?  

P3: Bom, é... eu explico e vou respondendo as questões com eles e ao mesmo 

tempo que eu vou respondendo eu vou explicando o porquê daquilo, por que 

se você pedir pra eles responderem as apostilas, eles respondem, mas está 

pronto na internet! E aí eu te pergunto o seguinte, que estímulo o governo dá 

pro aluno? Entregar o negócio pronto pra ele ir lá e copiar? E chegar aqui “ó 

psor, ta aqui ó, ta respondido”. Será que é feita... porque eles... já tá tudo 

pronto lá, tá tudo pronto, tá tudo pronto e aí eu acho que... esse ponto é falho, 

é falho, é muito falho, porque não faz sentido é... eu falar pro aluno “ó, eu to te 

explicando aqui é... sobre... sei lá... é... antígenos e anticorpos é... da página 5 

à 10, tem exercícios a serem feitos e eu quero que você faça isso 

pesquisando”. Ele vai lá na internet, ele busca todas as respostas. 

E: Isso se for fazer em casa?  

P3: Se for pra fazer em casa. Na sala eu faço com eles. Mas eu pedir pra eles 

fazer em casa, como alguns pedem pra fazer em casa, em casa, eles fazem 

isso... “ó psor, ó taí, ta tudo pronto ó”.  

E: Aí você percebe que a escrita não é uma linguagem comum dos nossos 

alunos né...  

P3: Não é dele, não é dele, não tem aquela linguagem, não tem, não tem... não 

tem, é, exato, exato. E as vezes ele chega e fala aí assim “Eu respondi mais 

umas dez páginas aí...” Eu não vejo sentido nisso, eu não vejo sentido nenhum 

tá, então, eu acho que o currículo ele nos orienta muito bem. Por exemplo, ele 

divide os temas aqui pra mim e eu posso seguir, vou fazer pesquisa, vou 

angariar conteúdo, vou trabalhar com eles, mas ao mesmo tempo, me falta 

tempo. Eu tenho 52 aulas por semana, me diz qual é o tempo que me sobra 

pra eu tá fazendo pesquisa? Se entendeu? Não tem, não tem. Eu tenho a 

minha vida. Eu não tenho... por exemplo, hoje sai de dez horas da manhã, eu 

vou chegar em casa onze e meia da noite. E eu vou passar o restante da noite 

pesquisando? Se entendeu, como é difícil?  

E: Entendi.  
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P3: Muito, muito difícil... 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P3: Eu acho que em parte sim. E eu colocaria um percentual bastante alto. 

Acho que acima de 70% é... do que reza... a proposta e os caderninhos ele 

atende. Porém, depende do público, se eu tenho uma sala que interagem 

comigo, enquanto professor e vice-versa há um resultado melhor, mas tem sala 

que não funciona, tem sala que não funciona, por mais que você tente, não 

funciona. São salas compostas de alunos é... eu diria que apenas sabe 

pronunciar palavras e grafar palavras. Não vai além disso. Porque você sabe 

que tem muita gente que apenas pronunciam palavras, não sabe ler. Tem 

pessoas que apenas grafa palavras, não sabe escrever. Ele pega palavra da 

lousa e coloca no caderno, se você pedir pra ele construir uma pequena frase 

ele não sabe e pra mim essa pessoa não sabe escrever. Ela sabe apenas 

grafar palavras. Pronunciar palavras e ao término dessa pronúncia, você não 

conseguir compreender o mínimo do que essas palavras te disse, é saber ler? 

Eu acredito que esse é o mal da tua escola também.  

E: Tem vários casos. 

P3: Nós temos alunos aqui do 3º ano que eu diria que ele não foi alfabetizado. 

Temos defasagens enormes aqui. Terceiro ano do Ensino médio. E o 

percentual não é baixo não, o percentual não é baixo. 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo? Poderia descrever de 

forma sucinta?  

P3: Você pode falar em série ou pode ser...  

E: Tanto faz.  

P3: Eu acho que a maior dificuldade é o 2º ano do ensino médio.  

E: Por causa do conteúdo? 

P3: Eu não sei se por causa do conteúdo ou por causa desse preparo deles, 

mas é um povo que... não tá muito aí pra nada. Eu só tenho dois segundos 

aqui, mas eu tenho essa dificuldade com eles.  

E: E em relação ao ensino fundamental, você vê alguma dificuldade no 

desenvolvimento do currículo? 
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P3: Tem, tem sim, mas bem menor que no ensino médio.  

E: Tem alguma série ou ano específico?  

P3: Eu só tenho 7ºs e 9ºs. 

E: Você já trabalhou com os outros anos?  

P3: Com o 6º nunca, não trabalhei. Com os 8ºs eu acho que eu trabalhei um 

único ano.  

E: Já era esse novo currículo?  

P3: Já, já. Acho que o 7º ano, alguns temas a gente encontra dificuldade, por 

exemplo, falar sobre sistema solar é muito abstrato... é muito abstrato. Dá pra 

falar com eles enfim, mas eu acho muito abstrato. Se agente tivesse um 

laboratório... onde a gente pudesse faze simulações... aí eu acredito que fluiria 

melhor, porque eles estão numa idade de muita curiosidade e aí... eu acho que 

o 7º ano apresenta alguns empecilhos aí para que desenvolva um bom 

trabalho. Mas... eu ainda acho que o ensino fundamental desempenha bem 

melhor que do ensino médio, que exatamente é o que o governo fala, que o 

ensino médio não funciona. E ao meu ver não funciona.  

E: Mas porque será que não funciona?  

P3: É porque... no ensino fundamental eu acho que a família ainda consegue 

conduzi-los um pouco. Quando entra no ensino médio, a família acaba abrindo 

mão eles porque eles já adquiriram outros conhecimentos, outros vícios, que 

acaba o pai e a mãe até cansa e abre mão. E a escola recebe esse moleque, 

essa menina, que não tem uma orientação em casa ou que o pai e a mãe abriu 

mão e aí torna difícil pra escola.  

E: A que vícios você se refere?  

P3: O vício do palavrão, o vício do... até mesmo do desrespeito, falta de 

postura tá, que até faz parte da adolescência, mas eu acho que o mínimo 

necessário pra viver em sociedade é importante, tem que existir. Já pensou, 

você estar explicando um conteúdo e eu to virado as costas pra você? E ela 

fala “não psor, eu não to te desrespeitando”, como não? “Eu só to de costas”. E 

os palavrões são os mais diversos, não sei se na tua escola tem.  

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências?  

E: Tem algum eixo que você considera mais importante? 
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P3: Tem eu acho que a formação cidadã, formar um indivíduo pra viver em 

sociedade, este eu acho o eixo mais importante do currículo.  

E: Mas em qual temática você consegue visualizar o direcionamento para a 

formação cidadã?  

P3: Perfeito. Eu vou direcionar mais pro ensino médio. No 1º ano você aborda 

o tema é... sobre gravidez na adolescência, abrange bastante a convivência 

social é... quando você aborda os métodos contraceptivos... lá no primeiro ano. 

Quando você aborda, acho que é no 9º ano é... os órgãos do sentido na 

terceira idade, você deve conhecer, tá. Eu acho que são temas bem 

relacionados com a convivência social. Dá pra você abordar o respeito ao 

próximo. Hoje mesmo eu tava comentando com o 1º B sobre a gravidez na 

adolescência e aí eu perguntei pra eles assim: “o que quê vocês acham é... 

porque que há tantas adolescentes grávidas no Brasil”? Um dos meninos falou: 

“porque é tudo p...” aí eu falei pra ele, eu falei assim, peraí, “se tem irmã”? 

“tenho”. Eu falei assim: “se tua irmã aparecer grávida ela é p...?” ele olhou 

assim... aí ei falei: “e atua mãe, ela engravidou do teu pai pra que você 

existisse, tua mãe é p...”? aí ele parou e falou: “desculpa aí psor”. Ah, então, 

aquela menina que você diz que é p... ela tem pai e mãe, ela também tem 

irmãos. E aí eu fui conversando com eles e a maioria deles conseguiu 

entender. Porque a convivência dentro de casa as vezes é ruim, que a 

menina... ela... vive numa família que não dá condições nenhuma pra ela e que 

ela as vezes busca é... se refugiar diante de um parceiro, por isso engravida 

pra poder ter melhores condições de ascensão na vida... fui comentando uns 

fatos com eles e no final eles falaram: “não psor, a gente entende, agente 

entendeu agora que não simplesmente porque ela é p...” outras falam: “é 

porque ela é uma cach...”, eles tem esse linguajar né.  

E: E no ensino Fundamental, você acha que essas questões não permeiam 

esse nível de ensino? 

P3: Mas no fundamental eu acho mais fácil trabalhar, por que eles ainda 

controlam os ímpetos. Eu gosto mais do fundamental e eu gosto mais porque 

eles ainda consegue parar pra ouvir. No ensino médio eles são muito 

desbocados. São coisas que eles falam... assim, enquanto professor eu até 
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entendo, vou discutir com eles depois e eles acabam entendendo, mais é... 

quando você aborda um tema desse, nossa é um auê na sala.  

E: Além dessa questão da sexualidade e pensando no Ensino Fundamental há 

algum outro aspecto do currículo que você considera importante? 

P3: Tem, é... acho que no 9º ano quando nós falamos dos órgãos do sentido, a 

interação com o meio ambiente eu acho bastante interessante. Porque... é... a 

nossa vida é dinâmica... o que era hoje não é hoje, o que é hoje não será 

amanhã, ela muda, ela muda. E quando você trabalha sobre os órgãos do 

sentido que você relaciona com o ambiente, você consegue orientar eles, que... 

a vida dele... ela precisa, deste ambiente, relacionando é... pra poder é... se 

estruturar socialmente melhor, respeitar o próximo, porque o nosso organismo, 

ele vai envelhecendo e ao passo que ele vai envelhecendo os órgãos do 

sentido também vão. Eu faço essa ponte. Eu consigo fazer essas pontes com 

eles. As vezes elas falam: “psor, mas...” aí eu falo “espera, vamos fazer a ponte 

primeiro pra que vocês possam entender”. Eu vou trabalhar, por exemplo, 

com... sobre a visão. Eu relaciono o uso do celular à miopia. O feixe de luz, o 

foco de luz e... e eles conseguem, muitos conseguem entender. E eu perco 

muito tempo conversando com eles, explicando... a parte escrita é o de menos, 

isso... até escrevo, copio matéria. 

E: Você costuma usar o livro? 

P3: O livro sim, uso o livro também.  

E: Há algum aspecto que você não considera importante? 

P3: De um modo geral? Você fala da disciplina de ciências? 

E: Eu estou falando de ciências, mas se depois você quiser comentar sobre 

biologia, tudo bem. 

P3: Não... eu acho ela toda interessante, não vejo nem uma parte negativa aí 

na proposta não. 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P3: Eu diria que não com o currículo, mas ao longo da vivência em sala de aula 

sim, mudou bastante, mudou.  
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E: A vivência que você se refere é em relação aos alunos? 

P3: É. Em relação aos alunos, em relação a... aos pais que adentram na 

escola, este... esta convivência com, com, conosco e aí eu tô falando por mim, 

eu acho que melhorou bastante. O que eu acho que deixa desejar é o 

aprendizado, melhora a relação, mas o aprendizado, por uma questão de sei 

lá, por não ter objetivos, isso aí acaba ficando à desejar.  

E: Mas se você analisar, comparando como era antes e como é agora, você 

tem mais de 20 anos em sala de aula, o novo currículo mudou a sua prática? 

P3: Eu volto a falar sobre o norte que ele nos deu. Eu acho que o currículo, ele 

aponta caminhos e aponta caminhos pra todas as escolas seguir o mesmo 

caminho. Eu acho interessante, eu acho interessante sim.  

E: Em relação a sua pratica na sala de aula, as coisas continuam da mesma 

maneira? 

P3: Ela mudou, ela mudou um pouco sim, não digo de maneira significativa, 

mas mudou um pouco sim. Ela mudou a maneira de eu enxergar o aluno, ela 

mudou a maneira de trabalhar o conteúdo. Ela mudou principalmente porque 

é... há uma inter-relação entre as disciplinas, por exemplo, biologia, educação 

física, química, física... é... sociologia... filosofia... Porque tem temas dentro da 

biologia que você as vezes aborda algo de filosofia, as vezes você aborda algo 

da disciplina de física, de química, eu acho que esse gancho entre elas nos 

ajudou bastante. Acho que deu uma melhorada sim. 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P3: Eu acho que ele trouxe uma melhora... só que o problema é que ocorreu 

outra coisa no sentido inverso: que foi a desestrutura das escolas públicas. Eu 

tenho um material... que poderia me conduzir a uma melhora significativa, mas 

por um outro lado, a escola pública... ela... se tornou pior. Melhorou na teoria, 

mas na prática continua a mesma coisa. 

E: Acredita que o aproveitamento dos alunos melhorou com a 

implantação do atual currículo? O que você modificaria ou acrescentaria? 

P3: Não, eu acho que à questão do aproveitamento dos alunos, eu acho que 

hoje é... em alguns casos melhorou e outros eu acho que se tornou pior, 
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depende de cada sala de aula, de um modo geral... eu acho que melhorou um 

pouco.  

E: Mas essa melhora se deve à mudança curricular, aos novos materiais? 

P3: Eu acho que a junção do material, mais a busca pelo conhecimento do 

professor ou professora. E também eu acho que é... o fato do professor ou 

professora estabelecer normas dentro da sala de aula, buscar uma relação de 

amizade com o aluno é um bom facilitador também. Acho, numa sala onde 

você é bem aceito é mais fácil você trabalhar com ele. O material por si só é 

parte disso, é parte disso, a outra parte eu diria que é a ação do professor e a 

outra parte ficaria pelo que a escola te oferece e aí, algumas escolas não nos 

oferece nada.  

E: Oferecer em que sentido? 

P3: De estrutura, de estrutura, eu volto a dizer, nós não temos uma sala de 

acesso, nós não temos um laboratório, muitas vezes as carteiras da sala de 

aula são precárias e muitas salas falta iluminação tá, é... no caso dessa escola, 

muitos vidros quebrados, pombos prá lá e pra cá, tá. É... não que interfira na... 

na questão do aprendizado do aluno, mas é... quer queira ou não ele limita 

alguma coisa.  

E: Você modificaria alguma coisa, acrescentaria?  

P3: Se eu modificaria alguma coisa? Eu acrescentaria sim. Eu acrescentaria 

é... na proposta... alguns temas que talvez não estejam fazendo parte dela. 

E: Quais, por exemplo?  

P3: Por exemplo, é... tornar obrigatório alguns conteúdos que... conduzisse os 

alunos a... se tornar parte... de um trabalho sustentável, por exemplo.  

E: Educação ambiental?  

P3: É eu comento com o aluno, por exemplo, sobre educação ambiental, mas é 

uma coisa solta é minha, é minha. O conteúdo em si... não tem um foco direto, 

não tem um foco direto. Nas entrelinhas do conteúdo trabalhado, as vezes eu 

comento, alguns fatos com eles. Mas deveria ter um conteúdo direto, 

relacionado com isso. 

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 
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P3: O material ele traz um enfoque, ele traz. Ele traz o enfoque, onde... acho 

que é no 9º ano... eu posso trabalhar o sistema nervoso, relacionado ao 

funcionamento de um computador, que é uma tecnologia. É um tema bastante 

interessante, eles se interessam. Relacionando também aos equipamentos 

hospitalares... Hoje eu tava falando pra eles, aí eu tô fugindo um pouquinho tá? 

É... sobre o preservativo que eles buscam no posto de saúde. E aí... algum 

aluno me perguntou o seguinte: “professor, mas o governo compra, o prefeito 

compra, coloca no posto...”  Eu falei, “ele compra não, ele intermedia a 

compra.” Porque quando você vai lá pegar a camisinha, tem alguns centavos 

meus também ali. Isso é um jogo social, tá. O governo qualquer que seja, que 

seja municipal, Estadual ou Federal, ele trabalha o dinheiro do povo. Com o 

dinheiro do povo que ele compra algo para proteger o povo. E o aluno ele 

precisa saber disso.  

E: Mas você acha que estas questões econômicas e sociais são enfatizadas no 

currículo de ciências? 

P3: Aí é que tá depende de cada professor. Porque eu preciso, ao observar 

aqui, por exemplo, antígenos e anticorpos, vacinas e soros eu preciso ter 

conhecimento e ir atrás do maior número de conteúdos possíveis relacionados 

a isso. O que eu não posso é me prender apenas a isso. E aí por isso alguns 

se limitam. E aí é necessário que o professor tenha vocabulário próprio, ele 

cria, ele seja criativo... ele consegue ter um repertório de palavras pra que ele 

possa trabalhar um conteúdo desse. Por que se eu for me prender apenas ao... 

o que são antígenos? O que é antígeno? O que são anticorpos? É muito 

simples. E aí eu preciso trazer esse conteúdo pra convivência do aluno pra que 

ele possa compreender.  

E: Entendi, de um modo geral, esse enfoque está presente, porém cabe ao 

professor fazer as pontes e enxergar as possibilidades para inserir a temática 

aos conteúdos da disciplina? É isso?  

P3: Sim. Sim. Aí eu volto no tempo, se eu tivesse um tempo maior para as 

pesquisas, com certeza uma aula assim, voltada para um certo conteúdo ela 

seria melhor. Ela seria bem melhor. 

E: Enfoque interdisciplinar. 
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P3: Tem. Eu enxergo mais ponte com química, com física e com educação 

física.  

E: E no Ensino Fundamental?  

P3: No ensino fundamental, com educação física, com matemática, tem 

bastante ligação com matemática, física não tem, é... história, em alguns 

momentos há pontes sim, nós temos alguns pontos históricos. Geografia, 

geografia, tem... tem, nós temos uns conteúdos bastante relacionados à 

geografia, tá. Então eu vejo ligação com bastante disciplinas. 

E: Mas você acha que na prática o professor tem condições de trabalhar de 

forma interdisciplinar?  

P3: Não porque me falta o tempo para o preparo. E se me falta o tempo, falta o 

tempo para o outro também. Por exemplo, se por dia nós tivéssemos duas 

horas pra nos reunir aqui e trocar ideias sobre os conteúdos... é esse tempo 

que eu to te falando que falta. Trabalhar menos tempo com o aluno desde que 

eu tenha que cumprir o tempo na escola e esse tempo cumprido na escola, fora 

da sala de aula, fosse pra nós nos reunir, reunirmos e trocar ideias sobre os 

conteúdos. Ó, na proposta curricular de ciências, eu vou falar sobre nutrientes 

e suas funções. Dá pra trabalhar junto com educação física? Com certeza dá. 

O professor de educação física aqui é o Edson. “Édson qual conteúdo nós 

podemos trabalhar juntos?” Mas eu preciso desse contato com ele, mas eu não 

tenho.  

E: Porque não tem?  

P3: Porque me falta o tempo, não me é cedido o tempo.  

E: E também tem aquela questão do professor, né, cada uma as vezes tem...  

P3: Sim... mas aqui nós não temos esse problema. O nosso grupo é muito 

bom. Nosso grupo é muito unido, não tem essa... Não, não, aqui nós nos 

relacionamos muito bem.  

E: Não, eu digo assim, as vezes o professor tem aula picada, trabalha em cinco 

escolas diferentes e isso torna esse contato mais difícil.  

P3: Sim, sim, sim, tem um ou outro professor que está nessa situação. Mas a 

maioria é só aqui.  

E: Abordagens construtivistas.  
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P3: O material foi preparado pra isso. Mas ele foi preparado para um público 

que chega na escola despreparado. E aí como eu vou construir partindo é... do 

conhecimento do aluno, se muitas vezes, uma grande maioria deles não tem 

conhecimento? Ela foi preparada com esse enfoque, mas ela foi preparada pra 

um enfoque onde ela não encontra nesse público este preparo. E eu acho que 

esse é um grande desafio.  

E: Tem alguma situação que você se recorde de ter partido do conhecimento 

do aluno e que você percebeu que ele não estava preparado? 

P3: Eu lembro mais dos 9ºs anos é onde eu tenho mais salas e mais aulas com 

eles. Mas... nos 9ºs anos lá no começo do ano quando eu abordei sobre 

matéria, é... na cabeça deles, matéria é simplesmente a disciplina, de 

português, matemática, ciências... tá, tudo bem, contornei a situação, trabalhei 

com eles, orientei, hoje eles sabem, hoje eles sabem. É... quando você fala em 

massa e em peso, é, foi um outro tormento tá, mas eles conseguiram entender. 

Entende por que eu sou muito persistente. E outra coisa, eu continuo muito 

paciente, apesar de... 24 anos em sala de aula, vai fazer, mas eu continuo 

muito persistente, muito tranquilo, não tem briga, “ah, você não entendeu? Ah, 

então você vai entender, vamos lá...” Tem, um aluno aí... dois alunos no... no 

9º A, eles ficaram com nota vermelha comigo no terceiro bimestre, aí hoje eu 

entrei lá, ontem aliás, chamei eles dois, falei “vem aqui” a aí eles foram eu falei 

“ó, vocês ficaram com nota vermelha comigo no terceiro bimestre porque?” “É 

psor, é porque eu não fiz as atividades” falei... “E se não fizer o que vai 

acontecer no 4º bimestre? Vai, vai ficar com nota vermelha de novo” - eu falei - 

“4º bimestre pode ficar com nota vermelha?” “não, e agora vamos fazer?” 

“vamos...”. Não precisa de briga, eu não vou brigar. Tem que fazer com que ele 

entenda que é ele que tem que fazer pra adquirir a nota, não sou eu que tem 

que brigar. Tem aquele que esbraveja, que briga, que xinga... Num resolve, 

num resolve.  

E: Essa parte de química é mais difícil de trabalhar dessa forma. Eu percebo 

que para os alunos é algo bem abstrato. 

P3: É bem abstrato sim, mas é um abstrato que dependendo de como você 

trabalha com eles, eles conseguem entender. Muitos deles tem alguns que não 

estão nem aí. Mas muitos deles eu acho que eles coseguem compreender sim. 
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E: Processos e práticas de investigação.  

P3: Tá, primeiro pra investigar eu preciso ter conhecimentos prévios, por que... 

se eu não tenho conhecimentos prévios, como que eu vou investigar alguma 

coisa que eu não conheço? Eu to falando de aluno tá, eu to falando de aluno. E 

outra coisa, pra investigar eu preciso de material de apoio. Eu volto lá na sala 

do Acessa e não tem. Quando eu falo pro aluno “pesquisa isso em casa”, numa 

sala de quarenta, dois, três, trazem. E o restante? Aí eu volto lá na família, falta 

responsabilidade. Se o material foi trabalhado, se ele foi elaborado, é... pra 

uma progressão continuada, mas eu preciso ter pré-requisitos, se você não tem 

pré requisitos, como fica? Você veio da escola pública quando criança? 

Naquela tua época, na escola pública, família era mais coesa, não era? Ela 

tava mais presente? Eu também vim da escola pública e eles estavam mais 

presentes. Eu tenho uma filha. E minha filha não estuda na escola pública. Mas 

eu to presente, to aqui na escola... ligo pra ela: “filha, tem prova amanhã, vai 

estudar, tá, tem trabalho pra fazer pra amanhã? Se tem vai lá pro computador, 

vai fazer”. Eu to sempre, mesmo distante eu to sempre orientando. As vezes 

tem prova de, de... ela já tá no 1º ano, as vezes tem prova de biologia e eu 

chego em casa onze e meia da noite e ela tá lá me esperando pra estudar. Eu 

estudo com ela até uma e meia, duas horas da manhã. Ah, mas eu to morto de 

cansado, eu vou dormir e dane-se? Não. Você pôs filho no mundo, você tem 

que cuidar, tem que orientar, tá. Eu estudo com ela, mesmo sabendo que no 

outro dia, cinco e meia da manhã eu tenho que tá levantando. E é isso que falta 

na família. É a família chamar a responsabilidade pra si e orientar seus filhos. É 

o que nós não temos na escola pública, a maioria dos nossos alunos são 

largados.  

E: Em relação às práticas de investigação, tem também a experimentação, as 

saídas de campo, você acha que o currículo tem esse enfoque?  

P3: Eu vou falar primeiro sobre a saída da escola. Nós temos um problema 

sério aqui, que é roubo.  

E: Dentro da escola?  

P3: Não só dentro da escola. Roubam celular aqui dentro, inclusive, já 

roubaram o da diretora, dentro da sala dela. Roubam de alunos na sala. E... 

fora, eu tenho receio de sair com eles. Porque leva o nome da escola e o meu. 
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Eu tenho receio. Esta região aqui ela é formada, por pessoas envolvidas em, 

aqui tem muito sequestro, aqui tem muito roubo de carga, tem muito roubo de 

carro. Muitos dos nossos alunos os pais estão presos, principalmente o pai. 

Tem um monte aí na sala de aula, o pai tá preso. Então uma criança que 

cresce, sabendo o que o pai faz, e muitos deles já fazem o mesmo que o pai 

faz. É uma região difícil pra se trabalhar, muito difícil. 

E: É... E para trabalhar com experimentação aqui na escola, você acha que 

não tem condição?  

P3: Não, alguns experimentos até dá pra fazer. Por exemplo, tem um 

experimento, eu acho que é no 7º ano é... que é aquele experimento da 

gelatina, você chegou a fazer?  

E: Não.  

P3: Ou você não tem 7º ano?  

E: Esse ano não. Eu sempre pego as mesmas turmas, vou com eles do 6º ao 

9º ano, mas eu não me prendo aos cadernos do aluno não. Não lembro desse 

experimento. 

P3: Ah, entendi. Eu também não fico preso não tá. E tem muita coisa que você 

vai deixando, mas tem algumas partes que são interessantes. Esta parte do... 

da gelatina, pra fazer... o experimento, o da proliferação de fungos e bactérias, 

eu fiz com eles tá. Pra eles entenderem que onde há alimento, onde há 

nutriente é... esses microorganismos aparecem, mesmo à olho nu, a gente não 

percebendo aqui, mas que eles existem, tá. Foi interessante, foi legal, legal, dá 

pra fazer. Alguns experimentos de baixo custo, de coisas assim que... não 

envolve material perigoso, tranquilo, dá pra fazer.  

E: Mas eles fazem em casa quando é pra fazer? 

P3: Alguns fazem em casa, eu peço pra trazer, outros, nós afazemos aqui, tá 

dá pra fazer.  

E: Numa média de trinta alunos, quantos fazem? 

P3: De 30 alunos, você passa pra fazer em casa, uns 4 ou 5 fazem. Não... é 

difícil, você está na rede pública, você sabe como é. 

E: Eu sei.  

E: Inter-relação com as questões culturais 
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P3: Quando ele fala sobre a formação social, da formação do cidadão, é... não 

está escrito, mas eu acho que nas entrelinhas o trabalho do projeto do... é... do 

trabalho em conjunto... eu acho que fica bem claro o que é isso. É um... a 

busca da formação social do indivíduo. 

E: Me refiro as questões culturais da comunidade, por exemplo, música, 

costumes, comidas. 

P3: Sei, sei... isso tá mais relacionado à história né. 

E: Você vê esse viés das questões culturais na proposta curricular de ciências? 

A inter-relação da cultura com nossa disciplina de um modo geral. 

Entendi. Eu acho o seguinte, em ciências e biologia eu não vejo muita abertura 

pra isso. Apesar de que tem alguns ganchos... mas eu não vejo muita abertura 

pra isso. Eu acho que... aí é um relacionamento melhor com a disciplina de 

história... mas que dá, dá sim pra fazer alguns trabalhos relacionados à cultura, 

dá e... mas é uma pena que... a... cultura ela... ela vai sumindo, porque cultura 

é aquilo se passa de geração pra geração. A partir do momento que uma certa 

geração vê aquilo como algo não interessante, aquilo vai desaparecendo.  

[   ] Bate o sinal para o encerramento do período. Sinal muito alto e demorado. 

E uma comunidade onde não presa... pelo, a cultura, essa gerações futuras ela 

vão abrindo mão. É o que acontece nas nossas periferias, não só aqui, mas em 

todas as periferias. Não só periferias, mas regiões centrais também, tá, eu 

acho que a cultura começa passar por um... uma falta de prestígio, de 

importância, não vejo... muito... a molecada hoje eles tão muito focado é... eu 

não sei é desrespeito pelo próximo, mas em satisfazer o seu próprio ego, só. 

Eu estou bem? Dane-se o próximo. É uma sala de aula, quando o aluno 

consegue aprender bem, e ele está bem, ele interage bem com o professor, ele 

consegue aprender bem... ele mesmo fala “ó, não aprende porque é burro”. 

Então você percebe que tá preocupado só consigo e dane-se os outros, 

enquanto que uma, um trabalho social, a escola faz uma trabalho social e não 

pode ser assim.  

E: Assim como? 

P3: É... por exemplo, prezar por uns e aí eu to colocando o aluno como... é... 

achando que ele aprendeu e tá tudo bem, não tá tudo bem. Não tá, porque 

viver em sociedade a gente precisa buscar pelo menos uma aproximação  
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[ ] Uma professora interrompe: “vamos”? o professor responde com um gesto e 

continua.  

P3: precisamos pelo menos buscar uma aproximação nesse conhecimento. 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  

P3: Maior? Acho que é ciência, tecnologia e sociedade. 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P3: Sim, sobre a ciência e a tecnologia, enfatizo bastante e relacionando com a 

sociedade, é claro, porque... pra viver em sociedade é necessário que todos 

participem, não tem como isolar alguém desse contexto. 

E: Entendi. Todo mundo está indo embora, né. Vamos encerrar por aqui.  

 

Transcrição P4  

 

A entrevista foi realizada em 21/10/2016, na escola em que atua o 

professor entrevistado, em uma pequena sala situada ao lado da sala onde o 

professor ministrava sua aula, pois este era o único momento que o 

entrevistado dispunha para falar sobre seu trabalho. A entrevista iniciou-se por 

volta das 17h e 10 min e encerrou às 17h e 52 min, totalizando cerca de 37 min 

de duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P4: Eu fiz ciências biológicas de quatro anos na Universidade de Guarulhos. 

Tenho a licenciatura curta, a plena e bacharelado em ciências, terminei em 97. 

Depois eu fiz microbiologia na UNICAMP, uma pós de 1 ano e meio, terminei 

em 2000 e eu fiz pedagogia, terminei em 2015. 

E: A próxima pergunta seria sobre os cursos de especialização, você já 

respondeu. Tem mais alguma? 

P4: O resto são cursos temporários. Os cursos assim que eu tenho de papel 

comprovados é esses. 
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E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P4: Sim. Agora estou fazendo o curso do outro cargo né que é de capacitação. 

E: Como é o nome desse curso? 

P4: De formação do professor, preparação do segundo cargo de biologia que tá 

lá. E... além disso, eu faço esses cursinhos que tem de 30 horas, 60 horas. 

E: Além desse, atualmente você está fazendo mais algum? 

P4: Não, no momento esse e... esse de 30 horas que é sobre ética agora no 

momento que é de Brasília. É via internet. Esse é fora do horário de trabalho. 

E: No horário de trabalho você participa de algum? 

P4: Tem o de ciências que no horário de trabalho tá sendo dispensado e to 

fazendo também na diretoria com a equipe de ciências.  

E: É de quanto em quanto tempo? 

P4: São seis convocações no ano, cada mês eles chamam a gente, que a 

gente tem um trabalho pra apresentar no final do ano. É aquele que... você 

não...  

E: Não sei qual é. Faz tempo que eu não participo das formações do Estado. 

P4: Então, aí se fica o dia inteiro lá, fica o dia inteiro lá...  

E: Eu não posso ficar o dia inteiro, tenho acúmulo. 

P4: Por isso... a gente fica o dia inteiro e aí tem uma proposta, a gente foi pro 

zoológico, lá no zoológico a gente foi reconhecer os animais, foi trabalhar 

estrutura... fomos também pro Jardim Botânico, fomos pro Maia. Teve um 

encontro no sábado que era pra estação de água, fomos para o orquidário... a 

Nanci também está fazendo só que ela não foi pra estação com a gente.  

E: Esse também tem atividades não presenciais, de internet? 

P4: Tem atividades pra entregar com os alunos, atividades pra aplicar com os 

alunos. 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P4: Gratuito nenhum deles foi gratuito... é... Não, esses daqui... o único que é 

gratuito é a preparação com aluno né e do Estado on line... não é gratuito, 
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porque você tem que fazer fora do seu horário e você precisa... é você tem que 

trabalhar pra... pra entregar nota. Você é obrigado a fazer.  

E: E se você não fizer? 

P4: Aí eu sou reprovado no estágio probatório. Eu tenho que tirar nota nele, 

não é gratuito isso. 

E: Eu digo pagar em dinheiro. Você não paga, mas é obrigado a fazer, né. 

P4: Isso. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P4: Com certeza é o tempo, né, hoje em dia a gente tem uma extensa carga 

horária pra ter... manter a renda. Então, o tempo é muito curto e, além disso, eu 

não acredito... as pessoas que vão lá, que nem todos esses via internet não 

são capacitáveis, não conseguem responder... enrolam... 

E: Você acha que estes cursos não te capacitam? 

P4: Não, eles te deixam no vento né... Olha, do Estado, por exemplo, você vai 

lá e tá lá o curso... esse curso de internet é complicado... porque não é uma 

formação, você lê... não te capacita necessariamente, você não fica bom. 

Você... força você estudar, a você ir atrás tudo... mas... você não tem... 

entendeu? um apoio... olha alguém pra... porque não sei eles perguntam de 

tanta gente, eles perguntam... Ah tá, vou te dar a resposta, demora de dar a 

resposta... aí fica depois passou um tempo pra voltar naquele conteúdo.  

E: Mas esses que você fala são os do Estado ou de um modo geral? 

P4: Os da internet de um modo geral, os do Estado principalmente. O da USP 

do Estado foi uma sacanagem.  

E: Você fez o da USP? 

P4: Fiz, um absurdo aquilo. 

E: Qual você fez? 

P4: Aquele que eles colocaram a gente pra fazer de ciências lá. 

E: O de Especialização no Ensino de ciências? 

P4: É.  

E: Mas você concluiu? 

P4: Não, um massacre na sua vida, você fica lá... quem que te ensina? 

Ninguém ensina aquilo.  
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E: Era puxado mesmo... 

P4: Não era puxado, na verdade não tinha quem... pra... você... você tinha 

dúvida, quem, quem você ia perguntar... não tinha, entendeu? Não existia... 

vinha aqui, ah tá, mas com quem você ia perguntar isso? Ninguém sabia... é 

isso que eu to falando, entendeu... olha realmente... mas rolou isso... e isso? 

Não tinha retorno... entendeu? Eu mandei e-mail, falei, meu isso é furada, vou 

perder meu tempo? Não to aprendendo nada nisso, vou ganhar um diploma 

sem saber o quê que é. 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P4: Como professor eu to desde 93.  

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?   

P4: De todos? Da minha carreira profissional?  

E: É. 

P4: Eu trabalhei em São Paulo, né, na zona norte, trabalhei aqui em Guarulhos 

durante 5 anos em escolas particulares.  

E: Na Zona Norte era periferia ou uma região mais centralizada? 

P4: Na zona norte você conhece ali o shopping internaci... o shopping... Center 

Norte? Eu trabalhei no shopping Center... Atrás do shopping Center norte... eu 

trabalhei no Derville, não sei se você conhece, eu trabalhei na Vila Maria.  

E: Conheço. 

P4: Então é... né, não trabalhei no centro, mas eu trabalhei ali Jaçanã, toda 

aquela região ali eu conheço tudo.  

E: Essas escolas são centralizadas? 

P4: São escolas de fácil acesso, mas que como é escola pública, elas atendem 

pessoas de baixa renda, né... não muda. Mesmo sendo lá no centro, que eu 

também dei aula no centro e você fica impressionado, do lado do colégio... 

você atende aquele pessoal. 

E: Que escola? 

P4: Por exemplo... o Azevedo, você conhece? Atrás da avenida Angélica, um 

pouquinho assim tem o Azevedo da prefeitura, entendeu? Você num... é filho 

do pobre... isso que eu quero dizer... de baixa renda, que tem dificuldade de 

aprender, que vem pra escola sem se alimentar, que... que dá trabalho na sala 
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de aula... entendeu? Os pais que tem condições não coloca ali, não coloca. 

Então não muda. As vezes dependendo do local é até mais fácil você trabalhar 

num local distante do que na parte central, eu percebi isso. 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P4: 2011... 5 anos. 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P4: Eu tenho... eu tenho o 9º ano, um 9º e... sete 7ºs. Tenho 32 aulas.  

E: Oito turmas? 

P4: Oito turmas.  

E: Você tem aulas de biologia também? 

P4: De biologia eu tenho... aqui nessa escola eu tenho esses, agora em outra 

escola eu tenho o 1º, o 2º e o 3º.  

E: Quantas salas? 

P4: Eu tenho 20 aulas. Eu tenho... dez turmas. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo? 

P4: Que é um conteúdo que você tem que seguir. É o conteúdo que você tem 

que trabalhar para o aluno ter referências pra ele aprender no futuro né, ou pra 

ele ter uma base, uma estrutura depois. Então eu tenho... eu tenho um 

currículo eu tenho que seguir esse conteúdo né, pra ele no futuro ele saber 

diferenciar, distinguir, colocar o melhor. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P4: Eu acho que é difícil de ter um currículo único, mas é necessário, né, uma 

base igual pra todos. E... a importância do currículo é pra... o aluno trabalhar a 

investigação, trabalhar... como vou ser mais claro na importância do currículo? 

É igual pra você trabalhar em uma empresa, você tem que ter uma referência, 

você tem que ter um conteúdo, uma base pra você trabalhar, entendeu? O 

currículo é a base... pra... o que trabalhar naquela turma, o que desenvolver... é 

uma base pra mim. 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P4: Conheço.  
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E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P4: Tenho, tenho algumas sim.  

E: Qual? 

P4: Qual a eu mais me identifico?  

E: Não, qual proposta curricular você tem lembrança, antes da atual? 

P4: Bom, as propostas anteriores não eram tão inadequadas, eram adequadas, 

só que não tinha, a escola não tem estrutura, entendeu? O que falta pra mim... 

é... o investimento realmente. Quando você coloca... vamo falar de... dá tal 

conteúdo, né não tem laboratório, não tem... entendeu? não tem a estrutura pra 

dar os conteúdos. Aí isso falta, as outras eram... a de hoje, a atual, o que 

diferencia, nós professores não consegue ter um conteúdo num livro por 

exemplo. O professor tem que ficar com vários livros: do 5º, do 6º, do 7º ano 

fazendo aquele espiral né, pra tentar atingir né uma apostila ou um currículo 

atual, que ficou mais difícil para o professor. O professor ficou mais 

desgastado, não desenvolve mais.  

E: Dessas outras propostas, você lembra de algum detalhe que você possa 

falar? O ano, cor da capa, como era a seleção dos conteúdos? 

P4: Ah sim... não, era de acordo com... os professores se juntavam. 

E: Mas tinha algum documento que vocês consultavam? 

P4: Tinha, tinha um documento que a gente consultava sim, um documento 

único. Existia uma... era por diretoria, né... existia um... a diretoria mandava o 

quê que tinha... de acordo com o livro deles o quê que o aluno tinha que 

aprender nesse, nesse ano aí era colocado assim, mas mesmo assim tinha 

professores que não seguia a risca.  

E: Você lembra de ter recebido algum? 

P4: Ah, que nem hoje assim... não, não necessariamente... 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP?  

P4: O que eu acho... Eu acredito que é difícil trabalhar, fazer o aluno se tornar 

investigativo, como eu já falei, é... criativo, né, somente com um giz e um livro 

didático, sem xerox, sem um laboratório, um laboratório que funcione porque 

não adianta uma estrutura lá e não ter... não tem equipamento... entendeu? 

não sei se eu to falando... será que eu fugi da...  



 

 

 

224 

 

E: Eu estou entendendo. 

P4: É o que eu acredito ele não cumpre, ele não é eficaz. Porque que ele não é 

eficaz? aí vem alguém vem outro autor “então vamo mudar de outra forma...” 

porque realmente não se investe na educação, entendeu? Isso é como... antes 

era... na verdade trocou só “vamos fazer diferente?” e vamos fazer que... 

investir na educação. Não tá acontecendo isso. As salas de vídeo, pra gente 

usar as salas de vídeo, olha é uma luta é uma sala, é uma luta, você agenda lá 

e no dia não tem jeito.  

E: A questão é a estrutura? 

P4: Na maneira com que está colocada... era, olha, então... de acordo com que 

o livro tá falando, que o aluno tem que ser investigativo, tem que ser criativo, 

como que eu vou tornar o aluno criativo e investigativo com somente giz e o 

livro didático que não acompanha o conteúdo que tá na apostila. O livro 

didático não bate... porque foi o melhorzinho que se adequava no momento. Aí 

se fala assim, não é? Se entendeu? É... é fazer mágica em pedra.  

E: E os materiais de apoio, caderno do aluno, caderno do professor, qual sua 

opinião sobre eles? 

P4: Então, o apoio não trabalha... não muito a realidade do aluno é... tem 

coisas que pede pra o aluno fazer que ele não vai conseguir e coisas que pede 

para o professor... esse apoio é meio... algumas coisas bate com o conteúdo, 

mas tem coisas que não tem condições de fazer, não dá pra fazer na sala. 

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P4: Eu tento usar. Eu tento desenvolver as atividades com eles é claro que 

algumas partes não. Tem muitas questões em grupo é... eu peguei... to com 

umas apostilas agora que eu vou pegar que falei que vou corrigir, eu tento 

trabalhar os textos da leitura. Os textos de leitura todos são trabalhados, 

entendeu? Agora quando tem pesquisa é... via internet ou trazer uma imagem, 

ou trabalhar... isso já... ou se não, pesquisa de laboratório que tá lá, eu não 

tenho laboratório, como é que eu vou fazer?  
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E: De que forma você utiliza esses cadernos? Ou em que situações você utiliza 

os cadernos do aluno e do professor? 

P4: Então eu trabalho a sensibilização, e eu tento seguir o currículo do... do 

Estado e desse currículo do Estado, aí eu... eu de acordo lá, eu trabalho a 

sensibilização, aí procuro no livro deles, vamos fazer uma leitura e de acordo 

com o livro deles eu faço a explanação da matéria. Fiz a explanação da 

matéria, agora vamos na apostila de ciências na página tal, vamos... olha o que 

a gente falou aí, olha o que a gente falou, o que foi discutido. E agora? Muitos 

apesar de eu ter falado do livro, a gente ter feito a leitura eles não conseguem 

e aí... vamos tentar fazer, “vamos ler a apostila...” aí eu leio junto, quando eu 

vejo que a atividade tá fácil, dá pra eles fazer, me entregar a apostila página de 

tal a tal eu quero feita que eu vou pegar na aula que vem. Então é desse jeito 

que eu faço. 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P4: Um cidadão ele não é só formado com a apostila, né... você concorda que, 

é...  

E: Mas você acha que o que é proposto para ser trabalhado por estes materiais 

tem relação com os objetivos da disciplina de ciências? Atende os objetivos de 

ensino dessa disciplina? 

P4: Não, não atende. Não atende. 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo? Poderia descrever de 

forma sucinta?  

P4: No 9º ano, por exemplo, eu vejo uma grande dificuldade, porque... 

trabalhar física né... são conteúdos que... da luz e aí quando o livro trabalha lá 

cálculos de física e olha que eu até domino a... a matemática e sem explicação 

nenhuma e joga pro aluno aí eu achei que isso é dificuldade eu tenho que ficar 

correndo atrás, preparando a aula pra ele entender melhor. 

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências? Há algum aspecto que não considera 

importante? Qual? 



 

 

 

226 

 

P4: Eu acredito... a... a parte de ambiental que hoje é o que tá... a ciências e a 

tecnologias é muito importante, mas é... a parte de astronomia eu já não acho 

tão importante, você acredita que não? Porque eu não acho tão importante? É 

fora da realidade dele, ele acaba... não vai ver isso mais nunca, ele vai ouvir 

falar lá e não vai vê, é. Sê concorda? Não vai vê isso, então eu acredito que 

perde só uma estrela... aí vamo falar da temperatura do sol e depois não vai 

usar mais, onde que ele vaia usar aquilo? São currículos básicos pra ele ser 

um físico, mas se concorda? é... é muito pouco, não vê isso no 1º, não vê isso 

no 2º, não vê isso no 3º, porque até os professores de quím... 

[   ] Bate o sinal para a troca de aula. Sinal muito alto e demorado. 

E: Você falou que a mais importante é a parte da sustentabilidade? 

P4: Muito! O meio ambiente, a sustentabilidade. 

E: Porque é a mais importante? 

P4: Porque é o mundo né, atualmente é o que tá pedindo isso... o consumismo, 

entendeu? O desgaste do planeta e isso é realmente importante. 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P4: Bom, algumas...  é... sim, mudou, porque... já mudou algumas coisas né, a 

gente tenta deixar de deixar de ser tradicional. O uso da internet nem que seja 

no celular, por exemplo... o... quando trabalhar um assunto, colocar os tópicos 

na lousa e... desses trabalhar como se fosse mapeamento... se lembra disso? 

Eu não lembro o nome. 

E: Mapa de conceitos? 

P4: É, mapas de conceito... mapas de conceito, e desses mapas de conceito 

agente já coloca pra ele ter uma ligação, tentar fazer uma ligação melhor é... 

então... antes não era trabalhado desse jeito. É diferente do que eu aprendi 

né... diferente do que eu aprendi... ou até na faculdade. Na faculdade é 

completamente diferente e no ensino que eu tive também, minha referência. 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 
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P4: Eu esperava mais sinceramente, que houvesse uma mudança mesmo, 

mas claro mudou, tentou acompanhar, mas tá atrasado.  

E: Mudou pra melhor ou pra pior? 

P4: Eu acho que... dependo do que é melhor... ficou mais acessível.. 

E: Em sua opinião. 

P4: Abaixou... como que fala? Na verdade o aluno vai sair daqui ele não vai 

sair sabendo, né, que nem antes, abaixou a qualidade de antigamente.  

E: Porque uma hora está trabalhando um assunto e depois entra outro? 

P4: É o aluno fica... fica solto, ele não consegue fazer a ligação, mesmo sendo 

espiral ele não consegue fazer essa ligação que é uma, uma continuidade ele 

não tem um pré-requisito por isso que o currículo é interessante: ter a base, o 

pré-requisito pra seguir, ele não tem isso porque volta no conteúdo ele fica 

indo, flutuando... e como é que você vai lembrar? Você vai relembrar tudo... 

você vai dar a mesma coisa, você não vai conseguir puxar. 

E: Acredita que o aproveitamento dos alunos melhorou com a 

implantação do atual currículo? O que você modificaria ou acrescentaria? 

P4: Então, na verdade como abaixou a qualidade ele melhorou se entendeu? 

Abaixou a qualidade, não tá mais que nem antes, abaixou a qualidade aí claro 

que ia melhorar.  

E: O que você modificaria? 

P4: Boa pergunta... ah isso é bem extenso né, porque... o que eu mudaria, 

primeira coisa só giz e lousa não dá certo, né?  

E: Você modificaria o currículo espiral para o tradicional como era antes? 

P4: É que mudou pro... de eixos, colocou pra eixos eu acho que dá pra fazer 

essa ligação com eixos, mas eu acho que dessa forma abaixou a qualidade.  

E: Eu entendi, mas o que você mudaria? 

P4: Sinceramente eu sou fã do tradicional porque nas escolas de qualidade 

particulares é o tradicional, entendeu? É bem melhor o aluno ele... ele... é 

tradicional eu vejo pelas escolas particulares num tá lá dessa forma, começa 

com ar... começa... vamo, eu sou eu gosto, particularmente eu sou... né, mas é 

claro eu acho que funciona mais.  

E: O que você acrescentaria? 
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P4: Sustentabilidade, como a gente já falou, meio ambiente eu acho que 

deveria estar desde desde a 5ª, 6ª, tem que tá desde do...da 1ª série já tem 

que tá. Desde a 1ª série tinha que ter meio ambiente. 

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

E: Você vê esse viés no currículo de ciências? 

P4: Consigo, consigo, mas aí vem aqui uma escola sem partido, como é que 

você vai trabalhar a consciência política se a escola não tem partido?  

E: Por exemplo, o 9º ano está vendo física agora, né? Você vê a possibilidade 

de incorporar questões de cunho social, político, econômico, tecnológico a 

esses conteúdos? 

P4: Na praticidade né, sim claro.  

E: Esse enfoque está sempre presente? É fácil de incorporar? 

P4: Algumas. É claro que de física como eles não vivenciam é mais difícil né... 

mas dá, pela própria apostila tem coisas que dá. O uso do celular pra falar da 

eletromagnetividade, né, das ondas sonoras. 

E: A questão da tecnologia, né. Mas e as questões sociais? Puxando um pouco 

pra nossa área, gravidez, aborto, drogas e outras questões relacionadas a 

vulnerabilidade social, por exemplo. Esses aspectos são possíveis de ser 

incorporados em todos aos anos, 6º, 7º, 8º...?  

P4: Sim. Sim. 

E: Poderia citar um exemplo? 

P4: Então tá, no 6º ano, no 6º ano quando a gente fala é... de monóxido de 

carbono, né, então dá pra trabalhar o efeito do monóxido de carbono na 

gravidez, olha uma coisa... da pra falar... “olha acontece isso...” se a pessoa 

desmaia... é... né... dá pra falar de alguns efeitos. Dá pra incorporar. 

E: Enfoque interdisciplinar. 

P4: Bom, interdisciplinar, esse aí que você tá falando de outros campos do 

conhecimento, que no caso, seria ciências, arte, né. É difícil trabalhar... outra 

falha né, por exemplo, quando eu falo do meio ambiente... a professora falou 

isso em outra, em outro bimestre e aí as vezes bate, as vezes também não 

bate e aí fica muito além... num... seria bom se até os dois professores 
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participassem o mesmo conteúdo na... na mesma aula, já pensou nisso? Seria 

interessante.  

E: Por exemplo, esse conteúdo das ondas eletromagnéticas que você 

mencionou, você vê a possibilidade de trabalhar junto com outras disciplinas? 

P4: Sim.  

E: Qual? 

P4: Por exemplo, em artes dá pra trabalhar... é... em história dá pra trabalhar 

ondas eletromagnéticas como satélites, espiões, entendeu? Tem como 

trabalhar, mas o problema é que cada... o currículo, o currículo não bate, 

quando eles tão vendo ondas eletromagnéticas comigo, eles tão vendo outra 

coisa então, acaba... e os professores não tem tempo pra realmente preparar 

essa aula. Se essa aula fosse trabalhada talvez se os professores tivesse 

aquele espaço, aquele tempo... “vamo trabalhar, o quê que a gente vai 

ensinar? ”vamo daqui... o quê que você pode puxar em artes, o que você pode 

puxar?”Um eixo semanal talvez funcionaria e se o professor tivesse tempo pra 

se juntar realmente... 

E: O enfoque existe, mas devido as condições não ocorre. 

P4: Isso. 

E: Abordagens construtivistas.  

P4: Enxergo, isso eu enxergo. Porque assim, a própria apostila trabalha assim 

pros alunos produzir, falar o que eles acham eles... “ah, eu acho que é isso, eu 

acho que é isso”... então eu enxergo. 

E: Na prática, como se dá essa abordagem construtivista? É possível trabalhar 

em todas as salas, em todos os momentos, em todas as aulas? 

P4: Não, não dá, com 40 alunos, com 40 alunos? Não dá. A gente tem que ser 

direto. Enquanto se tá fazendo isso com 40 ou 44 alunos, sempre tem um que 

tá disperso, outro tá... entendeu?  Não dá com 40 alunos... Acho que... a turma 

é grande a turma é... entendeu? Muito aluno e eles acabam não 

desenvolvendo as atividades, eles acabam flutuando ali, eles não sabe nem 

quem... é realmente não dá mesmo. É uma vez... a cada dois meses dá pra 

trabalhar essas... 

E: Inter-relações com as questões culturais. 
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P4: A gente tem alunos de todo jeito. Tem aluno que embora seja de uma 

periferia, eu tenho por exemplo a os da Venezuela aqui, entendeu? tem alunos 

nordestinos, tem aluno que  cada um tem sua vivência diferente.  

E: Mas você vê essa abertura no currículo de ciências para trabalhar as 

questões culturais? 

P4: Deixa eu entender, pensa bem, quatro aulas, aí, conteúdo programático, 

todas essas referências, quatro aulas e eu ainda tenho que colocar as 

questões regionais, quando eu trabalho, por exemplo, os animais do tal 

ambiente né eu determino algumas características, mas não vou trabalhar nem 

sempre alimentação, nem sempre sotaque, porque depende do que... em 

ciências o enfoque é mais ambiental, não é?  

E: Me refiro ao seu ponto de vista, você vê esse viés de valorização das 

culturas? 

P4: Pra esse enfoque não. Não eu não vejo, porque aqui é regional e ficou um 

regional muito grande, não existe uma produção local, não existe... entendeu? 

todos aqui trabalham... é multicultural. Agora qual é a cultura local? São 

múltiplas culturas, se concorda comigo? Se eu focalizo, se eu focalizo... Eu não 

focalizo uma eu trabalho todas mas sem abranger porque são múltiplas, qual é 

a local? A gente tá... eu vejo né, a gente tá perto de São Paulo tem tudo, 

parece que tem tudo, mas não tem nada. Ao mesmo tempo não tem um 

enfoque regeional. O que é regional daqui? O que é regional daqui? Eles são 

filhos de nordestinos, os alunos que quem pra escola aqui que nós atendemos 

aqui são filhos de nordestinos. Mas eles não querem essa cultura de... querer 

falar sobre o nordeste de querer... eles querem... a cultura que eles acham que 

é a civilização, entendeu? Que foi embutida na cabeça deles que o funk o hip 

hop ou... isso é civilização entendeu? Se você falar do nordeste, se você 

valoriza, não é interessante pra eles entendeu? Esse é meu ponto de vista. 

Não trabalha esse conteúdo, esse conteúdo fica largado fica disperso pra eles.  

E: Na sua visão o currículo não tem abertura para inserir essas questões? 

P4: Não, tem abertura, tem abertura, dá pra trabalhar, mas eu acho que o 

nosso tempo é um pouco limitado pra isso... pra ficar realmente... isso eu acho 

mais pra geografia eu acho mais... se você for olhar geografia desenvolve mais 

isso que nós temos tantas outras coisas da parte da... eu acho que geografia 
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tem mais... da pra trabalhar essa questão do sotaque, dá pra trabalhar... 

entendeu? Mas eu trabalho isso na sala de aula, o sotaque de um... eu passo 

isso, mas não é escrito. 

E: Processos e práticas de investigação.  

P4: Não. Dificulta muito. 

E: Você vê esse viés nos materiais orientadores? 

P4: Não, tem esse viés, o problema é que eu não tenho o material, não tenho... 

a gente não tem esse tempo. Por exemplo, vamos falar então de fungos no 

celular, vamos criar placas de fungos, algumas escolas, as placas de fungos...  

vieram reclamar que aquilo ali poderia passar uma doença, porque a escola 

não tem onde adequar aquilo. Não tem onde guardar, eles poderiam pegar 

bactéria, alguma doença.  

E: E experimentos, pesquisa, visitas fora da escola? 

P4: Não tem ônibus, a turma só gosta de Hop Hari né, só quer esporte, então a 

parte de ciência se torna prejudicada, acaba não indo... acaba não... 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  

P4: Eu acho que ele puxa menos pra parte de zoologia, por exemplo. 

E: Me refiro as enfoques citados: Ciência Tecnologia e Sociedade, 

interdisciplinar, abordagens construtivistas, inter-relações com as questões 

culturais e os processos e práticas de investigação. 

P4: É igual... é igual, ele trabalha com a medida. Propõe, mas não se torna 

eficaz... ele propõe, mas não se torna eficaz. 

E: E porque não se torna eficaz? 

P4: Necessidade da escola, não dá, muitos alunos. Falta de investimento né, 

não tem uma sala ambiente, por exemplo, né ou uma sala que realmente teria 

as coisas lá, o material de ciências pra se trabalhar, não se torna... uma sala 

que dificilmente a gente não consegue ir numa sala de vídeo, a internet não 

funciona, o laboratório de informática não... quando funciona, não tem ninguém 

que pode tá lá ou então não tem ninguém, quando você leva o aluno, funciona 

um computador, dois e a internet não tá funcionando. E, tempo hábil para o 

professor trabalhar essas aulas... porque tempo hábil... professor vai levar 

aluno na sala de informática, então ele vai ter que ver se a sala de informática 
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tá funcionando aí ele chega fora do horário dele, não tá funcionando, marca 

uma atividade “ah, hoje não vai dá porque aconteceu isso...” Então... 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P4: Da investigação eu acho... eu acho que é interessante, da 

interdisciplinaridade eu tento ligar os conteúdos com que eles tão aprendendo 

de acordo com que a gente discute com os professores também e o 

construtivismo, o construtivismo eu utilizo.  

E: Você trabalha todas na medida que atividade exige, mas tem alguma delas 

que você incorpora mais em suas aulas? 

P4: A interdisciplinar. É. Porque eu tento ligar o conteúdo da realidade deles, o 

que eles estão... eu pergunto: “o que vocês tão vendo em artes? O que vocês 

viram em história? O que...” e aí de acordo que eu sei... “ah vocês já viram 

isso? Vocês aprenderam isso” e daí eu trabalho com o meu conteúdo... aí eles 

falam “ah professor, eu vi isso, realmente a gente viu isso, mas a gente viu isso 

no primeiro bimestre” entendeu? Então, por exemplo, em geografia, história 

tava tendo essas... “ah, mas agente já viu isso já” ah, então procura no caderno 

lá velho, que também tem... aí trabalharam esse conteúdo. 

E: Acabou. É só. 

P4: Espero ter ajudado. 

 

Transcrição P5 

 

A entrevista foi realizada em 27/10/2016, na biblioteca da escola em que 

atua a professora entrevistada, sendo iniciada por volta das 12h e 15 min e 

encerrada às 13h e 18 min, totalizando 1h e 05 min de duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P5: Eu possuo um curso de graduação que é ciências físicas, químicas e 

biológicas e bacharelado em biologia.  

E: Quando você concluiu? 

P5: Em 1998 os dois. 
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E: Quais cursos de especialização na área de educação e ano de 

conclusão? 

P5: Eu fiz alguns cursos, mas não é de extensão.  

E: Especialização tem algum? 

P5: Não.  

E: Esses cursos que você fez é sobre o que? 

P5: Sobre diversidade animal, sobre saúde e educação. Sobre progressão na 

carreira do professor, Ensino Médio em rede. 

E: Em que ano concluiu? 

P5: Como são cursos de curta duração, geralmente nos próprios anos, 2001, 

2004, 2007, 2009 e 2012. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P5: Sim.  

E: Qual é a frequência dessa participação? 

P5: No máximo seis convocações por ano que a gente recebe da diretoria de 

ensino. Específicos da área de biologia, biologia e ciências da natureza.  

E: Fora do horário de trabalho, participa de algum? 

P5: Fora do horário de trabalho, esse ano eu não fiz não. As vezes eu participo 

de palestras... de uns cursos assim de extensão... 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P5: Todos foram gratuitos. 

E: A faculdade foi com recursos próprios? 

P5: Sim. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P5: Pra mim hoje, seria mais pela questão do tempo porque com dois cargos 

que eu tenho fica mais difícil da gente conciliar estes cursos e tá frequentando 

porque ou você trabalha ou você aprende mais se aperfeiçoa e se aprimora. A 

jornada não comporta. 

Itinerário de carreira 
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E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P5: 19 anos. 

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou? 

P5: Em Guarulhos, diretoria sul, Cumbica, essa região perto aqui de 

Bonsucesso, Bairro dos Pimentas.  

E: Na periferia? 

P5: Mais na periferia.  

E: Já trabalhou na região central da cidade? 

P5: Não, só fui estudante. 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P5: 19 anos. 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P5: 18 turmas. São 6 turmas de ensino fundamental, 8ºs anos e o restante de 

ensino médio. São quatro 3ºs anos do ensino médio, três 2ºs anos do ensino 

médio e cinco de 1ºs anos do ensino médio. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo? 

P5: Currículo eu entendo que seja uma é... um conhecimento mínimo referente 

à um determinado assunto ou área que o nosso educando necessita saber. O 

mínimo é o básico. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P5: Pra mim seria um norteador, assim... você não tem que segui-lo 

exatamente ao pé da letra do jeito que tá lá escrito, mas pra mim seria um 

norteador porque cada área, cada região tem suas próprias peculiaridades, tem 

as suas particularidades que não se engloba pra o todo. Então você pegar um 

norteador e a partir daí você destrinchar, desmembrar pra uma coisa mais 

específica que é dentro da sua região, da onde seu aluno tá inserido, do 

conhecimento prévio que ele tem eu acho que é um norteador. Você sabe que 

você tem que direcionar seu aluno pra um determinado mundo e esse currículo 

seria um norteador apenas. Eu tenho que pelo menos pra que ele tenha essa 

noção de que isso existe, de que esse conhecimento teve sua construção, 

agora não é exatamente assim: tem que ser assim a ferro e fogo. 
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E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P5: Sim. 

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P5: Sei que essa proposta ela foi sendo construída aí de fora pra dentro e não 

de dentro pra fora porque eu não vi uma... uma consulta aos professores. Que 

se fosse feita essa consulta provavelmente ela seria diferente pra cada área 

geográfica do nosso Estado. Eu sei que teve outras de quando eu era 

estudante, que tinha um outro tipo de currículo, era uma outra metodologia 

também que se existia, mas eu só conheci as metodologias depois que a gente 

vai trabalhando, a questão da experiência que você tem, que você adquire, 

você acaba norteando seu trabalho a partir do momento que você tem 

experiência da coisa. Sabe aquilo que funciona e aquilo que não funciona e 

depende também do feedback de cada turma, que as vezes você vai com o 

planejamento pra uma aula e aí os questionamentos, as ações que eles dão de 

volta a devolutiva te faz dar um outro direcionamento que você não tava 

imaginando que você iria trabalhar naquele momento.  

E: E como era esse norte? Quando você começou a dar aulas, como vocês 

faziam para direcionar o trabalho? Vocês se baseavam em que? Como era a 

orientação pra fazer esse trabalho? 

P5: Pra mim ficou muito mais novo por causa da questão da implantação da 

LDB nova. E quando você tem essa questão da LDB nova que se você pegar a 

idade que eu estou lecionando e o tempo da LDB é igual né, tem o mesmo 

tempo e aí você acaba que construindo isso, não tem essa percepção de “Ah, 

você foi direcionado pra isso, ou pra aquilo”. Eu sabia que tipo de escola que 

eu queria tido quando eu era estudante e me baseando como estudante que eu 

fui, que ainda sou, eu procuro pesquisar eu procuro me atualizar das coisas e 

tento imaginar o quê que o nosso aluno procurava, então assim, é no mercado 

de trabalho? Como que era esse mercado do trabalho? É o mercado do 

vestibular? É o mundo que ele precisa conhecer? Será que só esse espaço é o 

suficiente? Então acho que muitas vezes os planejamentos mais antigos a 

gente se questionava muito o quê que o aluno buscava o quê que o aluno 
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procurava porque a gente morando em uma periferia, como já foi citado aqui 

que eu trabalho só na região periférica da cidade, é... ele é mais excluído, 

então o quê que ele quer? Qual é a busca? O quê que ele procura? As vezes 

você perceber por atitudes, por fala de alunos, as formas como eles se 

expressam musicalmente, pela forma como eles se vestem, as vezes você 

andando no bairro, você começa a perceber mais ou menos o que eles 

procuram, tenta ter um feeling disso sabe e aí você acaba procurando propor e 

daí nascem algumas propostas, como a gente teve gincana, projeto de MPB 

né, talvez hoje não seja mais o direcionamento do que o nosso público é agora 

eu to meio perdida nisso, saber agora o que esse público agora, de agora quer. 

Porque o público mais antigo a gente tinha essa noção ele queria descobrir o 

mundo, ele queria saber como era o mundo do trabalho.  

E: Pelo que eu entendi era construído junto, é isso? 

P5: Pra mim era porque quando eu comecei eu comecei como eventual, então 

assim eu tinha muito acesso de...  

E: Você começou no primeiro ano de faculdade? 

P5: Não, não comecei em noventa e... 97, uma ano antes de eu concluir. Então 

assim, quando você começa perceber como que é, não sei se você não tem a 

questão de dar provas, avaliações como eventual, um aluno acaba te 

direcionando umas coisas e aqui tinham projetos de realização, de valorização 

da pessoa que a gente foi direcionando pra coordenação assim, tirando aquela 

parte da pedagogia do afeto que a gente tinha, mas de dar valor pra aquilo que 

ele constrói. Então eu acho que agora que vem esse protagonismo juvenil, 

protagonismo juventil que tem agora no currículo mais acho que a gente já 

começou trabalhar com isto antes aqui nesta escola. 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP?  

P5: Eu sei que ele foi construído em espiral, você vai e volta num determinado 

assunto. Eu não acho ele de todo ruim, mas também não acho ele todo bom 

porque a gente precisa das ferramentas, dos livros didáticos, só que os livros 

didáticos vem a base nacional que não é a base Estadual e o nosso currículo 

sofre esse conflito com esses ambientes que o aluno precisa consultar, ter 

maior suporte e aí acaba ficando meio perdido. Sofro muito pra ter que pegar 

livros dos outros anos e ter que ficar trocando, é... achando, colocando, grupos 
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pra trabalhar que você sabe que tem maior dispersão é... com determinados 

assuntos, você fica procurando inserir coisas que você não dá um seguimento 

só. Por exemplo, o 8º ano / 7ª série você tem corpo humano, você trabalha com 

maior parte do corpo humano, não que você não trabalha no 6º ano, no 7º ano, 

mas você trabalha com maior enfoque no 8º e no 9º então você acaba 

perdendo um pouco essa questão do foco. Vai e volta, vai e volta, pega o livro, 

usa o livro antigo, você tem que separar estes livros, procurar alguém que tá 

disponível pra separar esse material pra que seu aluno possa ter maior suporte 

pedagógico. E fica mais complicado, só apostila, só caderno do aluno não é o 

suficiente.  

E: O currículo em espiral da maneira que é proposto, você acha que ajuda? 

Tem o fio da meada entre as séries? 

P5: Se você conseguir pegar a mesma turma todos os anos você consegue 

trabalhar esse fio da meada, se você consegue... por exemplo, se eu pego 6º 

ano, 7º, 8º, 9º ano dentro da mesma disciplina, talvez eu consiga fazer esse fio, 

porque talvez eu consiga avaliar isso, agora... eu só consegui fazer isso uma 

única vez, que é a turma que tá hoje aí no 1º ano do ensino médio que eu 

peguei a maior parte dessa turma, 6º, 7º, 8º e 9º ano, consegui fazer isso com 

eles, essa complementação no currículo sim, mas é porque eu tive a sorte de 

conseguir levá-los desde o início até o final, agora se você tira uma licença, 

tem a questão da saúde, tem a questão familiar, se você não consegue manter 

as mesmas turmas durante o seu projeto de trabalho que pra mim de ciências 

são 4 anos no ensino fundamental II, você não consegue, você não consegue. 

Porque você não sabe o que eles trabalharam em anos anteriores, você não 

tem a pontuação daquilo que você, o outro colega conseguiu trabalhar com ele 

ou não, que pontos foram explorados em determinados assuntos ou não.  

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P5: Sim. Utilizo bastante de alguns textos que eu gosto bastante. Tem alguns 

textos elaborados ali dentro que são muito bons, questionamentos que são 

colocados para que o aluno possa pensar. Só que se você não tiver essa 
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preparação anterior você não consegue fazer fica uma coisa automática não dá 

certo. 

E: Como assim? Não entendi. 

P5: Se por exemplo, se você... questiona como são formados... por exemplo, 

agora estou trabalhando os 8ºs anos é... períodos de rotação e translação 

coisa que a gente já trabalha no 6º ano, 7º ano e agora no 8º ano mais pra falar 

mais da construção dos calendários, não que você não tivesse falado nos anos 

anteriores, você fala só que agora você vai trabalhar com eclipse, trabalha 

penumbra, se trabalha flexão de luz, se você vai trabalhando com a introdução 

de ótica, que é a parte de física que eu preciso do livro, por exemplo,  do 9º 

ano e aí antes de eu passar todas as questões vamo lá: “como que é rotação? 

o que é rotação? só o planeta Terra que faz?” você tem que ficar voltando 

algumas coisas, questionando pra ver o quê que eles lembram o que quê que 

eles aprenderam. Então você vai fazendo um conhecimento prévio anterior de 

uma preparação de uma aula antes, por exemplo, de fazer as experiências que 

estão lá. Algumas experiências eu acho válidas de serem feitas, como por 

exemplo, eu faço dos 1ºs anos de decomposição, dos 8ºs anos eu faço dos 

peões que falam sobre o eixo de rotação dos planetas e a inclinação pra falar 

das estações do ano, da formação do clima, da produção de energia, de 

calendário. Então são várias coisas que elas estão interligadas sim, só que se 

você não tiver uma leitura prévia do caderno, do entendimento daquilo que 

você precisa passar você não consegue fazer com que os alunos 

compreendam isso. Porque eu tava conversando com o professor de geografia 

e é importante também a questão da interdisciplinaridade porque eles viram a 

questão dos combustíveis renováveis e não renováveis no bimestre anterior. 

Quer dizer, eles estão... em currículo, não só dentro da mesma disciplina, mas 

dentro várias disciplinas afins que você precisa ter o conhecimento, saber o 

que o professor trabalhou de uma outra disciplina pra você poder inserir, 

enxertar e complementar aquilo que eles poderiam ou tem que aprender.  

E: Os materiais de apoio ajudam o professor?  

P5: Depende muito de como você trabalha, depende muito da série. 1ºs anos é 

muito volume, é muito conteúdo, muita coisa pra eles é... terem ali para poucas 

aulas por semana, muito repetitiva a situação de aprendizagem, acho que 
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poderia ser mais objetiva. Não é imprescindível não porque eu já trabalhava de 

algumas maneiras com as mesmas atividades, é... sem o caderno mesmo, 

quando não tinha né e com a implantação do jornal e depois da implantação do 

currículo, porque antes era uma proposta curricular e agora é um  currículo 

então eu já trabalhava mais ou menos desta mesma maneira. Com... não com 

todas as indicações de filmes, mas têm filmes que estavam indicados ali eu já 

trabalhava há muito tempo já antes. Muitas experiências também eu já 

trabalhava antes, então assim, não é uma coisa imprescindível e extremamente 

necessário que tenha. E o que é ruim também hoje é a questão da tecnologia 

que se o professor não souber trabalhar e pedir vamos supor ah se é... 

dependendo da maneira que você trabalha: “faça de tal página até tal página 

de determinado caderno do aluno” e aí eles vão procurar na internet a 

resposta. Quer dizer, então não tem a questão do conhecimento é questão 

somente de perpassar uma resposta e copiar, copiar e copiar. Isso pra mim é 

um lado muito negativo da questão da apostila, sempre vir com o mesmo 

assunto, sempre vir repetitivo não ter uma atualização então não é uma 

questão muito legal de se basear. Colocar as experiências é legal, colocar um 

texto de leitura pra que eles tenham alguma coisa diferenciada do que tem no 

livro didático é legal, agora as mesmas perguntas, as mesmas coisas eu acho 

isso meio desnecessário. 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P5: Parcialmente. É... porque se você vai preparar ele o cidadão para uma 

reflexão de como ele age no ambiente, como ele age individualmente, como ele 

age coletivamente com os seus, ele atende parcialmente quando você 

questiona determinadas é... áreas, principalmente na área da saúde, na área 

de conhecimento próprio, do próprio corpo, sim. Mas não atende a parte das 

políticas públicas. E é engraçado porque vem de uma política pública 

educacional, só que o aluno na hora que ele vai buscar um respaldo em 

relação a determinados assuntos ele não encontra uma pesquisa mais regional 

é... uma questão de vacinação que eles sabem que tem que ter e tem medo 

ainda, menor esclarecimento de algumas coisas.  

E: Você fala do material? 
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P5: No material em si sim, porque tem coisas de dados ali de 2004, são muito 

antigos né. Hoje a população de 2016, vamos pegar vai de 2012, 13 é muito 

diferente de 2004 quando foi proposto a implantação desses currículos. Então 

fica muito distante da realidade dele. Porque com a velocidade da tecnologia 

que a gente tem hoje, com a técnica que a gente tem hoje é... tecnologias que 

a gente tem hoje, nosso aluno “ah isso é muito ultrapassado” e ao mesmo 

tempo não, porque as vezes você vê um dado antigo e falar assim: “nossa isso 

ainda acontece hoje”. Talvez... por isso eu digo parcialmente porque pode levá-

los à reflexão mas pode também confrontá-los com um mundo que não é o 

mundo que reflete o que não é a realidade deles hoje, da sociedade de hoje, 

por isso que é parcial, pra mim. 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo? Poderia descrever de 

forma sucinta?  

P5: Os 3º anos. Os 3ºs anos porque você acaba trabalhando sim os eixos que 

pede que é a biodiversidade e a questão da classificação dos seres vivos, 

implantação de novas tecnologias é... trabalhando com a parte de genética que 

eles deveriam ter visto no ano anterior, mas eu vejo que é muito difícil no 3º 

ano. Não sei se é porque é um ano de fechamento de ciclo e tem a questão de 

trabalhos que eles têm que entregar só duas aulas por semana, o conteúdo é 

muito extenso e você... eu não consigo trabalhar muito os cadernos. Trabalho o 

conteúdo, mas não consigo trabalhar os cadernos, só trabalho a questão do 

eixo evolutivo dos seres vivos. Não consigo ficar lá: “ah vamos fazer tal 

exercício, tal coisa, então...” Eu já não consigo trabalhar muito essa questão do 

conteúdo do currículo exigido dos caderninhos pelo semestre. Eu dou todo o 

conteúdo, mas não naquele tempo que se é pedido. Por exemplo, tem 

conteúdo que era lá do reino das plantas do 3º ano que se pede no primeiro 

semestre eu to conseguindo passar agora no segundo. Terminei agora e vou 

entrar em reino animal. Então assim... é complicado isso, nosso aluno não tá 

com essa questão da visionabilidade de da... da evolução da vida partindo de 

um organismo mais simples unicelular para um ser pluricelular. Até você voltar 

alguns termos que são característicos da nossa disciplina é... que cada 

disciplina tem sua linguagem específica, até você voltar alguns termos, até 
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você explicar... e tem muito mais exceções do que regras, no desenvolvimento, 

na reprodução, na forma de obter energia que é a alimentação, nos habitats 

desses seres vivos, no nicho ecológico que eles ocupam, então você fica as 

vezes meio presa naquilo em determinadas coisas que você tem que passar 

porque... você tem que passar um determinado conteúdo no mínimo que seja, 

você fica preocupada com a questão do vestibular porque ainda é um 

vestibular conteudista. E aí eu tento mesclar uma parte do conteudismo com 

uma parte do conhecimento do próprio aluno, que parte dele e tentar conciliar 

com a expectativa ou perspectiva que ele tem de futuro. Porque você tá saindo 

do ensino médio e fica aquela pergunta: “e agora, o que você vai fazer da sua 

vida?” e é uma questão mais complicada, sê tem que lidar com aquela parte 

psicológica do aluno que tá... que acha agora acha que vais terminar o mundo 

porque acabou o terceiro ano do ensino médio e não sabe que passo que vai 

dar logo depois, então fica meio complicado pra mim trabalhar no terceiro ano.  

E: Pelo que eu entendi não é o assunto é a demanda de coisas. 

P5: É a demanda de coisas, poucas aulas, muito conteúdo.  

E: Em relação ao Ensino Fundamental, você sente alguma dificuldade no 

desenvolvimento do currículo?  

P5: Pra mim não. Para os alunos depende de conhecimentos que eles tiveram 

na formação deles de fundamental I, o que eu tenho maior dificuldade na 

verdade no 6º ano não é nem de eu passar o conteúdo ou deles aprenderem 

as questões de astronomia que eles podem aprender não só pela parte escrita, 

ou falada eu posso as vezes interpretar um planeta ou uma estrela, pegar uma 

lanterna, expressar algum gás, o que é um corpo luminoso, um corpo... 

iluminado, mas tem uma questão de defasagem de aprendizagem que 

atrapalha bastante eu acho. É lógico que a gente teria que estar preparado 

para a diversidade de aprendizagem, mas é muita diversidade. É 

extremamente muito diverso você chegar numa sala que os alunos estão numa 

fase silábica, numa fase pré-silábica, uma fase já alfabetizado, mas que tem 

dificuldade na fluência da leitura, outros que têm dificuldade em fluência de 

interpretação de imagens é... e aí você tem que ficar concatenando as ideias 

pra ver...  sabe aquela... um pouco assim de brincar de palhaço, colocar o nariz 

e ficar ali tentando fazer tantas coisas diferentes pra que o aluno possa 
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aprender um determinado assunto, mais ou menos assim, mas não é só no 6º 

ano, isso acontece acho que em todas as séries todos os anos. Você tem que 

pensar... meu Deus que estratégia que eu vou usar agora pra que o aluno 

entenda determinado assunto. Aí sê bola uma estratégia, sê acha que é a 

mega, super master blaster estratégia pra você né... agora eu vou atingir os 

alunos. Aquele lá não atingiu aí você faz uma coisa mais boba assim, que sê 

acha que não tem nada a ver o aluno vem e te pergunta que ele não tinha 

entendido ainda e depois você faz uma coisa ali, um desenho, sê pega uma 

garrafa e fala ali que o seu carimbo é a Terra que tá girando em torno da 

garrafa que é o sol talvez ali o aluno aprenda mais, mas assim é uma coisa que 

você vai engatinhando, aos poucos e é por grupo de alunos aqueles que têm 

maior defasagem, que tem menor defasagem e isso é um pouco cansativo.  

E: na sua avaliação, pensando numa sala de 35 alunos, eu sei que varia muito, 

mas em média qual seria a porcentagem de defasagem? 

P5: Em torno de... uma sala geralmente de 35 alunos que eu recebo a 

defasagem de alunos assim é... não é nem por falta de perspectiva, família, 

essas coisas assim mas de aprendizagem mesmo, de interesse em conhecer é 

em torno de 10 à 12%, de 10 à 12%. Uma média, mas tem salas que varia 

mais, chega à 30 em algumas. 

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências? Há algum aspecto que não considera 

importante? Qual? 

P5: Eu acho que todas são importantes a partir do momento que todas elas se 

complementam. É difícil você falar só de um eixo porque como eu trabalho com 

todos os anos, todas as séries do ensino médio do 1º ao último eu tento 

trabalhar todas as vertentes que eu conheço que eu posso abordar durante o 

meu curto período de tempo com eles nas aulas. É... eu não acho que tenha 

um eixo que seja mais importante o que eu vejo é que continua mais ou menos 

o mesmo currículo de antigamente com base na verdade é assim que é 

programas de saúde que é que eu vejo que é a prevenção de doenças que eu 

falo pros meus alunos que as áreas de ciências da natureza é pra gente ter 

uma qualidade de vida porque a expectativa de vida hoje né aumentou e que 

tipo de vida, de envelhecimento você vai querer ter? Isso pelo menos é 
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abordado nas apostilas, pelo menos na apostila do 1º ano do ensino médio ela 

bem abordada. No ensino fundamental não está tão preocupado em direcionar 

nessa questão, tá preocupado assim: o que é saúde, que saúde não é só a 

ausência de doença é... você tem o bem estar físico, social, mental, tem 

acesso ao lazer aí eles questionam essas questões né. Se tem acesso ao 

lazer? Se tem segurança? Porque aí não depende só da escola, não depende 

só da educação e aí entra o conflito do que você tá mostrando pra ele o que 

tem que ser o que tá na lei que tem que ser e quando ele chega na realidade 

no bairro não é, entendeu. Acho todas as vertentes importantes. Você 

conhecer a biodiversidade, manter o equilíbrio de todas as vidas do planeta pra 

você ter a continuidade da sua espécie, a questão da implantação de 

organismos geneticamente modificados, a importância de estudar o genoma 

é... e analisar a questão ética a bioética, de uso de células tronco eu acho 

importante. Se vê essas novas tecnologias, saber separar o que é ficção do 

que eles veem em novela e filme daquilo que é possível, que é realidade hoje, 

da melhoria de grãos porque a gente também entra na questão do desperdício 

da energia, no desperdício do alimento. Mas também não só ficar buscando a 

questão do desperdício, mas saber que a gente teve ao longo do tempo uma 

história de evolução tecnológica por causa do conhecimento científico. Que 

hoje eles tem acesso à uma série de tecnologias que há 50, 30, 100 anos atrás 

não existiam, mas porque houve pessoas que perguntaram, que questionaram 

porquê, como, quando, onde, de que maneira né. De onde viemos, pra onde 

vamos, como era a vida, de onde... essas são perguntas que vão permear toda 

a humanidade e se você ainda continuar se questionando acho que vale a 

pena você investir na educação científica, no acesso à ciência e acesso à 

biologia 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P5: Eu mudo todos os anos, primeiro porque eu leio bastante, vejo bastante 

filmes as vezes eu vejo algum documentário, alguma coisa assim nossa olha 

se eu tivesse visto isso antes eu poderia ter colocado o ano passado. Aí não 
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consegui não, o ano que vem vou pegar essa outra turma, vou inserir aí 

quando você vê é... um determinado tipo de assunto você vai abordar “olha 

aquele assunto eu posso encaixar aqui você acaba mudando as práticas.  

E: Você já era professora antes da implantação do atual currículo. Pensando 

no antes e no agora, mudou alguma coisa na sua prática, na sua maneira de 

trabalhar? 

P5: Agora você tem que seguir o que tá ali, não exatamente, piamente, mas 

teoricamente o que tá ali aí eu tento seguir teoricamente o que está no 

currículo. Lógico que eu complemento com outras coisas mas assim, muda um 

pouco a prática sim porque você fica um pouco engessada né, na questão de 

que você tem que seguir, determinados assuntos, determinados parâmetros, 

que estão colocados ou propostos no currículo. Sim, muda-se. Mudou.  

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P5: Melhorou o quê?  

E: O ensino de ciências. 

P5: Nossa fica complicado responder isso né. Porque eu me pergunto toda vez 

se eu to dando uma boa aula, se eu consegui fazer com que eles aprendessem 

ou não.  

E: Eu vou pegar uma palavra que você falou “engessar”. 

P5: É... mas assim... é então é mas acontece que é difícil porque a gente tem a 

prática da nossa vivência e quando a gente fala assim no ensino de ciências no 

geral eu teria que ter vi... assim, eu conheço o trabalho dos outros professores 

de longe né, porque eu vejo as vezes um trabalho, um projeto que ele 

apresenta alguma coisa que ele faz é... mas eu não sei se melhorou a prática 

dele ou se é uma questão da aprendizagem que foi melhorando ou se foi uma 

exigência de alguém proposta pelo currículo que fizesse com que essa aula 

fosse diferente ou não. Eu acredito no protagonismo do indivíduo. Você como 

professor, professora, você acaba tendo sua liberdade de cátedra em algum 

momento pra você enxertar alguma coisa ali. É engessado, mas é... você pode 

propor coisas diferentes do que tá ali. Pelo menos é isso que eu escuto nos 

outros cursos e nunca vi nada contrário. É... não, você tá errada não segue 

isso, não faz aquilo, mas assim eu não posso dizer se melhorou ou piorou, 
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retrocedeu ou não por causa da implantação dessas cartilhas aí dos cadernos 

porque... não posso analisar só pela minha prática. Teria que analisar de uma 

forma mais abrangente saber como que era a prática dos professores antes.  

E: Me refiro a sua prática. À sua visão. 

P5: De mim? Como que eu melhorei se eu melhorei ou não? É que eu já 

contribuía mais ou menos da... não exatamente do jeito que estão nos 

cadernos, nas propostas curriculares, mas eu já trabalhava mais ou menos 

desse jeito, então pra mim num... assim é... pra mim melhorou com o tempo 

por causa da questão de ter uma experiência, sê saber que em determinados 

assuntos você vai dar um maior enfoque, outros  nem tanto porque você sabe 

tem que o aluno que aquela época assim tá ansiando mais, porque depende 

também do que eles são expostos assim na época eu acho que pra mim 

particularmente melhorou.  

E: Então você avalia essa mudança como positiva? 

P5: Pra mim sim.  

E: Acredita que o aproveitamento dos alunos melhorou com a 

implantação do atual currículo? O que você modificaria ou acrescentaria? 

P5: Quando eu vejo eles fazendo as atividades do currículo na sala melhora. 

Porque eles se deparam com as questões que a gente acha banais, simples 

que fazem eles pensarem, algumas, algumas questões, não são todas. É... 

agora quando você trabalha de uma forma diferente, que sê pede pra ele fazer 

alguma coisa extraclasse não é legal porque sê não tem esse parâmetro pra 

dizer se ele conseguiu aprender aquilo ou não que quando você tá ali 

circulando pela sala ele está fazendo na sua frente a atividade, você consegue 

perceber quando ele aprende, quando ele não aprende, a partir do momento 

que ele te questiona, ele te chama pra tirar uma dúvida pra saber o que sê tá 

fazendo e as minhas atividades que eu tenho trabalhado com o currículo, 

geralmente eu tento fazer assim. Porque quando eu tinha... quando houve a 

implantação dele e começou a vir aquelas respostas muito certinhas, muito 

engessadinhas, muito quadradinhas, muito bonitinhas, né, uma linguagem que 

não é comum ao nosso adolescente aí eu falei não, vocês estão copiando de 

algum lugar, tá meio estranho. A partir do momento que eles não sabem que 

atividade eu não vou trabalhar naquele dia que eles trazem o caderno pra 
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fazerem atividade que eu faço na sala eu vejo que eles conseguem aprender 

alguma coisa. Agora, o que é feito fora eu já não posso garantir, então...  

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

P5: Muito pouco. Pouco, a questão da ética, da ciência dentro do... da questão 

do uso das tecnologias novas, principalmente as biotecnologias, muito pouco. 

Ele explica o que é né, mas não fala sobre uma questão ética pra você 

trabalhar uma questão interdisciplinar, por exemplo, de filosofia, não. Isso 

depende muito do, do... de quem tá direcionando as aulas aqui, no caso os 

professores eu e outros professores de outras áreas que as vezes a gente 

trabalha junto determinado tipo de assunto, mas na questão ética, bioética é 

baixo.  

E: E em relação as questões sociais? 

P5: É maior é mais alto pelo menos do primeiro ano é mais alto, o primeiro ano 

pega muito firme na questão de trabalhar a saúde do idoso, como que as 

pessoas vão tratando o idoso, que a população está envelhecendo, a questão 

das mudanças populacionais, a questão é... de desmatamento, a influencia do 

homem em relação ao ambiente, a questão do aquecimento global, as 

mudanças climáticas tem um efeito mais positivo em relação a esse enfoque.  

E: Pensando no Ensino Fundamental, como você avalia o enfoque CST no 

currículo? 

P5: Eu acho que é parcial também assim, não é tão profundo, mas é mais 

puxado mais pra algumas coisas do que pra outras e dependendo muito do 

ano, por exemplo, o 6º ano trabalha muito essa questão da reciclagem, do lixo, 

do cuidado com o meio ambiente que é lógico que a gente tem que aprender 

mesmo essas coisas muito desde pequenininhos, só que eu vejo que conforme 

vai passando o tempo eles perdem a prática da atividade, né. Quando eles 

estão lá no ensino... no 6º ano no ensino fundamental eles estão mais 

preocupados com esse enfoque aí depois quando você vai para o ensino 

médio você vira o ecochato, você vira o sabe aquela coisa “ai, de novo esse 

assunto, ai chega desse assunto, não aguento mais...”. Eles se sentem meio 

cansados de ouvir. Você sempre tem um enfoque muito grande 
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comercialmente falando, de produtos, de toda hora uma propaganda, mas eles 

têm essa questão aí “ai de novo trabalhar isso aí, falar de novo essa poluição 

do rio, de novo essa questão da água...” e eles acabam esquecendo que o solo 

é o lugar onde você tem a produção do seu alimento, que a água é um bem 

necessário que você precisa disso pra viver, que seu corpo tem maior 

constituição de água e acaba se perdendo um pouco. Então assim, no ensino 

fundamental tem um enfoque com a saúde que eu vejo mais, ética muito pouco 

porque não direciona nada pra ética, no ensino fundamental eu não vejo isso e 

a construção da tecnologia e você saber um pouquinho de questões do corpo 

humano muito vagas, muito rápidas. Porque você trabalhar vários sistemas do 

corpo humano que poderia ele conhecer seu próprio corpo pra evitar as 

doenças que são chamadas hoje de não transmissíveis que é o que mais mata, 

da questão de cânceres é... doenças do sistema cardiovascular, sê tem tabelas 

que falam disso no ensino médio, mas no ensino fundamental nem tanto. 

Trabalha sim pesquisa, pesquisa, pesquisa, mas nem todo aluno vai ter acesso 

à pesquisa. O que eu vejo muitas vezes a pesquisa é cópia, reprodução de 

alguma coisa e o outro copia, o outro imprime, ctrl C, ctrl V sem dá um enfoque 

naquela leitura ou uma profundidade naquele assunto. Então assim, quando 

você questiona “quantas pessoas da sua família têm doenças não 

transmissíveis como, por exemplo, hipertenção, pressão alta, já tiveram infarto, 

já tiveram é acidente vascular cerebral parcial, vocês conhecem quem tem 

derrame, diabetes do tipo 2 na família?” Noventa por cento, noventa e três por 

cento das pessoas levantam as mãos, mas quando você fala pra eles “e você, 

o que você está fazendo pra melhorar sua qualidade de vida?”. Então, eles 

ainda continuam comendo mal, continuam dormindo mal, continuam se 

formando mal e acaba não direcionando. É muita pesquisa, com poucas aulas 

assim pra você aprofundar determinados assuntos e aí você já tem que passar 

pra outro tópico. Não é que você tem que passar não tá te obrigando isso, mas 

pelo jeito que tá colocado no caderno do aluno, você vai lá só explica o que é a 

função de cada órgão, tá bom já explicou onde fica acabou, só tem isso, 

acabou é.  

E: Você aumentaria o enfoque CTS? Ou deixaria do jeito que está? 
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P5: Eu sempre assim eu prefiro ampliar sempre, sempre ampliar, mas com 

poucas aulas com a gente tem sempre não vai ser o suficiente né. Eu sei que 

eu não faço tudo sozinha, mas quando mais você puder tá no enfoque fazer ele 

pensar determinados a assuntos da questão, por exemplo, você entra em 

sexualidade, sistema reprodutor e não na sexualidade humana que tem outros 

enfoques além do que você tem menino e menina que acontece uma gravidez, 

que a gente sabe que acontece isso na adolescência e que têm bastante casos 

agora aqui na escola de gravidez na adolescência, mas também buscar outras 

perspectivas sobre o quê que é sexualidade, como ela foi vivenciada, por 

exemplo, as vezes eu pergunto pra eles, pras meninas: pros meninos: “hoje a 

gente tem absorvente, como que será que era o absorvente da mulher na idade 

média?” aí eles vão pesquisar um ou outro vem “ah professora, era uns panos 

estranhos depois tinha que lavar, esquisito isso, não é que nem a gente usa e 

joga fora”. E aí o outro “vocês já viram aquele da mulher do século XIII, XIV que 

ela tinha que ficar escondida durante o período menstrual, que ela não podia se 

expor?”. Daí você vê uma questão do machismo que a gente podia trabalhar a 

questão de humanas e aí você fica meio trabalhando meio isolado, então 

assim, as vezes, podia dar um outro enfoque sim e ampliar dentro de uma 

determinada área que eu to trabalhando com eles no 8º ano. Eu falei assim 

“vocês já perceberam isso, sê vê tem escova de dente, tem higiene, como os 

marinheiros escovavam os dentes? Escovavam os dentes? Olha, sofriam de 

escorbuto...” Sê podia trabalhar com outras coisas coligadas que você acaba 

as vezes naquele momento, que você acaba... “olha a vitamina C é encontrada 

em alimentos cítricos, frutas, não sei o quê, acabou. Você precisa da vitamina 

C pra regular gengiva, pra regular o sangue, controlar a hemorragia, ajudar o 

sistema imunológico”. Tá, aí sê acaba não entrando em outras coisas pra ele 

entender porque aquilo é importante. Porque as vezes a mãe dele fala assim, 

come brócolis, come feijão que tem ferro, mas pra quê que serve o ferro, o 

ferro tá onde, faz o quê? E é pouca aula pra você explicar essas minúcias, 

essas coisas dá um enfoque em determinados detalhes que as vezes em 

determinadas salas você não consegue, outras sim.  

E: Enfoque interdisciplinar. 
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P5: Olha, em nenhum momento eu li que você precisa ter um contato maior 

com outros colegas de outras áreas. A gente faz isso assim meio que 

engatinhando e tateando porque a gente “ah, tem globo? ah, tem fusorário? ah, 

vou entrar no horário de verão? Ah...” Por exemplo, que entrei com a turma que 

coincidiu... que eu esperei um pouquinho pra coincidir com o horário de verão 

no nosso país pra poder pelo menos falar do mesmo assunto, pra ver se eles 

se interessavam mais, mais aí você acaba, sê fala assim “ô professor de 

geografia, sê trabalhou isso? Até você conseguir falar isso com o professor 

demora porque o volume de trabalho que você tem, o volume que o professor 

também tem, as vezes você não consegue sentar no mesmo ATPC, por 

exemplo, pra falar com ele não tava aqui por exemplo no horário hoje pra falar 

com ele. Professores de história também são variados nas salas que eu dou 

aula e nos 8ºs anos, por exemplo, eu to falando de rotação e translação e 

quatro estações, produção de calendários, conhecimento, a questão de 

contagem do tempo, porque é importante? Será... Eu sei que no 6º ano eles 

trabalharam ampulheta com a professora de história, que eles tiveram no 6º 

ano, será que eles viram a contagem do tempo, relógio de sol, relógio de água 

em todas as áreas? todas as salas? a professora de história trabalhou isso? 

trabalhou os tipos de calendários? vou lá ter que ficar perguntando, e agora? 

Trabalhou? Não trabalhou? Vamo trabalhar junto? Até você conseguir montar 

alguma coisa você é atropelado por uma série de coisas que têm. São datas 

pra entregar provas, são datas pra você fazer um determinado projeto que vem 

aí, são datas que você tem que fazer pra digitar nota, pra você preparar e 

preencher o seu diário. 

E: Então ele tem esse direcionamento? 

P5: Não, você não tem. Lá não está indicado pra você fazer isso. Não está 

indicado eu faço por mim, por exemplo... existe a possibilidade de, se você 

souber que essas áreas são coligadas com a sua.  

E: A possibilidade de se reunir, cada um tem um horário... 

P5: Sim, sim, isso aí dificulta um pouco porque aí você poderia fazer mini 

projetos, coisas curtas que você poderia não trabalhar com grandes 

apresentações nem nada, mas para que o aluno tivesse o mesmo enfoque, 

falar assim ó “o professor de história falou isso, o professor de geografia falou 
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aquilo, o professor de ciências falou aquilo... e olha, todo mundo falou a mesma 

coisa!” Isso é importante. Assim como esse ano eu consegui trabalhar, por 

exemplo, a importância da alimentação aí o professor de educação física com 

uma dieta equilibrada e saudável, a gente falando da importância da prática de 

atividades físicas, o professor de matemática falando da questão dos 

nutrientes, a porcentagem dos nutrientes dos alimentos, fez a tabela de índice 

de IMC com os alunos que a gente conseguiu fazer, mas foi meio trabalhoso, 

porque demorou três bimestres. Até você terminar de falar de alimentação, os 

tipos de alimentos, os tipos de nutrientes, explicar isso pra eles, aí o professor 

vem, fala da importância da atividade física, pirâmide alimentar, que hoje é a 

base é a prática de atividades físicas que antigamente era recomendada três 

vezes por semana, uma hora de duração. Hoje é recomendado todos os dias, 

pelo menos com o mínimo de 1 hora de duração é... você pegar um enfoque, 

trabalhar com dados estatísticos matemáticos, construir gráficos, tabelas, 

gráficos de pizza, gráficos de coluna, isso demora um certo tempo. Sê demora 

pra conversar, sê tem que reunir todo mundo é toda uma etapa, né.  

E: Abordagens construtivistas.  

P5: A apostila ela pede bastante isso. 

E: E na prática? 

P5: Na prática, alguns tópicos dá pra gente fazer, outros não dá porque com 

poucas aulas por semana ou você entra logo naquele tópico ou não. Porque 

você passa, você pergunta determinado assunto “você conhece? Ouviu falar?” 

você faz pergunta de investigação pra saber até que ponto que eles conhecem, 

até que ponto que eles sabem seguir. Outras coisas fica mais difícil. Eu pelo 

menos tenho essa dificuldade nos terceiros, nos segundos as vezes... duas 

aulas por semana.  

E: E no fundamental? 

P5: No fundamental dá mais pra trabalhar porque são quatro aulas aí você 

consegue conversar, porque eu gosto muito de trabalhar com os 6ºs anos, os 

seres vivos...  

E: Mas você acha que é possível sempre partir do conhecimento prévio? 

P5: Sempre não, nada é 100%.  

E: Por quê? Qual seria o impedimento? 
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P5: Como eu disse a questão da defasagem de aprendizagem, se você já 

conhece uma determinada turma, sabe que determinada turma tem um grau de 

interesse em determinadas áreas ou que participa. Sê sabe que tem turmas 

que tem uma participação mais ativa, outras que menos ativas é... tem coisas 

que você pode trabalhar com investigação prévia, que você sabe que ele já viu 

em algum momento, que ele já ouviu falar. Não tem como você pedir, por 

exemplo, pra você... pra um aluno escrever uma redação sobre crianças 

anencéfalas se ele não sabe o que significa anencéfalo, sê entendeu? Não dá 

pra explicar, por exemplo, vou falar da questão que a gente tinha esse ano que 

é da microcefalia, muita gente foi descobrir o que é microcefalia, até mesmo 

professor dentro da nossa área mesmo, eu vi isso dentro do curso, depois de 

um mês, um mês e meio da questão da epidemia de zika, chicungunha. Então 

assim, não é só o zika que causa o vírus da rubéola na mulher grávida pode 

trazer como consequência um bebê com microcefalia é... então você acaba 

assim... vendo que determinados conhecimentos as pessoas não têm. 

E: Inter-relações com as questões culturais. 

P5: Sim. Tem. Tem a partir do momento que você pega... pelo menos eu vou 

falar do ensino fundamental mais que no ensino médio. Aborda muito a 

questão da construção é... de contagem de tempo de povos antigos, de 

indígenas, da cultura grega, da mitologia romana, é... de um povo da região 

amazônica que é diferente do que a gente tem aqui na nossa região, no nosso 

Estado e... pelo menos assim é depende... por isso que sê tinha perguntado se 

a gente poderia enfocar e ampliar eu acho que sim, poderia enfocar e ampliar 

porque é... a partir do momento que você dá um enfoque, sê dá apenas uma 

introdução, você poderia ampliar isso de uma maneira mais profunda. 

Ficaríamos eternamente nos projetos com outras disciplinas, entendeu? Não 

sei se isso tem porque eu nunca parei para ler todos os cadernos de disciplinas 

dos currículos de história ou de geografia, vi uma coisa ou outra porque o 

professor fala ou porque o professor de educação física fala “olha vou trabalhar 

o IMC” eu falei “nossa não era aquilo que você tava trabalhando?” eu falei “É, 

então vamos fazer o projeto? vamo”. Então as vezes depende muito da 

conversa que parece que todo mundo dá dentro da sua caixinha, da sua sala, 

dando aquela sua disciplina, certinha, bonitinha e que as vezes não tem esse... 
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o nosso currículo pelo menos tenta (tenta) mostrar que tem um enfoque maior 

através de outras culturas sim, de outros conhecimentos e que a partir de então 

a gente tem o nosso, a gente pode construir o nosso conhecimento a partir 

disso.  

E: E em relação a cultura local, você vê uma ponte? 

P5: Não. Não tem.  

E: Em cada bairro, cidade, há as peculiaridades distintas. São múltiplas 

culturas, né? 

P5: É... Múltiplas culturas. Eu tento as vezes... não dá sempre e também 

depende muito do enfoque, de trabalhar muito com alguma coisa que eles 

gostam é... uma paródia musical, fazer mais ou menos uma atividade mais 

lúdica, né, uma experiência que ... mais de exposição de alguma coisa, mas as 

vezes a questão local é meio deixada de lado porque tem o preconceito das 

pessoas no geral. As vezes até próprio da própria família, as vezes... eu já tive 

caso de trabalhar a questão da sexualidade e a mãe achar que você tá 

ensinando sexo pra criança, que é pra ela praticar sexo ou sê ta falando pra ela 

se prevenir de uma doença sexualmente transmissível e se prevenir, sê ta 

incentivando. É meio complicado sê trabalhar com uma comunidade que 

também é diversa culturalmente falando. É a questão da religiosidade, né, que 

eu vejo isso muito é... na questão é... não, não especificamente pra nós porque 

da sexualidade a gente sofre com essa questão, mas eu vejo de história eu 

vejo da questão de você falar da religiosidade, não de você falar de uma 

religião, mas de você ter a crença em alguma fé. A gente sofre muito com isso 

eu sofro muito com isso quando você fala de origem da vida na Terra, por 

exemplo, porque tem muitas pessoas que tem uma crença religiosa e acaba 

entrando com um conflito e te massacrando e te execrando porque você fala do 

ponto de vista científico, né, que a ciência chegou hoje pra dizer como surgiu a 

vida na Terra “ah sê ta falando lorota, isso é mentira, não sei o quê...” eu falo 

assim “gente...” isso é muito forte, muito arraigado nessas questões aí, ainda.  

Então assim, eu vejo que trabalha-se sim a questão multicultural, tenta-se dar 

esse enfoque, porém a gente esbarra em algumas coisas que as vezes 

dificulta.  
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E: Mas você vê esse direcionamento no currículo? Uma orientação nesse 

sentido? 

P5: Isso não tá explícito pra mim, não tem nenhum lugar explícito pra mim. Mas 

pra mim implicitamente está, por quê? A partir do momento que você tem uma 

abordagem, vamos supor essa do currículo do 6º... do 8... do 7º ano que você 

fala sobre Darwinismo, Lamarckismo, da evolução de todas as espécies, de 

seleção natural que você tem que fazer uma abordagem sobre a origem da 

vida na Terra é... que você coloca ali trechos da bíblia, trechos da... de como 

alguns povos indígenas falam como surgiu a vida na Terra é... quando você 

pega algumas coisas de mitologia grega que tá ali sendo colocado, você vê 

que você tem que explicar pra ele como que as culturas veem a ciência e como 

a ciência se vê dentro da questão cultural dentro de uma determinada área ou 

região, assim especificamente de um determinado lugar não. Por exemplo, a 

cidade de Guarulhos é cidade que vem de origem indígena eu não vejo uma 

ligação dentro do currículo que faça nossos alunos ter essa percepção porque 

a construção do nosso alunado daqui nesta região ela veio mais pela questão 

dos imigrantes nordestinos. A região do bairro foi construída com pessoas que 

vieram de cidades de Minas Gerais, porque os nomes das ruas são de Minas, 

cidades mineiras, então assim, ele não tem esse vínculo com local 

especificamente, já se perdeu um pouco, foi diluído dentro do passar do tempo, 

da história. Então assim acho que enfoque específico, ali ó na nossa área 

regional é difícil. 

E: Processos e práticas de investigação.  

P5: Eles procuram fazer você como professor primeiro, investigar mais do que 

o aluno, pelo que eu vejo. Conversa que você tem no caderno do professor do 

currículo é essa. Então professor... agora você... assim... aborde dessa 

maneira, faça esses questionamentos... como se você não conseguisse pensar 

por si próprio, como se você não tivesse seus próprios questionamentos, né, 

é... essa abordagem de investigação muitas vezes eu tento fazer que eles 

façam pelo local que eles vivem ou pelo menos da escola onde eles estudam 

“você conhece isso aqui? Sabe como foi construído? Sabe como que era isso 

aqui antigamente? De onde que você veio? Como você era? Né. Como que era 

seus pais? Como que era a vivência com seus avós? Vocês já perguntaram? 
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Vocês já investigaram? As vezes é mais fácil você fazer alguns 

questionamentos com eles do que pegar alguma coisa preparada pra você, pra 

você reproduzir, isso é complicado. É, dentro do currículo eu acho isso um 

pouco chato.  

E: E em relação à experimentos, atividades de visitas? 

P5: Atividades de visitas a gente fica limitado na questão econômica, verba. 

Então assim, é muito difícil fazer, antigamente era mais fácil porque a gente 

está com as verbas limitadas agora, a gente não está recebendo por causa da 

questão do processo trabalhista, mas uma visita no jardim, no entorno da 

escola, pedir pra que eles possam observar o ambiente do caminho da escola 

até a casa deles, da casa deles até a escola... sê pode pedir pra que eles 

possam fazer é... experimentos, alguns são viáveis outros não porque a gente 

não tem um laboratório equipado com todos os materiais, a gente não tem 

verba pra comprar todos os tipos de reagentes, luvas, equipamentos de 

proteção, estufa, é... algumas substâncias são voláteis não tem como você 

ficar com um exaustor ali pra tirar esses materiais que são corrosivos e causar 

alguma reação em algum aluno, trabalhar com, com... fogo, é... a questão de 

montar lá calorímetro. Mesmo  que eu monte eu vou fazer e o aluno tentar 

reproduzir isso em casa. Eu tenho muito medo, mesmo de trabalhar com essas 

coisas porque as vezes sê tá li com o enfoque e o aluno tá ali meio distraído e 

de repente ele percebe só uma parte da sua aula e as vezes ele quer 

reproduzir isso em casa e eu tenho muito... é medo mesmo de trabalhar com 

algumas coisas. Algumas coisas dá pra você fazer, trabalha com material 

reciclável outras ideia que você pode implementar e de experiências fora do 

currículo que você pode usar. Tem outros livros, outros autores que já fizeram 

sê pode tentar fazer. Hoje você tem acesso à internet que também trabalha 

com vários experimentos diferentes que pode fazer com que o aluno possa 

fazer, mas as vezes o que barra mais da gente fazer, aqueles que os alunos 

chamam de “legais” é justamente dinheiro, a parte de verba, econômica e 

espaço que a gente não tem o espaço adequado para fazer determinados tipos 

de experimentos. 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  
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P5: Tá parcial para investigação a partir do próprio aluno, de conhecimentos 

prévios e isso vem ao encontro do construtivismo que é você construir o seu 

conhecimento a partir de coisas que você já conhece. Parcial, eu diria aí em 

torno de uns 40, 30%. É... e outras partes 60, 70% cerca de conteudista que é 

coisa muito mais antiga que se tem que dá e acabou é aquilo ali e pronto. Eu 

vejo muito assim o nosso currículo tá meio parcial ele brinca ali entre uma parte 

lúdica, uma parte... mais conteudista que as vezes dependendo de como o 

professor aborda pode dar certo ou não.  

E: Você mudaria alguma coisa? 

P5: Se eu pudesse, ampliaria e atualizaria os dados. Acho que tem coisas ali 

muito antigas, tem coisas ali que podem ser modificadas. Os exercícios que 

você poderia assim pegar em outros lugares. A gente tenta fazer mas fica um 

pouco engessado ali, né?  

E: Tem algo que você notou que poderia ter e não tem? Algo que considere 

importante? 

P5: Eu tô tão no piloto automático de fazer as coisas... Não consigo pensar 

alguma coisa que eu alteraria, trocaria de bate e pronto assim não. Poderia 

ampliar muitas coisas, daquele enfoque que eu falei pra você de determinado 

assuntos. Ampliar mais do que tirar, acho que tirar não tiraria não, eu 

acrescentaria. Agora não sei te dizer o quê... 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P5: Todos. Eu tento fazer, eu tento fazer parte social, político é... sê tem que 

acabar fazendo porque... de acordo com a necessidade. Por exemplo, 

astronomia, não tem muita coisa do que falar da parte social a não ser da 

questão de limitação de verba, da investigação que não tem acesso, né, sê fala 

assim, sê teve um astronauta que foi até tal... que fez parte da estação tal, mas 

pra eles isso é um pouco um tanto distante eu acho ainda pra ele entender 

isso, mas a questão.... mas se vai falar de alimentos ou o corpo humano, você 

dá um enfoque maior na questão social, você dá um enfoque maior na questão 

política pública. Sê tem acesso ao hospital? Será que se você e seu pai se ele 

tivesse acesso à uma educação de qualidade e... você teria tal e tal 

acontecimento hoje na sociedade? Se o jovem tem acesso à escolaridade se o 

jovem tem acesso aos conhecimentos de preservativo pra evitar uma gravidez 
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na adolescência porque não diminui? Porque tem tido um aumento de cinco 

anos pra cá? É... sê tem que questionar essas questões pra eles. Se você ficar 

tapando o sol com a peneira sê pega um recorte de uma entrevista de uma 

publicação recente e questiona. Acho que é uma questão social. Porque será 

que nós estamos preparados pra lidar com crianças filhos de jovens de 12, 13 

anos de idade? Numa sociedade? Porque se essa criança nasce filha de uma 

jovem de 12 anos, como tem umas por aqui, como que a gente vai lidar com 

esta criança? Vocês que estão na sociedade lidam com essa criança, filha de 

uma menina jovem adolescente? Ela sofre mais discriminação por parte dos 

colegas, dos seus pares, dos seus pais? Como que o pai a família recebe essa 

jovem? Ela tem família? Ela tem esse apoio? Você tem que abordar algumas 

questões de acordo com a demanda do currículo, de acordo com a demanda 

de conteúdo que você tem. 

[   ] A coordenadora interrompe: “Você vai me entrevistar também”? E: “Não, só 

professores de ciências”. 

E: É isso. Obrigada. 

 

Transcrição P6  

 

A entrevista foi realizada em 10/11/2016, na biblioteca da escola em que 

atua o professor entrevistado, sendo iniciada por volta das 14h e 20 min e 

encerrada às 16h, totalizando cerca de 1h e 38 min de duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P6: Olha, graduação eu fiz ciências físicas e biológicas eu terminei em 1989... 

88 aí eu fiz dois anos de matemática.  

E: É licenciatura curta? 

P6: Não, é a plena. A minha é a plena, as duas plenas. E aí eu ganhei... são 

cinco anos de ciências contábeis eu ganhei dois, fiz dois anos de ciências 

contábeis em seguida à matemática licenciatura plena. Aí eu ganhei mais um 

ano, fiz administração de empresas aí finado Vanderlei Passoni que era o reitor 

lá em Votuporanga, como eu fiz muito curso eu tinha muita amizade com os 
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professores, professor de matemática sempre se dá bem com professor de 

matemática né e eu fui muito elogiado pelo finado Seu Zé, Seu Armando, Dona 

Marlene, Dorival Gregório, os professores de matemática aí eu ganhei quando 

abriu o curso de direito em Votuporanga que chegou o curso de direito lá o 

Passoni me convidou, falou “eu vou te dar uma bolsa de estudos pra você fazer 

Direito, você vai entrar no curso de direito lá”. Eu fiz três anos, seis semestres 

de direito e aí casei em 2000, parei, arrependi amargamente, arrependi muito 

deveria ter terminado.  

E: Completo você tem ciências e matemática? 

P6: Eu tenho ciências, matemática, ciências contábeis, administração de 

empresas e pedagogia, todas plenas e direito eu fiz seis semestres né, três 

anos eu fiz direito lá em Votuporanga, deveria ter terminado eu era da primeira 

turma.  

E: Agora você está quase se aposentando? 

P6: Agora falta pouco e eu não tenho mais cabeça pra voltar e visto que os três 

anos que eu fiz do Direito num...  

E: A graduação concluiu em 89, você disse? 

P6: Eu terminei em 88 ciências, é... aí eu fiz 89 – 90... eu fiz matemática, 

depois três anos de ciências contábeis, dois de administração. Mais dois de 

administração de empresas, todos plenos. Aí pedagogia eu fiz em 2007 aqui 

em São Paulo, tá. E nesse tempo que eu terminei administração eu fiz os três 

anos de direito lá, enquanto eu tava lá, né. Aí depois que eu vim pra cá, que eu 

passei no concurso de 98 e fui chamado em 2000, aí eu vim pra cá e estou 

aqui desde então. 

E: Possui algum curso de especialização na área de educação? 

P6: Não, não. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P6: Eu faço esses cursos da EFAP AVA. Tenho feito muitos deles. Fiz um 

sobre recuperação do ensino de matemática, TGD e eu participo das 

convocações da diretoria né. Mas essas convocações é no período de aula, 

fora, eu não faço mais nada não.  
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E: Os cursos EAD você tem que fazer fora do seu horário de trabalho, né? 

P6: É fora do horário. Esse daí é... eu faço em casa né, virtual, à distância.  

E: Como você avalia essas formações? 

P6: Uma porcaria! Você não quer que eu fantasie? Eu falei “Marcio, a moça tá 

preparada pra ouvir?”.  

E: Estou, prossiga. 

P6: Uma porcaria, por exemplo, o curso de recuperação do aprendizado da 

matemática que eu fiz, de matemática não falou nada. O que tem naquele 

curso? Lá fala o quê? Sobre o papel do professor coordenador dentro da 

unidade escolar e os nossos professores coordenadores aqui do ******, 

nenhum faz absolutamente nada do que diz lá no curso. Então aqui pra mim 

eles são um peso morto, certo? Não têm atuação nenhuma. Que seria o quê 

segundo a... esse curso ali né da  matemática eles teriam que estar auxiliando, 

acompanhando o trabalho do professor, tal. Vê se alguém sai ali de dentro 

daquela sala.  

E: Você dá aulas de matemática também? 

P6: Ciências e matemática. Eu comecei fazer concurso desde 98, passei em 

todos. Eu tenho doze títulos, se eu não me engano são cinco de matemática e 

sete de ciências. São dois cargos separados. 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P6: Bom, é oferecido gratuitamente, mas não te dão nenhum amparo, não te 

dão internet, não te dão computador, não te dão absolutamente nada, você tem 

que fazer por sua conta.  

E: Você está falando das formações do Estado? 

P6: Do Estado.  

E: E as suas graduações? 

P6: Não, paguei tudo com meu próprio recurso.  

E: O de direito foi uma bolsa, né? 

P6: Eu ganhei assim, deixa eu explicar pra você, o finado reitor Vanderlei 

Passoni ele me deu, não foi uma bolsa, como que eu vou te explicar... eu não 

prestei vestibular certo? Eu fui matriculado direto no curso.  
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E: Quando possui uma graduação não precisa prestar vestibular novamente, 

né. 

P6: Isso, isso. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P6: É a parte financeira. O Estado não retribui. O Estado não paga. O Estado 

não te oferece nenhuma condição. Tudo o que você tem que fazer é sábado, 

domingo, sábado, domingo, certo? E sábado e domingo, pra mim é sagrado. 

Isso... Então eu acho que o Estado tinha que rever. A educação no Estado de 

São Paulo está um lixo, uma porcaria, certo? Eu fico aqui dentro dessa escola 

65 horas por semana, certo? São dois cargos. São 30 aulas de ciências e 22 

de matemática, mais os ATPCs e os ATPL da vida, como eu não moro aqui eu 

fico aqui e mesmo que eu morasse aqui ia cumprir aqui dentro porque desde o 

primeiro dia em que eu entrei numa sala de aula, eu sou sincero te falar, o dia 

que eu tiver que parar planejar e preparar algo pra fazer pra educação, não sou 

eu. Eu nunca preparei uma aula. Eu nunca discuti um conteúdo comigo 

mesmo, “ah eu vou lá pra sala, será que eu tenho...” Não. Então graças ao meu 

bom Deus tenho muita facilidade com a sala de aula, muito conhecimento do, 

dos conteúdos, do... a matem... Hoje, o professor de matemática é o odiado 

pelo aluno. Matemática é uma corrente você sabe disso, ele não tem o primeiro 

degrau ele já perdeu o fio da meada, ele não vai seguir a escada mais. Ele não 

vai aprender mais e aí ele passa anão gostar do professor de matemática. 

Então eu como professor de ciências tenho um relacionamento com o aluno, 

como professor de matemática é diferente.  

E: Suas turmas de ciências e matemática são as mesmas? 

P6: Não. Eu não pego mais a mesma sala porque aí fica massacrante. Fica 

oito, nove aulas numa única sala aí num... você tá entendendo, mas é... é 

desmotivante. Quando tem convocação pra diretoria de ensino, a diretoria de 

ensino é longe, são dois ônibus pra ir, dois ônibus pra voltar. Não tem almoço, 

não tem auxílio trânsito, não tem absolutamente nada. Então o professor, aqui 

ninguém vai. Os professores daqui a maioria acumulam com prefeitura, então 

eles já têm um pretexto pra sair fora. Aí como não tem tu, vai tu mesmo, só 

sobra pra mim.  
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E: [Risos...] 

P6: Você dá risada... Você tá preparada pra verdade?  

E: Eu estou entendendo o que você está falando. Eu acumulo com a prefeitura 

de São Paulo e também não participo das formações do Estado. Como são oito 

horas de convocação e a escola sabe que eu não posso ir, geralmente nem 

comunicam. Eu nunca fico sabendo quando tem essas convocações. 

P6: Sem falar que você vai lá é uma fantasia é uma hipocrisia o que passam 

pra gente lá, não é? Porque nunca se quer um AP... lá um... aquele pessoal 

vieram aqui ver uma aula e ver a realidade a... a hecatombe que encontra a 

sala de aula. Sem material, sem recurso, sem tecnologia, sem nada, né. Até o 

último que eu fui lá o cafezinho pelo amor de Deus.... O café preto era fervido 

do dia anterior e a bolachinha tava cheio de formiga. É. 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P6: Praticamente desde 1989. Vinte e seis pra vinte e sete anos né. 

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

P6: Olha, eu trabalhei em colégio particular, trabalhei no Objetivo três anos em 

Iturama, Minas Gerais né. Então eu tinha 10 aulas lá de sexta feira foi 

maravilhoso. No total uma realidade completamente diferente, o ensino 

privado. Totalmente diferente do ensino público, certo? Mas eu sempre 

trabalhei com o ensino público no Estado de São Paulo. Eu fiquei dez anos em 

Votuporanga daí eu passei no concurso, vim pro ****** e to aqui até hoje no 

******, certo? Mas a melhor escola que eu trabalhei do Estado eu não passei 

por muitas, dezessete anos vai completar que eu to no ******, sempre ****** 

aqui de Guarulhos. Lá em Votuporanga eu fiquei sete eu comecei em Monte 

Aprasidio eu fiquei sete anos no Cícero Usberti lá em Valentim Gentil. A melhor 

escola pública do Estado de São Paulo, o melhor corpo docente, um diretor 

maravilhoso, certo? Que... Seu Lima dispensava um tratamento que não tinha 

questionamento, não tinha lado, não tinha... não faltava um pingo no i. 

Professor efetivo seguia criteriosamente o tempo de serviço, atribuição de aula, 

formação de horário, era per-fei-ta a escola!  

E: Como é o nome da escola? 
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P6: Cícero Usberti em Valentim Gentil, certo, porque na realidade eu sou de 

Valentim Gentil. Eu nasci em Votuporanga, né, porque não tinha hospital em 

Valentim na época, mas eu sou lá de Valentim Gentil. A melhor escola, o 

melhor corpo docente, Seu Tonico, meu professor de física e matemática me 

acompanha até hoje. A Bel, minha professora de química é mara... um corpo 

docente com professores top, não tem mais eu sou o último deles.  

E: Você não conseguiu se remover pra lá? 

P6: Não. Todas as vezes que eu indiquei remoção eu nunca fui. Em 2011 eu 

indiquei foi só matemática e cheguei lá fui pra Meridiana, uma cidade vizinha, 

é... em dezembro. Em janeiro a escola foi municipalizada aí eu fiquei sem aula 

aí removi de volta pra cá. Eu continuo aqui... e pelo jeito vou aposentar aqui.  

E: As escolas que você trabalhou lá eram periféricas ou centralizadas? 

P6: Não. Votuporanga, Valentim não tem escola de periferia, né, cidade de 100 

mil habitantes não tem. E Valentim Gentil só tinha esse Cícero Usberti e 

Vicente Santoro. Vicente Santoro era de primeira a oitava e Cícero Usberti era 

de Ensino médio. O Cícero Usberti foi construído, a estrutura do prédio é... 

muito, muito moderna, muito contemporânea. Tinha um laboratório de química 

maravilhoso, tinha e tem. Um laboratório de física maravilhoso. Eu não sei hoje, 

faz muito tempo que eu não vou lá, mas o prédio continua, certo, a arquitetura 

do prédio, as salas de aula. Nunca foi acendido uma luz durante o dia na 

escola. Muito bem ventilada, arejada, outro clima, outro ambiente totalmente 

diferente. E visto que a minha época, eu fui aluno da escola, lá eu fiz meu 

ensino médio, lá eu lecionei sete anos. Meu ensino médio lá nós começamos o 

primeiro ano do colegial, o primeiro ano do ensino médio, nós éramos em 15. 

Onze... treze alunos no segundo e onze alunos  terminaram o terceiro. Esses 

quatro alunos que saíram não saíram pra gandaiá não. É que eles tinham um 

poder aquisitivo maior e foram pro Objetivo em Votuporanga, escola particular, 

né.  

E: Essa região fica próxima de Minas? 

P6: Iturama, 120 Km. É eu ficava aqui em Guarulhos, segunda, terça, quarta, 

quinta. Quinta-feira eu ia embora à noite, chegava em torno de quatro horas da 

manhã em casa, tomava banho e saía cinco e quarenta, cinco e meia eu já 

saía pra Iturama. Só que lá sem nenhum vínculo empregatício. Lá era... o que 
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eu tinha lá, um amigo meu, um ex-aluno meu do Cícero Usberti, o Marquinhos 

se formou em física e foi pra lá e aí tinha um módulo de matemática, dez aulas, 

manhã e tarde. E Não tinha professor aí ele falou “meu, você me formou, você 

é um crânio da matemática... vamo pra lá, vamo, vamo, vamo...” aí eu fiz um 

curriculuzinho escrevi e mandei pra ele. Nem chegou lá em Iturama já tavam 

me ligando. Fizeram uma proposta irrecusável. Eu ganhava muito dinheiro, 

ganhei muito dinheiro. Só pra você ter uma noção eles me pagavam lá pela 

sexta-feira de trabalho, dez horas de trabalho, eles me pagavam almoço, me 

pagavam até o rastro do pneu na pista eles me pagavam pra ir lá. Aí eu tinha 

passado em matemática, abandonei pra vir aqui. Arrependo amargamente, 

fazer o quê... 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P6: Dezessete anos, vai fazer agora em fevereiro. 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P6: São doze salas né. É... sete de ciências e cinco de matemática. Ciências 

são oitavos anos e nono ano. Matemática, ensino médio. Um 1º de manhã e 

quatro salas à noite. São... com aluno 28... são 50 com aluno. Sobra tempo 

nem pra respirar. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo? 

P6: Olha, é uma palavra complexa né. Como nós estamos falando de 

educação, vou te responder dentro da educação. Currículo... seria o quê... 

essa... listagem de conteúdo aí que nós somos espancadamente, né, que nós 

temos né, que levar pra sala de  aula, que do meu ponto de vista, da minha 

análise, o de matemática ainda... na mão de um professor que ainda tem 

interesse em ensinar alguma coisa, visto que do outro lado da sala, os alunos 

não demonstram nenhum mínimo insignificante interesse em aprender alguma 

coisa, certo, ainda o professor leva lá... O de ciências tá muito, muito, muito, 

bagunçado, muito distorcido. O Estado apostilou, esse sistema de apostila é 

uma porcaria. Porque, você pega uma apostila de 5º ano, você não encontra 

conteúdo dentro de um livro didático de 5º ano, você tem que procurar no 6º, 

no 7º ano. Eu tenho 8ºs anos, os conteúdos da apostila que o Estado manda 



 

 

 

263 

 

que está ali no, no... na apostila do 8º ano, sê encontra em livro de 6º, em livro 

de 9º, em livro do ensino médio. Então o currículo de ciências, o conteúdo de 

ciências precisa de uma reorganização, precisa de um profissional da área pra 

reorganizar. Visto que transformaram 8ª série em 9º ano, né. Eu aqui, a 

coordenação me deu muito apoio, a Sirlene me deu muito apoio. Eu trabalhava 

na época as 8ªs séries e até os 1ºs, 9ºs anos aí eram todos meus. Ela falava 

esses anos são teus porque tinha SARESP e eu sempre trabalhei ciências 

maravilhosamente bem porque tinha amparo, tinha apoio da coordenação, né. 

Eu trabalhava química e física então o meu aluno saída do fundamental com 

introdução na química, introdução na física, ia maravilhosamente bem no 

ensino médio. Desisti porque virou uma bagunça, né, aí começaram a trabalhar 

em cima dessa provinha, desse SARESP essa coisa fictícia, mentirosa e meus 

conteúdos não estão mais ali. Então o aluno tá saindo do fundamental, indo 

para o ensino médio, o curso de ciências, o currículo organizado pelo Estado 

de ciências pro ensino fundamental é uma piada... é uma piada. Eu lutei, lutei, 

lutei, sabe, fui vencido... é uma piada. Sê pega aquela apostila é mais do 

mesmo. Se tem dez questões é tudo a mesma pergunta com palavra diferente 

é cansativo. O aluno não sabe responder por uma infinidade de motivos. 

Primeiro, você não tem o material de apoio pra ele pesquisar. Segundo, o 

desinteresse dele. Aí as questões, o questionário da apostila de ciências não 

vem preparado para o aluno, vem preparado para o professor e eu cansei de 

falar, casei de responder, todo ano a mesma coisa. Sabe aquela mesma 

perguntinha? Eu chamo de apostila cretina. Perguntas feitas por profissionais, 

se é que se pode chamar de profissionais, né, que não tem o menor 

compromisso e, né... Então eu elaboro o meu questionário. Eu prefiro. Eu 

explico o texto pro aluno saio procurando, rancando página de livro. Quando 

não tem ranco as páginas, né. Monto uma apostila, levo pra sala, explico e faço 

um questionário aí o aluno... porque eu classifico, o estudante e aluno. Aluno 

tem 99% da escola é aluno. É aquele que vem aqui pelo bolsa família é aquele 

que vem aqui porque pai... não tem, não tem estrutura familiar, não tem pai, 

não tem mãe e tem que desovar pra algum lugar. Então eles mandam: “vai lá 

que tá cheio de babaca lá na escola pra olhar vocês” E aquele estudante o 

verdadeiro, aquele que tem compromisso, que tem pai, tem mãe, que tem uma 
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estrutura familiar atrás, por trás disso daí. Porque eu vejo uma diferença aqui ó, 

a porta de escola ******, aqui em Guarulhos, entrada, saída e lá em 

Votuporanga, entrada e saída. Votuporanga, eu vim pra cá a D.E. de 

Votuporanga em 2000 tinha 44 escolas, hoje tem 17 - 18. Porém, as escolas 

privadas, Objetivo, Anglo, Dom Bosco é um campo. Votuporanga tem 32 

campus universitários, então os pais, eu sou pai, tenho minha filha. Lá em 

Votuporanga a população prioriza a educação dos filhos, o aprendizado. Eu 

tenho em mente eu sou um professor mequetrefe do Estado, mas eu tenho, eu 

não quero pra minha filha isso que eu to vivendo. Então eu tenho que trabalhar 

sete dias por semana como eu trabalho pra minha filha tá numa as melhores 

escolas de Votuporanga, pago caríssimo porque eu tenho que inserir ela na 

elite. Porque o dia de amanhã, aliás, já vem aí uma mudança no ensino médio, 

um ponto de vista de um governo que ele quer o quê? Acabar como ensino 

público. Só que a escola privada não vai aderir a isso daí. Visto que eu pago e 

eu não aceito. Então quem o aluno que o pai, a família que prioriza a educação 

do filho e põe numa escola privada, vai ser a elite de amanhã, como sempre 

foi, porque a escola pública é uma mentira e o governo quer tirar o pouco que 

resta aqui dentro. Desestruturar, promover o quê, uma falta de cultura, uma 

falta de conhecimento. Onde se viu, você vai tirar uma filosofia, uma educação 

física, você vai tirar uma arte, uma geografia, você vai deixar o aluno escolher o 

que ele quer aprender. Você acha que aluno de escola pública quer aprender 

alguma coisa? Só pra você ter uma noção, tira o bolsa família, corta o bolsa 

família e as escolas vão ser esvaziadas. Eu sou testemunha viva. A aluna aqui, 

ó meu celularzinho, porcariazinha Motorola. Tem aluna aqui que desfila é o da 

maçãzinha lá, como é?  

E: Iphone. 

P6: Iphone. Desfila pra lá e pra cá celular de 4, 5 mil reais. Eu questiono, mas 

fulana como você comprou? “Ah professor, eu recebo 200 reais de bolsa 

família, eu fiz em vinte vezes na Pernambucana, então eu venho porque eu 

recebo o bolsa família e pago meu Iphone”. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P6: Olha, o currículo é tudo, porque um currículo bem elaborado é... você vai 

prestar um vestibular ele é conteudista, você vai prestar um concurso, ele é 
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conteudista, tá. E o nosso currículo do Estado vem de tal forma que ele já é 

preparado para o aluno da escola pública não fazer vestibular. Pro aluno da 

escola pública não passar num concurso. Vamos pegar o ensino de 

matemática mesmo, o currículo de matemática, meu é uma brincadeira. Os 

conteúdos de concurso, a verdadeira matemática, a matemática pura o que cai 

teoria dos conjuntos, determinantes, o cai lá você não encontra mais aqui hoje. 

Agora o aluno do particular tem um currículo preparado, o privado, prepara ele 

pros concursos, prepara ele pro vestibular, por isso que o aluno da escola 

privada tá lá na USP e o nosso tá pagando a UNG, sê tá entendendo? E a 

cada dia que passa tá ficando pior é brincadeira, é brincadeira. Sê pega aquela 

apostila, você vai na última página dela lá de matemática, “nossa que 

maravilha que tá isso aqui pra matemática!” mas como se você não tem 

clientela praquilo? Sê pega lá trigonometria, faz 60 dias que eu tô tentando 

falar o que é trigonometria. Vamos supor que eu tenha, são cinco salas, se eu 

pegar 40... 200 alunos da minha área de matemática. Duzentos alunos dá 

cinco salas, vamos supor, não chega a isso, mas vamos pra facilitar o cálculo 

se tiver desses 200 alunos, dez, uma dúzia no máximo que são estudantes. Já 

estão cansados de ouvir falar em trigonometria, agora a maioria multiplica 3 x 

2, dá 5. Aí culpam os professores por isso. O currículo de certa forma... o de 

matemática é até bem organizado, ainda, os conteúdos são legais, são 

conteúdos bons, né mas tinha que ter o quê uma clientela interessada em 

aprender e professor capacitado pra explicar. A maioria dos professores de 

matemática, não tem conhecimento em matemática, não o suficiente pra 

encarar uma matemática de ensino médio e levar pra sala de aula. Eu vivo aqui 

na escola é pura realidade. Eu vivo expulsando aluno da minha sala. O aluno 

foi pro segundo, o aluno foi pro terceiro e ele quer vir lá na minha aula do 

primeiro. Eu falo “meu vai pra lá!” “mas o professor lá eu não entendo eu não 

sei o que o professor tá falando, eu entendo você”. Eu me deparo toda hora 

com isso aqui. Luis Henrique eu tenho que desgrudar ele de mim, um aluno 

meu eu ali, tenho que desgrudar ele do meu pescoço porque ele copia lá os 

exercícios e vem pedir explicação pra mim. Os próprios professores vem trazer 

problema pra mim. Eu tenho um monte aluno que faz SENAC aqui, SENAC, 

SENAI, FATEC essas coisas né. Eu tenho um aluno lá na sala 2 e fiquei umas 
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quatro, eu parei a aula eu achei interessante ele demonstrou interesse me 

trouxe mais de cem exercícios “professor, olha eu não sei nada...” fiz uma coisa 

errada, porque? Matemática, não tem como você explicar matemática, como eu 

e você nós estamos conversando verbalmente. Matemática não, você tem que 

fazer no papel. Aí eu fui explicando os exercícios, expliquei uns oitenta 

exercícios pra ele, tal, tal, tal, ele foi esperto, copiou tudo foi lá e entregou, 

passou em primeiro lugar veio todo feliz, “professor o senhor passou!” “eu 

passei?” “é porque foi o senhor que fez pra mim eu entreguei lá está tudo 

certo.” É desse jeito, uma triste realidade... 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P6: Conheço.  

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P6: Ó, antes desse sistema apostilado, né, o professor de matemática quando 

eu iniciei, o professor de matemática tinha uma certa autonomia, na elaboração 

do currículo, no planejamento, né. Então eu me lembro que eu fazia 

planejamento de matemática eu elaborava o nosso currículo anual, bimestral, 

tudo certinho é... trabalhei muito com o seu Tonico tal e a gente preparava, a 

gente trabalhava em cima dos conteúdos que mais estavam sendo cobrado em 

vestibular que mais estavam sendo cobrado em concurso, a gente preparava 

em cima disso. Eu formei grandes alunos lá no interior, grandes, certo?  

E: Isso em que ano? 

P6: Ah... 90, 91... até 90 e... teve uma reorganização do ensino, a falácia do 

ensino público no Estado de São Paulo começou em 1996, certo, com o 

advento da Luiza Erundina foi lá na frança passeou lá viu lá a promoção 

automática, quer dizer, a progressão continuada Francesa, trouxe para a 

Prefeitura de São Paulo em 95, 96, introduziram no Estado como progressão  

continu... mentira! Promoção automática, certo? E hoje nosso aluno tá cansado 

de saber disso. Ah, o ano passado tiramos 600 faltas de aluno aí pra ele poder 

ser aprovado. Quem falta, faz falta. Ele falta o ano inteiro no final do ano ele faz 

falta. Aí vem lá, vamo dá uma provinha, vamo dá um trabalhinho e tira a falta 

dele. Se tá entendendo? Funciona assim. Mas é...  
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E: Em ciências, você tem lembrança de algum documento curricular antes 

desse atual? Como vocês faziam para planejar? 

P6: Tinha, tinha, ah... o currículo de ciências começou a ser desorganizado a 

ser bagunçado de uns seis ou sete anos pra cá, certo? Até as primeiras 

apostilinhas que vieram aí era bem organizado. Você estudava o meio 

ambiente, Terra... ar... o solo, né, a atmosfera, o meio ambiente no 5º ano, os 

seres vivos no 6º, o corpo humano no 7º, química e física no 8º ano. Era 

maravilhoso, o aluno entrava no ensino médio ele tinha noção do corpo 

humano, ele tinha noção do meio ambiente, ele tinha noção da classificação 

dos seres vivos e ele tinha introdução na química e na física. Formamos 

grandes... aqui no ****** mesmo formamos grandes alunos, tive grande muito 

prazeroso foi no início. Agora, está bagunçado, tá uma baderna, sê tem uma 

apostila pra trabalhar, mas você não tem... aqui no ****** hoje não tem um livro 

didático de ciências, tem meia dúzia de livros aí  rasgados, caindo aos pedaços 

e eu e os professores, tem três professores de ciências dando aula dois livros 

cada um. Aí sê ranca a página de um, ranca a página do outro, né, tira uma 

xerox, faz uma apostilinha e tenta levar para a sala de aula, tá muito 

bagunçado. O currículo de ciências foi muito melhor, quando você tinha quatro 

tópicos pra você trabalhar: meio ambiente na 5ª série, ecologia, os seres vivos 

no 6º ano, o corpo humano no 7º, química e física no 8º. Esses quatro tópicos 

foi maravilhosamente bem, depois disso daí banalizaram tudo. Aí veio essa 

apostilinha com historinha de índio daqui, com historinha da Pirelli de lá, projeto 

Xuxa daqui, projeto é... núcleo engordador de lá, né, eu...eu fui o mais 

resistente aqui na escola, certo, mas chegou um ponto também que... mas nós 

tivemos grandes sim eu  tenho muito boas recordações, muitos grandes alunos 

eu tive nesses, nessa época.  

E: Documento curricular, você lembra de algum? 

P6: Documento curricular? Não tenho recordação não... acho que esse daí é 

anterior à minha época, a meu...  

E: Você conhece o currículo atual?  

P6: Hum... 

Deixa eu te mostrar uma foto que eu tenho aqui... 
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P6: Ah sim, tem vários deles aí. Não, não tinha esse daí unificou o ensino no 

Estado todo. Antes desse dali geralmente o currículo era preparado por 

diretoria, certo? Ou às vezes até por escola, por unidade escolar aí o aluno 

transferia, chegava lá na escola, “ah, mas eu não tava aprendendo isso lá na 

escola...” devido esse choque, essa divergência de conteúdos, apareceu essa 

apostilinha alí, eu tenho várias delas aí no meu armário sê tá entendendo, 

porque o Estado fez o quê? É... globalizou, então você sai do ******, se hoje 

aqui no ****** no 5º ano, você tá vendo projeto Xuxa, você vai lá em 

Votuporanga no, no Zenir, na escola Zenir lá com a Lélia, você vai ver projeto 

Xuxa, ou seja, aqui se tá enganando o coitadinho do aluno, lá ela também tá, 

né... Eu não sei se eu tô te esclarecendo eu não sei se eu to falando o quer 

você quer saber, mas eu to falando a verdade.  

E: Estou entendendo perfeitamente. O que eu quero saber é o que você pensa. 

É isso mesmo. 

P6: E você não vai lá no Jô Soares levar isso não, que eles cortam o meu 

pescoço viu.  

E: Não. Não vou não. 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP? Comente 

um pouco sobre os materiais orientadores. 

P6: O intuito do governo nesse conjunto foi melhorar o ensino de ciências, 

porém não melhorou, ficou pior, por quê? O currículo de ciências, o primeiro 

que eu te falei: meio ambiente na 5ª série, ecologia na 6ª, o corpo humano na 

7ª série, química e física na 8ª, a gente tinha material, tinha o livro não tinha 

apostila, tinha o livro didático pro aluno com aqueles conteúdos. Agora o 

governo quis melhorar, mas não melhorou ficou pior porque esse currículo essa 

apostila preta que você me mostrou ela fala o quê, ela comenta, ela traz 

depoimentos desses pseudopedagogos da vida que nunca entraram numa sala 

de aula, não sabem da nossa realidade aí você se depara, quando você tem 

um livro didático no 5º ano, a apostila do 5º ano quando você vai lá nela só tem 

experiência prática, só tem experiência de laboratório. Vamos supor, vamos 

abrir uma aspas aqui se o ****** tivesse um laboratório de química maravilhoso, 

jamais eu entraria lá dentro com os alunos, com essa clientela que tem aqui. 

Eles iam ver lá ácido muriático, extremamente corrosivo eles iam beber 
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pensando que era coca-cola sê tá entendendo? Então a apostila vem com um 

trabalho prático, a apostila vem reformulada, elaborada em cima de um 

trabalho prático, ou seja, o professor teria que estar dentro, posicionado no 

laboratório para fazer a aula prática com o aluno. É só isso que tem na apostila: 

prática e o material didático não existe, quando existe, ele não tem nada, ele 

não menciona, muitos poucos capítulos você consegue tirar algo pra explicar o 

que está na apostila e as questões da apostila eu te falei, volto a frisar pra 

você, volto a afirmar, são... você pega lá o tópico 1 tem dez questões, dez 

questões a resposta é a mesma, são dez questões elaboradas com palavras 

diferentes cuja resposta é a mesma e você põe o aluno, você explica, sê fala 

sobre eletricidade, certo? Você explica, fala sobre a condução dos elétrons, os 

fios condutores, você fala sobre os metais, o cobre é um bom condutor, o 

plástico, a borracha é um isolante. Você explica tudo pro aluno aí o aluno se 

volta pra apostila lá vem falar de quantas vezes você abre a sua geladeira, que 

cor é a sua geladeira? é mais ou menos assim que tá ciências. Agora o 

governo precisava de um profissional pra organizar isso daí. Pega uma apostila 

de ciências, o meu material de ciências jogaram fora. Eu tinha todo meu 

material de ciências organizado, elaborado, todo meu material. Aí, mudou a 

direção, jogaram meu material fora se não eu ia te fornecer eu ia te dar. Acho 

que eu devo ter umas extras dessa pretinha aí, vou te dar umas, você vai levar, 

você vai ver é tudo divergente, não bate. Aí se o professor não tem um bom 

conhecimento não tem uma articulação pra ele chegar na sala de aula, verificar 

vou falar sobre a eletricidade, se ele não tem conhecimento de eletricidade, se 

ele não tem uma articulação, não tem uma didática pra trabalhar com o aluno 

ele vai ficar perdido “ah eu não sei o que é eletricidade, vou pesquisar onde”? 

“ah você vai ter que pesquisar fora da escola” porque aqui não você tem um 

livro didático, certo, você vai nesse currículo que você falou só tem depoimento 

desses pseudo-pedagogo da vida que nunca se depararam com a realidade de 

uma sala de aula, sê tá entendendo? Então tá muito... ó resumindo, o currículo 

de ciências... o de matemática ainda é legal desde que você tenha alunos 

interessados que são raríssimos e professor capacitado, mas tá difícil. Ô de 

ciências, os professores até tem um esforço aqui no ******, eu tiro pelos daqui, 

mas tá muito, muito bagunçado, muito sabe... misturaram, bagunçaram e a 
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apostila não vem preparada para o aluno, ela vem para o professor responder 

e eu particularmente cansei.  

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P6: Uso, uso, uso tenho todos esses do currículo, livro eu não tenho porque 

não existe na escola, o meu livro é o meu aprendizado, a minha cabeça que eu 

sei né e a apostila do aluno sim.  

E: Como você usa? 

P6: Por exemplo, volto a citar pra você eu falei de eletricidade, então tá lá o 

capítulo da apostila, acho que é o seis ou sete da apostila fala sobre 

eletricidade eu tenho muito conhecimento eu sei, eu explico tudo verbalmente 

só que vem a parte dificílima porque sê tem 30 alunos são 4 estudantes 

tentando compreender sua explicação sobre eletricidade e 26 alunos que tá ali 

pro bolsa família ali brincando com o celular, badernando e não respeita nem a 

si próprio e a hora que você se cansou, que você se degladiou com tudo pra 

comentar sobre eletricidade aí vem a parte do aluno pra responder. Os 4 

estudantes ainda são críticos, as vezes não entenderam questionam alguma 

coisa e tentam responder, os outros 26 que são alunos, como as perguntas 

eles não tem nenhum local de apoio, não tem um livro, não tem um texto não 

tem nada pra eles tentar... e se tiver também não tem resposta pras perguntas 

cretinas que estão na apostila, ele não faz. E apostila entra primeiro, sai 

primeiro, entra segundo, sai segundo e tá sempre em branca. Eu tenho duas 

no meu armário, de duas ótimas alunas, certo? Expliquei, expliquei, expliquei 

elas tentaram ao máximo, me entregaram. Tá lá se você quiser olhar, depois a 

gente dá uma olhada, mas é... infelizmente... é difícil. 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P6: Não. Aí depende como o professor... eu li todos eles, depende como o 

professor vai compreender isso daí, tá. Eu particularmente falo pra você que 

não. Porque você lê um texto e você tem o depoimento lá de um 

pseudopedagogo da vida, né, tem diversos deles lá, aí você tenta seguir a 
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orientação você tenta pegar a teoria jogar na prática da sala de aula. Esse 

material de apoio seria interessante se você tivesse estudantes na sala de 

aula, mas nós não temos. Nós só temos alunos que estão ali por causa de 

bolsa família, então fica difícil. Só um particular meu eu li 20 títulos esse ano, já 

li 20 livros esse ano, inclusive, um dos maiores posso fazer essa observação?  

E: Pode. 

P6: Um dos maiores, um dos homens mais inteligentes vivo no mundo hoje né, 

embora os petralhas é..., sê sabe né, o sucesso seu... pra mim não que eu sou 

consciente, mas o sucesso seu pode ser ai é dor de cotovelo, sabe, causa 

inveja, né. Como você não pode fazer o que eu faço você me detona aí e assim 

vai. Mas um livro que eu aprendi muito, maravilhoso, o livro do Fernando 

Henrique “Diários da Presidência” - volume 1 - 1080 páginas, li ele já esse ano, 

maravilhoso né. Então você tem que ler e saber aplicar, você tem que tirar o 

material de apoio, se tem que tirar a teoria e jogar na prática, mas a teoria e a 

prática não funciona, por quê? Porque a prática a situação da sala de aula se 

você participar do depoimento dos nossos professores aqui, hoje mesmo a 

gente tava numa reunião, não tem interesse... não há estudantes mais. Eles 

não têm interesse pelo processo ensino-aprendizagem. Nós estamos com uma 

direção nova que está tentando mudar eu acho que a Ana está no caminho 

certo, nós estamos fazendo nos esforçando pra tentar mudar alguma coisa, 

mas não vai acontecer nessa vida minha terrena ainda não, certo? Porque a 

gente vem desde 1996 como a introdução dessa promoção, dessa, dessa... 

promoção continuada, diga-se promoção automática, né, então o aluno tá 

consciente de que ele não vai ser retido. Então eu, eu vou te fornecer eu tenho 

cópias da minha avaliação do 4º bimestre, a Marlene não me entregou ainda, 

mas eu a tenho do 1º, do 2º e do 3º as minhas avaliações de ciências dos 8ºs 

anos. Eu não elaboro minha avaliação sem tá com todo esse material de apoio 

do meu lado. Então tem todas as habilidades, tudo que o aluno tem que saber 

pra ele responder a questão, então ele tem toda orientação tá tudo ali. E tá o 

conteúdo. Então eu peguei o material de apoio eu peguei o livro didático eu 

peguei a apostila e elaborei a questão, mas aí vem o quê? E peguei o currículo 

de acordo com o currículo pra você não deixar margem de dúvida, margem de 

erro, mas aí vem o quê? Vem a peça que vai fazer a avaliação, que não tem... 
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eu não sei eu não tenho palavras pra te explicar o que são os nossos alunos 

hoje, o que eles pensam. Você teria que passar de sala em sala e observar pra 

você ver o que acontece. Sê tem aula, não tem? 

E: Tenho. Eu observo... 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo? Poderia descrever de 

forma sucinta?  

P6: Não eu não tenho assim, não tenho dificuldade em nenhuma série. Não, 

não, não, nenhuma. A questão é o currículo, como eu falo, o currículo de 

matemática é até legal. O de ciências tá bagunçado. Mas se você pegar um 

profissional capacitado ele consegue adequar, como eu faço com o currículo de 

ciências. Eu vou buscar um texto num livro outro texto eu tiro da minha cabeça, 

manuscrevo, faço uma apostila. Eu vou levando, vou adequando o currículo 

pra, de acordo com a apostila, porquê? O SARESP vem em cima da apostila, o 

material de apoio é diferente, o livro didático é diferente os conteúdos, tá, mas 

eu vou adequando, pra não deixar margem de erro ali, sê tá entendendo? Mas 

é... difícil, tá muito, muito... assim, o ambiente da sala de aula, sabe... eu acho 

que nessa vida minha terrena não vai ser consertado. Não tenho difi... falar que 

eu tenho dificuldade não, eu tenho desafio, desafio sim, né, como esse menino 

que veio lá da FATEC, não sei,  trouxe lá os 100 exercícios de matemática, pra 

mim é uma maravilha. Quando eu encontro um desse eu fico feliz, porquê? 

Quando eu me deparo com uma situação que eu não tenho certeza eu vou 

pesquisar. Então eu me sinto assim, não é... professor, eu não me sinto assim 

um profissional que vai levar conhecimento pro aluno. Eu hoje me sinto que eu 

estou adquirindo conhecimento com os meus alunos. Quando ele vem com 

uma lista de exercícios as vezes eu não tenho certeza de algum tópico, aquele 

eu pulo e no outro dia vou pesquisar noutro dia a gente senta junto e trabalha. 

Aí sim é maravilhoso aí sim é gostoso, é prazeroso, sê tá entendendo? Mas 

falar assim não tem... pra mim 5º ano, 6º, ensino médio... como eu falei pra 

você no início da nossa conversa, nunca desde o meu primeiro dia eu parei 

sequer um minuto pra preparar uma aula. E se você me perguntar “você tá indo 

lá pro 3º, o que você vai dar”? Na hora que eu chegar lá que eu abrir a apostila 

eu vou ver o que eu vou fazer. “ah mais...” Não sei, mas vai ser feito. E muitos 
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aqui ó, coordenação, direção, eles pensam que não, mas já foram pra minha 

sala. Eu cato meu giz e vou e daí a pouco eles chegam. Acho que eles 

pensam: “o que será que ele está fazendo”? Foram, foram. Agora graças a 

Deus, volto a frisar, tenho muita facilidade. Então, não tenho, não encontrei 

dificuldade não. Eu encontro desafios, dificuldades não. 

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências? Há algum aspecto que não considera 

importante? Qual? 

P6: Olha é... tem um eixo temático que eu acho que nunca deveria ser mudado 

ou distorcido como foi. Como eu disse pra você, 5º ano o meio ambiente, 6ª 

série ecologia, 7ª série corpo humano e 8ª / 9º ano química e física. Aí vai 

dentro aí da criatividade do professor trabalhar isso daí. Esse é um eixo legal, 

que funciona, tá, porém, porém eu vou encerrar essa sua questão com uma 

pergunta: você acha que hoje Brasil 2016, hoje é dia 10 de novembro, você 

acha que hoje nossa classe política quer e tem interesse no processo ensino-

aprendizagem? Você acha que eles querem que nós, entre aspas, essa pecha 

cidadão crítico, você acha que eles querem que nós formemos isso? Nunca! A 

partir do momento que eu formar um aluno crítico a classe política tá ralada, 

certo? Hoje aqui ó, vamos tirar temos, a diretora hoje aqui acabou de falar: 

temos 1700 aluno aqui no ******. Fala de política eles não sabem o que é. 

Economia eles não sabem o que é. Nós não estamos formando ninguém. Este 

é o objetivo do ministério da educação desses falsos ministros que estão lá 

porque a partir do momento que você for crítica e eu for crítico nós vamos 

sentar e discutir “opa, porque tá certo? Porque tá errado? Porque tá errado 

porque está acontecendo isso”? Nós temos alunos aqui hoje... Sê vai falar pra 

mim “Ah mas teve aquela menina do Paraná...” aquela menina do Paraná foi 

preparada pra aquilo lá, muito bem preparada, certo? Então formar hoje aluno 

crítico eu ... eu vejo assim né, a secretaria da educação tinha que ser regida 

por um professor, por um profissional da área, não um Chalita da vida com 

pedagogia do amor.  

E: Há algum aspecto que você não considera importante no currículo de 

ciências? 
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P6: Esses projetos que eu te falei. É projeto Xuxa, projeto Goodyear, projeto 

é... núcleo engordador, essas porcarias alí que não leva e não transmitem e 

não colocam conhecimento nenhum, né. Essa distorção, esse ganha tempo né, 

eu chamo isso daí... seria perca de tempo ou ganha tempo pra que nada 

aconteça e pra que o aluno não aprenda nada. Isso daí tem que sair sim. Se 

você pegar aquela apostila você vai ver que ela só tem atividade prática. 

Quando, como você vai fazer uma atividade prática em uma escola pública que 

não tem laboratório, não tem um material, não tem um ambiente especializado, 

não tem material de laboratório, não tem produto químico e volto também a te 

falar: eu, eu se o ****** tivesse esse laboratório maravilhoso como se tem o 

Cícero Usberti de química e física jamais eu levaria uma sala de aula lá dentro 

que eles iam pegar o litro de ácido e beber pensando que era coca cola e eu 

seria responsabilizado. Então a falha da educação hoje ela vem da onde? A 

partir de 1996 com essa promoção automática. E outra coisa que eu te falo, 

esses pseudopolíticos que estão aí criam essas leis esdrúxulas as quais eles 

não vão ser submetidos a elas e sim a massa. Nós tá, os capachos, os 

carneiros, massa da classe trabalhadora. Uma aberração, uma aberração é 

aquele estatuto do menor e do adolescente eu chamo aquilo do estatuto do 

menor e do delinquente porque ele sabe todos os deveres, só que ele esquece 

que ele antes de exigir os seus direitos ele tem que cumprir os seus deveres. 

Ele sabe todos os seus direitos, mas ele não quer saber de cumprir nenhum 

dever. Aquilo foi a maior aberração dessa nação. Agora me dê 24 horas na 

secretaria da educação que eu te dou um currículo de ciências funcional e eu 

te dou um currículo de matemática funcional. E aí nós vamos partir pra rede, 

convocar professor de matemática e convocar professor de ciências. Vocês 

vão trabalhar assim, assim, assim. E vamos parar de encher de direito a 

população. Eles não sabem cumprir os deveres deles. Eles só vem aqui na 

escola armados com pedras nas mãos, por quê? Ó eu vou te fazer uma 

observação Anders  Breivik é um norueguês eu tenho um livro dele de 1600 

páginas, mas eu não li. Eu só fui no trecho que um amigo leu e falou assim, 

“você vai em tais páginas e leia” eu fui. E ele cita é onde ele fala sobre a 

criação dessas leis dos últimos vinte anos da política e da, da... dessas 

emendas da constituição essas leis esdrúxulas, ele utiliza esses termos “leis 
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esdrúxulas”. E ele diz o seguinte: os pseudopolíticos do Brasil eles estão 

tornando uma das melhores nações, o Brasil é um país pacífico, o Brasil não 

tem conflito com nenhuma outra nação, certo? Porém os pseudopolíticos estão 

criando leis esdrúxulas as quais eles não serão submetidos. Está tornando a 

sobrevida, a sobrevivência do cidadão de bem impossível. Anders  Breivik 

pesquisa sobre ele.  

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P6: Sim. Sim, porque eu deixei de ser um professor de ciências, eu deixei de 

ser um fator né, ou uma peça importante ali na sala de aula, eu deixei de 

transmitir o conhecimento de ciências pra ficar brincando de faz de conta. Pra 

ficar brincando de porque que a geladeira é branca, quantas vezes você abre a 

sua geladeira, sê tá entendendo? Eu como professor de ciências eu vejo 

assim: Eu teria que ensinar ciências. Se eu entrar, por exemplo, com a 

apostilinha ali do 8º ano tem lá algumas partes lá sobre o corpo humano, fala 

sobre ciclo menstrual, tal, tal, tal, se eu entrar numa sala... eu já fui. Já chegou 

na direção que eu to praticando assédio na sala de aula.  

E: Assédio? Porque? 

P6: Assédio sexual, to falando de menstruação! Sê tá entendendo? É essa a 

situação. Até que ponto nós chegamos... então é o seguinte, você é... o 

profissional trabalhar, ser professor hoje no Estado de São Paulo é osso! Mas 

não é osso de costela não porque ele é mole é o fêmur mesmo, é duro de roer! 

Sê tem que ter uma articulação, sê tem que ter um jogo de cintura, sê tem que 

ter um conhecimento muito amplo se não você vai entrar na sala e vai ficar 

olhando pro aluno sem saber o que fazer. E se você abrir a apostila, você se 

descabela e sai correndo. Porque você vai verificar, se tem dez questões, as 

dez questões tem a mesma resposta. São dez perguntas diferentes cuja 

resposta é a mesma e que o aluno não vai responder. Porque por mais que 

você falou sobre eletricidade, não tem a pergunta lá o que é eletricidade? 

Porque que a luz acende? Porque que a eletricidade faz a lâmpada acender e 

o chuveiro esquentar a água? Essa pergunta não tá lá. Mas ela pergunta 
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quantas vezes você abriu a sua geladeira. Ela perguntou pra você “Ah, quantas 

calorias tem a coca cola light que você tomou”? é o que vem! e que o aluno 

não vai saber responder. E que é a resposta daquela pergunta se você colocar 

8º ano apostila, 8º ano livro didático. Ele pega a apostila ele pega o livro 

didático ele não tira a resposta do livro didático. Porque o livro didático tá com o 

conteúdo falando sobre a eletricidade e a apostila tem o questionário baseado 

na cor da sua geladeira. É uma outra realidade.  

E: As realidades são mesmas, né... 

P6: Não é. Não é porque a sua geladeira é branca e a minha é velhinha ainda é 

azul. Aí a pergunta é: Qual a cor da sua geladeira? Aí você respondeu que a 

sua é branca e eu respondi que a minha é azul. Qual é a resposta que o 

professor vai aceitar? “Ah eu procurei no livro e não tem a cor da geladeira”. O 

ensino de ciências está mais ou menos assim... 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P6: Piorou muito. Retrocedeu muito, certo? Porque esse currículo é um 

currículo né elaborado pra professor especialista. Tem que ter um professor 

com muito, muito conhecimento como eu te falei. Professor tem que chegar na 

sala... Se você perguntar, vou falar de novo “o que você vai fazer lá na sala 

oito”? “não sei, a hora que eu chegar eu vejo”! então esse currículo tá 

elaborado pro professor especialista, tem que ter muito conhecimento. 

Modéstia minha, graças a Deus, tenho muito! Então eu sei. Eu não preciso do 

apoio do livro didático eu não preciso dessa revistinha preta que você me 

mostrou porque eu tenho conhecimento, daquele conteúdo, certo, então eu sei 

eu abro a apostila né, tem 30 alunos, 26 gritando 4 estudantes prestando 

atenção e 1 babaca lá na frente se desgastando pra tentar falar o que é 

eletricidade. Então é... retrocedeu, muito! 

E: O que você modificaria ou acrescentaria? 

P6: Eu não modificaria nada eu apenas organizava. Fazia uma reorganização. 

Eu ia fornecer pra unidade escolar pro, pro... professor, pro aluno um livro 

didático que tenha textos, que tenha subsídio para que o aluno possa trabalhar 

à apostila, coisa que não ocorre hoje. Então você precisa reorganizar. Vem a 

escolha do livro didático nós indicamos um ele nunca veio aquele nós 
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indicamos. Vem o que o governo quer, ou melhor, aquele que a editora pagou 

mais lá. Vem aquele. Aí a apostila tem um conteúdo e o livro vem com outro.  

E: Acredita que o aproveitamento dos alunos melhorou com a 

implantação do atual currículo?  

P6: Não, não. O aproveitamento do aluno está baseado em cima do quê? O 

aproveitamento do aluno hoje vem baseado em cima: 1º a estrutura familiar. 

Vamos falar da nossa escola aqui. O ****** se transformou... isso aqui pra mim 

não é uma escola. Isso aqui é um centro de auxílio, de amparo pra sociedade 

aqui. Isso aqui é uma instituição de caridade, se tornou isso aqui, certo? Então 

o aprendizado do aluno depende da estrutura familiar, coisa que aqui 98% não 

tem, certo? O aprendizado do aluno depende do quê? Do estudante de ele ter 

interesse e esse interesse volta lá no primeiro tópico: ele ter pai e mãe que 

tenha interesse. Como eu te falei: eu estou lutando sete dias por semana 

porque a minha filha não vai ser inserida, ela não está mais na massa de 

manobra dessa nação mequetrefe chamada Brasil. Eu tenho que morrer e vou 

morrer deixar minha filha na elite, certo? 

[ ] Um aluno interrompe: “tá aberto?” P6: “Não, não, o Wilson não tá”. 

P6: Tá? E hoje nosso aluno da escola pública ele não depende do professor 

ele depende da família e o que vem por trás dessa banalização e desse 

desinteresse total e generalizado, certo? Essa promoção, diga-se progressão 

continuada, que eu chamo de promoção automática. Que eles jogam na cara 

dos professores, na minha, na sua, na nossa, toda hora todo instante que 

sabendo ou não sabendo, que de ele fazendo ou não fazendo ele só não pode 

ter falta, se e somente só. O resto, ele vai passar. E é o que vem pregando 

essa política do ensino no Estado de São Paulo e que creio eu está se 

espalhando sobre o Brasil todo, né. Hoje o ensino no Estado de São Paulo 

encontra-se em estado de metástase terminal. Não... olha, você vai precisar 

de... foram 25 anos detonando, os próximos 50 você não reorganiza, certo? Eu 

estou há 27, 28 eu sei. Eu peguei antes de 1996 os 4, 5 primeiros anos, né, era 

outra cabeça, era outra clientela na sala de aula. Existia professor estudante aí 

em 1996: progressão continuada, diga-se promoção automática. Em questão 

de dois ou três anos eles já sacaram o lance de que eles não estão retidos, de 

que eles não podem ser cobrados, de que eles não precisam fazer tarefa, de 



 

 

 

278 

 

que eles não precisam responder a apostila, de que é distribuído o material no 

início do ano e nunca mais volta. Eles não trazem livro porque é pesado. “Ah 

hoje tem aula de matemática, química e física... eu tenho que levar quatro 

livros... ah mas é pesado, eu não levo”... Esta é a realidade! Então... acho que 

eu não sei se eu respondi a tua pergunta  

E: Você respondeu, é a sua opinião. Eu preciso saber da sua opinião, da sua 

visão... 

P6: E o Márcio falou que pra dar um apoio e não veio. Ele tá até com medo do 

que eu to falando... 

E: Imagina... Agora a última pergunta eu vou pedir pra você fazer... 

P6: Você pulou, porque tem um monte, você já foi na última. 

E: Não, não eu estou nessa parte aqui... 

P6: Não, não... é que você faz uma pergunta... se tá que nem a apostilinha de 

ciências: as suas perguntas são todas iguais com a mesma resposta. 

E: Não é. É que quando eu vou perguntar você já respondeu na outra, então 

fica parecendo que é a mesma. 

P6: Se você tivesse pegado um inexperiente você ia ficar perguntando a vida 

toda... 

E: Não... eu já entrevistei professores com diferentes perfis, você é a sexta 

pessoa... 

P6: Depois eu quero saber a comparação e o ponto de vista de todos. 

E: Tudo bem.  

E: Para encerrar, vou pedir pra você fazer uma análise do atual currículo 

de ciências quanto à ênfase dada aos seguintes aspectos: 

O primeiro é o enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

P6: Eu acho totalmente distorcido, certo? Você quer saber o que tem a ver o 

currículo de ciências com esses tópicos... Porque... todos os 

pseudodemagogos da vida eles nos levam nessa, nessa trilha, nessa linha alí, 

né, você vai formar um aluno crítico, um aluno politicamente correto, um aluno 

economicamente correto, né, só que não é o que os mandatários da nação 

querem. Eu já entrei em sala de aula aqui né, no ensino médio e fui 

questionado. Eu vou te mostrar e depoimento do aluno tá lá no meu armário. 

Fizeram uma questão eu tinha aula dupla, eu tinha duas aulas, que eu nem 
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notei, né, inserindo esse contexto político, esse contexto econômico né, na sala 

de aula e comentando com ele me deu total apoio m aluno e paguei o preço 

porque um pediu pra ir no banheiro e foi lá falar pra direção que eu tava falando 

de política que eu tava falando de tudo quanto é coisa menos dando aula de 

matemática. Mas eu tenho depoimento manuscrito pelo aluno, dos grandes 

alunos que passaram pelo ******, né, o que me questionou e ele me deu total 

apoio, né, mas... 

E: Esse aluno é do ensino médio? 

P6: É do ensino médio, do ensino médio. É... o ensino de ciências pra... Eu, eu 

seria... eu  tenho grande facilidade para inserir economia, política, atual sistema 

de governo, globalização, neoliberalismo. Eu jogo todos esses tópicos numa 

aula e profiro uma palestra. 

E: Mas em ciências? 

P6: Dentro da aula de ciências! 

E: Em que ano? Ou todos? 

P6: Eu posso usar no 9º ano. Você parte de uma palavra, você disse 

tecnologia, você parte dessa palavra tecnologia, você insere todos esses 

tópicos e profere uma palestra. 

E: Mas você vê essa sinalização, essa tendência naquele conjunto de 

materiais? 

P6: Não, não tem. Aí vai do quê? Da articulação do profissional. Vai do 

conhecimento. 

E: Você não observa esse enfoque? 

P6: Não, não. Não observo esse tópico não. 

E: E o Enfoque interdisciplinar? 

P6: Essa interdisciplinaridade que você tá falando? 

E: Isso. 

P6: Sim eu vejo esse aspecto. Eu por exemplo tive muito auxílio de professores 

de outras áreas que eu questionei e muitos me questionaram. Então esse 

aspecto é até relevante. Funciona, né, mas o politicamente, o economicamente 

eu acho que não, no meu ponto de vista não. 

E: Mas você deve isso à faixa etária ou a atual conjuntura da educação? 
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P6: Não, isso não tem nada, não tem faixa etária, não tem nenhum outro... uma 

outra explicação plausível para esse não funcionamento. A deficiência do 

ensino, não só de ciências, mas como todas as outras disciplinas, todas as 

outras dificuldades dos professores é o quê? É que o aluno está consciente de 

que não haverá cobrança pelo mérito ou pelo desmérito dele, por aquilo que 

ele fez ou por aquilo que ele deixou de fazer. Aquele que faz tudo e tira dez vai 

passar de ano, vai ser aprovado, assim como aquele que não fez nada também 

vai ser promovido automaticamente progressão continuada, se tá me 

entendendo? Então... 

E: Mas esse enfoque interdisciplinar que você disse que funciona bem, na 

prática vocês conseguem aplicar a interdisciplinaridade? 

P6: Conseguimos, conseguimos. Ciências e Geografia, por exemplo, a gente 

anda muito próximo. Se você observar as apostilas tem muitos conteúdos de 

ciências que está em geografia muitos conteúdos de geografia inseridos em 

ciências. O que falta é o quê? Falta tempo. O professor tem que ficar sessenta 

horas-aula com o aluno. Ele não tem um tempo para se reunir com os pares e 

discutir, mas o Carlos, o próprio Marcio, a gente conversa muito. O Marcio às 

vezes um me pede uma explicação, alguma coisa que eu questiono ele 

também, então existe sim essa ligação, esse elo de ligação, né. Aí o maior... o 

fator, principal, primordial é o tempo que nós não temos. 

E: E em relação às Abordagens construtivistas? 

P6: Olha, você tocou numa palavra que... eu vou te falar, vou abrir uma aspas, 

se você quiser desligar sua gravação você desliga... eu pago escola pra minha 

filha e como eu não vou na reunião dela é minha esposa que vai. Um dia eu 

cheguei na reunião, fui numa reunião, e vi essa palavra construtivismo escrito 

na lousa. Eu fui direto porque, você sabe, Objetivo, Anglo são franquias... então 

eu tenho poder... eu vou montar um objetivo, tal. Eu atendi às cobranças, né, 

como que eu vou te falar... da franquia do franqueado eu não sei te explicar 

esse tópico e vou abrir uma escola. Eu cheguei na escola da minha filha e vi 

esse termo construtivismo escrito na lousa. Eu fui direto lá na direção e falei 

“Se eu ver mais uma vez aquilo lá, eu desativo a sala de aula”. Porque a 

maioria dos pais sabe que eu sou professor e a maioria dos alunos que estão 

na sala da minha filha, os pais tem comunicação comigo, né e eles perguntam 
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se eu to indo na reunião, se eu estou de acordo se eu não to, se eu to 

aprovando. E eu falei “se eu tirar a minha filha daquela sala por causa dessa... 

porque eu não posso nem ouvir falar nisso. Paulo Freire, esse povo, aprender 

por osmose, por telepatia, por Wi-Fi agora! Eu olho pro rato eu sei que é um 

rato, então eu vou escrever R porque... da onde o aluno vai tirar isso daí? Não. 

Não. Construtivismo pra mim é uma aberração. Eu sou CON-TE-U-DIS-TA! 

Você vai prestar vestibular você tem que ter conteúdo. Os conhecimentos não 

entraram na sua cabeça por telepatia, por osmose, por Wi-Fi, por WhatsApp. 

Não, não entrou, certo? Você vai prestar um concurso pra receita... quero ver, 

vá lá prestar um concurso pra receita federal, tá  e fica aqui dentro da sala de 

aula aprendendo por construtivismo. Eu vou levar lá um monte de figurinha pra 

você e você vai aprender, você vai olhar pra figurinha e vai aprender. 

E: Você vê essa tendência no que é proposto para o ensino de ciências? 

P6: Olha, às vezes eu vejo, só que eu não a pratico. Eu sou resistente sim. Sou 

osso duro de roer. Como eu falei pra você eu passo meu questionário, eu 

abordo meu aluno eu indago meu aluno com as minhas questões. Eu ainda 

tenho esse conhecimento. Não sei... mas também tá por poucos dias isso... 

porque eu já to desistindo, já to... sabe? To sendo vencido por essas 

porcariadas que tem por aí, né. Porque ninguém é... eu nunca aprendi por 

osmose, eu nunca olhei para um objeto e aprendi tudo sobre aquele objeto só 

olhando só pra ele. Aquela é uma caixa preta se você não me falar o que tem 

dentro dela e pra quê ela serve pra mim ela vai ser uma caixa preta. E a hora 

que eu me deparar com um concurso da vida, que eu me preparar com um 

vestibular, que eu me deparar com a formação com um curso superior. Os 

meus professores lá vão cobrar de mim os conteúdos daquela caixa preta. 

Agora se eu não abri, se eu não estudei, se eu não verifiquei. Nada que tá lá 

dentro chegou a mim por telepatia, por osmose, simplesmente porque “Ah é 

construtivismo”. Odeio essa palavra! 

E: Não precisa ficar bravo comigo não... 

P6: Eu não tô é meu jeito de se expressar. É meu jeito de expressar eu não 

gosto desse termo construtivismo. Eu acho que o aluno não aprende isso é 

uma enganação. E se funciona, não funciona aqui no nosso país porque a 

nossa população... ainda somos uma nação de exploração internacional, certo? 
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Os ingleses foram na América do norte e desenvolveram a América do Norte. 

Os Portugueses vieram pra cá pra colonizar. E somos colônia. Hoje somos 

colônia da China. Produzimos álcool e açúcar e vendemos barato pra manter o 

mercado chinês e você paga R$ 4,00 no litro de álcool na bomba, certo? Sê 

paga R$ 5,00 um quilo de açúcar e somos os maiores produtores mundiais e 

continuamos uma colônia de exploração em metástase terminal. Não to bravo 

não é meu jeito de expressão. 

E: A outra análise é em relação às Inter-relações com as questões 

culturais. 

P6: Sim, observo. Esse ano... eu tenho uma... já faz alguns anos eu não pego 

mais os 6º anos. Mas a apostila lá, a verdinha do 6º ano ela traz um tópico 

onde o aluno vai elaborar, vai desenhar, vai é... fazer um croqui do mapa do 

trajeto dele da casa dele até a escola e eu insiro em cima disso daí eu ensino 

ele a fazer plantas eu ensino eles a desenhar as ruas então... 

E: Em ciências? 

P6: Ciências. Tem no 6º ano.  

E: Em qual bimestre? 

Ah... faz muitos anos que eu não pego mais 6º ano. Eu não to lembrado qual 

que é. Então acho que é legal sim. Inclusive tem uma outra parte do estudo do 

6º ano, também não me lembro em qual bimestre, que fala sobre os bolores, os 

fungos, o fermento, tal. Eu fiz vários anos né projetos na escola. Eu trabalhei 

a... a formação, a massa do pão. A elaboração de salgados que tá lá na 

apostila e tal. montei muitas salas e muito bonitas com salgados que os alunos 

manipularam, que eles fizeram, né, falamos sobre receita de bolo, a função dos 

fermentos então é muito legal. Funciona bem. Funciona muito bem. Quando eu 

pegava 6º ano eu trabalhava, tá. É muito legal. 

E: Então você observa só na série inicial do ciclo II que é o 6º ano. No 7º, no 8º 

e no 9º você vê alguma possibilidade para inserir essas questões? 

P6: Vamos pegar aí o 8º ano se você fala aí sobre o uso racional dos 

combustíveis que eu estou entrando aí agora. Então você fala sobre o álcool. A 

combustão do álcool, os combustíveis fósseis né. Você consegue chamar a 

atenção de alguns alunos sim. Eu acho legal esse assunto, esse é importante, 

tá. Eles param... o funcionamento de um motor por exemplo né, é legal, 
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funciona. Eu acho que contribui para melhoria, por exemplo, quando você 

começa a falar do movimento de um carro, do funcionamento de um motor, 

você chama a atenção dos alunos. Quando você vai falar da mistura dos 

ingredientes do bolo, a função do fermento químico, fermento biológico, você 

chama a atenção das alunas. De certa forma contribui para a melhoria na 

disciplina, na atenção. Legal. Esse tópico é legal 

E: E em relação aos processos e práticas de investigação?  

P6: Nesse tópico ele não funciona, tá. O currículo de ciências leva nós 

professores a trabalhar muito essa parte investigativa, essa parte de pesquisa 

que o aluno vai desenvolver em casa. Seria legal se ele desenvolvesse, mas 

ele não desenvolve, ele não faz, tá. Por exemplo, o crescimento do bolor do 

pão. Você explica todo o processo, tal, pede pra ele realizar, pegar uma fatia 

de pão. Colocar num pratinho em diversos ambientes lá da casa dele, aguardar 

lá e tal. Relatar todos os dias aonde começou aparecer o bolor primeiro tal, tal. 

Falou que ele tem que trabalhar, você já perdeu o aluno, certo? Não funciona, 

não funciona. É muito interessante. Como eu falei pra você, quando você fala 

do motor à combustão, que você fala da finalidade, pra que serve o 

combustível, você atrai a atenção de algum do aluno. Quando você fala do 

fermento químico, biológico, na elaboração da massa do bolo, atrai algum 

aluno. Mas agora você fala assim ó “você vai desenvolver um motor na sua 

casa, você vai fazer um bolo na sua casa”. Nunca você vai obter retorno disso 

daí. O nosso aluno não funciona, ele funciona enquanto o professor tá 

trabalhando pra ele. Ele tá ali, a hora que mudou, virou o disco e a outra parte 

é ele que vai responder é ele que vai pesquisar, ele que vai fazer depois o que 

você passou todas as orientações, encerrou. 

E: E em relação aos experimentos que são propostos desde os 6ºs anos nas 

apostilas que alguns autores defendem não ser mais necessário o laboratório, 

sendo possível adaptá-los para sala de aula? 

Já ouvi essa mentira. E já fiz. Já caí nesse conto de fada de fazer e fiz! 

Consegui com o professor do particular amigo nosso ele trouxe os produtos 

químicos tal. Fui com os alunos lá pro refeitório elaborei experiências, fizemos. 

Só que toda experiência tem um descarte. Tudo que você tá manipulando, 

substância, depois que você realizou sua experiência, sua atividade, você tem 
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que descartar. Você não vai descartar uma mistura de raspas de magnésio 

com ácido sulfúrico.... Aonde eu vou descartar isso aqui no *******? Aí meus 

alunos foram lá e jogaram no banheiro, tampou a escola com fumaça ardida ali. 

Deu reação “Tão incendiando a escola!”.  

E: Você fez aqui? 

Fiz, fiz. Parei. Fui obrigado a parar, tá. Sê coloca várias substâncias se coloca 

um prego enferrujado, você coloca um prego galvanizado pra demonstrar a 

corrosão. Porque o teu anel de ouro não é corroído pelo ar atmosférico e a 

ponte lá de Guarulhos se não for lixada e pintada todo ano que a pintura tem a 

finalidade de proteger o ferro, o ferro é corroído e em poucos anos ela 

desmorona. Demonstrei, expliquei. Só que isso gera descarte de substância. 

Então você tem que ter uma pia especializada, um fosso, tudo certinho, você 

não tem. E menina eu fiz isso, meu quase que chamaram o FBI pra me 

prender. Você tá vendo, você tá dando risada... 

E: Eu nunca tinha pensado nesse... 

Não, mas fiz, fiz sim, fiz... O doutor a noite aí traz a monohidrazina aí faz uma 

demonstração de vez em quando você encontra uma explosão na escola. Um 

explosivo muito poderoso, poderosíssimo. Ele traz lá do particular né, quando 

ela entra em contato com a água ela libera um gás extremamente volátil e 

inflamável. Ele enche um balão de aniversário e depois sê aquece lá com uma 

chama de longe porque dá uma explosão. Quanto maior o balão, mais gás... 

ele faz direto, maravilha... 

E: Na sala de aula? 

Não, vai pro pátio se não você tampa a sala. O resíduo é uma fumaça preta, 

sai fuligem preta. Os alunos adoram é maravilhoso. A nossa escola é 

maravilhosa. Aqui é gostoso entre nós professores que articulamos e 

trabalhamos com nosso aluno de acordo com a nossa experiência rotineira 

cotidiana, sociedade, nesse mundo que nos cerca aqui. Agora a hora que você 

pega currículo, a hora que você entrou na secretaria da educação nesse... não 

me fale essa palavra que eu não vou citar ela, certo? Aí você já entrou na 

falácia do ensino público. 

E: A palavra currículo? 
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P6: Essa progressão continuada onde você tira, onde nós somos espancados 

em eliminar 600 faltas do aluno pra ele poder passar. Onde você chega em 

novembro vem a secretaria com  o “quem falta, faz falta”. Eu... sê me perdoa 

eu sou realista, eu não to nervoso é que sou de descendência alemã. Meu pai 

nasceu na Alemanha, né. Eles me chamam de fascista, outros me chamam 

de... Alguns alunos me chamam de Toni Ramos, né mas eu adoro eles. Mas eu 

não digo palavras bonitas nem pra minha mulher pra agradar ela. Eu falo a 

verdade. Se tá bem tá, se não tá... Sê tá entendendo? Então... 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem maior 

inclinação?  

P6: Eu acho que esse último tópico que você mencionou.  

E: Investigação? 

P6: Essa investigação, esse processo investigativo. Se você souber atiçar, se 

você souber despertar no aluno esse processo investigativo dentro da área de 

ciências você recebe alguns bons trabalhos de retorno, tá. Eu falei lá no... eu 

tenho vários 8ºs anos, o 8º F me surpreendeu agora no 3º. Nós trabalhamos 

algumas maquetes, alguns projetos sobre energia, fontes geradoras de 

energia, energia solar, energia hidrelétrica, termelétrica, tal. Eles montaram uns 

trabalhos muito... Eu apenas falei a teoria e expliquei e instiguei eles a 

pesquisar e eles montaram uns trabalhos muito bons. Eu fiquei surpreendido 

porque quando eu falei de ciclo menstrual na sala, correram fazer relatório pra 

diretora que eu tava assediando as meninas e eu ia deixar até a sala porque... 

sabe... eu não to mais pra explicação daquilo que não tem. Não quero mais 

comentar pergunta que já nasceu respondida ou pergunta que não tem 

resposta. Mas aí se superaram e as que foram lá encher o saco depois vieram 

pedir desculpa e... sê sabe. Então o professor de ciências hoje... Olha o 

professor de matemática é o ser mais odiado da face do universo conhecido 

aqui dentro desse nosso contexto, dessa republiqueta de banana chamada 

Brasil e depois vem o professor de ciências porque a nossa cultura é tão 

arcaica primitiva, obsoleta rudimentar de que os pais eles não sabem que os 

filhos são oriundos de uma relação sexual. Você fala isso na sala o aluno, a 

menina leva pra mãe e ela tá no outro dia ali. Aí ela traz o jacaré, todos os 
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filhos, três ta na barriga, um em cada braço, crocodilo, papagaio, vem tudo pra 

escola te acusando que você falou besteira pra filha dela. 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P6: A investigativa, a tecnologia, eu sempre falo muito pros alunos, né. Eu falo 

muito... acho que minha abordagem política, econômica... Eu uso muito esse 

termo político-econômico porque meu aluno precisa saber o que ele está 

fazendo na sala de aula e visto que... eu não sei se o que eles veem... por 

exemplo esse aluno do ensino médio e a questão que ele fez pra mim ele falou 

“professor eu ia fazer essa pergunta”... (que foi aquela polêmica toda...) 

“Professor eu ia perguntar pro professor de história, mas o professor não ia 

saber me responder, eu posso perguntar pro senhor”? aí eu proferi uma 

palestra de duas aulas. Me deu pra cabeça de todo lado que você puder 

imaginar. 

E: Era sobre o quê? 

P6: Política, economia, imposto... 

E: Ah, escola sem partido, essas coisas... 

P6: Isso, isso. Exato. Mas eu acho que nossa a liberdade de cátedra hoje não 

existe mais. A minha não, certo? Eu queria ir para a sala de aula e dar a minha 

aula. Eu não to passando pro aluno o que eu deveria passar pra inserir ele no 

mercado de trabalho pra transformar ele num cidadão crítico pra esclarecer ele 

sobre a política desse país, sobre o sistema econômico, sobre a taxação de 

impostos à que nos somos submetidos. Eles têm na consciência deles que 

esse material que eles recebem é gratuito. Não é! É uma porcaria de segunda 

linha mais cara do universo, certo? A carga tributária hoje em cima do nosso 

cotidiano gira em torno de 52%. Qual nação do mundo suporta isso? Só 

aqueles coitadinhos da África lá que vive lá sob uma ditadura de um rei, que, 

que... de um, né. Só! 

E: Mas por que você não dá a sua aula? 

P6: Eu não posso dar minha aula por quê? Porque se eu dar a minha aula um 

aluno vai pedir pra ir no banheiro e vai fazer o quê acabou de fazer. Vai lá na 

direção e falar que eu to falando mal do petralhas, que eu to falando do 

Fernando Henrique, que eu to contextualizando política, economia e tributação, 

certo? E eu vou deparar... eu vou arrumar problema pra mim. Então hoje, esse 
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nosso diálogo aqui eu na fico mais... bateu o sinal pra ir embora eu não fico 

mais um minuto aqui. Eu sou muito crítico, eu sou muito viajado, eu leio muito, 

eu tenho muito conhecimento e professor hoje, não consegue enxergar quatro 

dedos além da ponta do nariz. E quando eu insiro isso lá na sala... que eu 

fazia, não faço mais. Eu quase fui... a minha cabeça quase foi exposta no pátio. 

Eu falo eles acham ruim. Então não é só o aluno. Há uma tendência 

propagandeada em acusar e alirceçar, acusar o docente, acusar o professor de 

ser um estapafúrdio, maquiavélico, conspirador contra todos os ”ores” da pasta: 

supervisores, diretores e assim por diante, né. E há uma ideologia 

propagandeada em nos culpar por toda essa mazela que taí. Essas feridas que 

me fizeram... eu sou aluno da ditadura, eu venho da ditadura e digo pra você: 

não existiu um período mais próspero nesta nação, nem chegou próximo ou 

semelhante ao período que foi a ditadura, certo? Nós tivemos sim e eu falo, 

volto a citar o nome dele, porque eu li, eu sei tudo sobre ele e sobre o governo 

do Fernando Henrique Cardoso. Ele tirou nosso país de uma inflação de 

3000% ao ano. Entregou em 2001, na transição do governo de 2012, entregou 

a nação com uma inflação anual de menos de 20%. Hoje ela tá galopante de 

novo. Hoje nós temos um bando de políticos que não sabem ler e escrever e 

são bilionários. Reduzidos os 280 bilhões de dólares que eram de valores de 

ativos da Petrobrás à menos de 80, onde foi parar isso? Então eu sou... eu, 

eu... leio o Estadão, eu leio a Folha, eu leio a... Se você me der um rolo de 

papel higiênico escrito, eu vou ler. Sê quer que eu te falo de economia. Fala 

sobre o sistema econômico, que eu vou te falar. Sobre a política, eu vou te 

falar..,  Ah eu quero saber... me fala sobre o Oriente médio, porque ocorre 

aquelas discórdias todas, aquilo tudo”? Eu vou te falar. Agora te pergunto, eu 

corro risco de vida se eu for falar o que eu sei, se eu for explanar, se eu for 

colocar isso na sociedade. E você vê essas mudanças que vem na educação 

por aí. Essa é a falácia completa. E o pessoal, o professor de história, o 

professor de geografia, filosofia, psicologia, professor de arte. “Ah eu como 

aluno eu só quero... vixi... matemática, pelo amor de Deus, eu não quero nem 

ver matemática”! Aí eu volto a te falar: Se for aprovado isso daí, vai acontecer o 

que? 

E: Aprovado o quê? 
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P6: Essa PEC, essa mudança do ensino médio, essa emenda da constituição 

que muda o ensino, o fundamentalismo, a estrutura do ensino médio no brasil. 

Se for tirar todas essas disciplinas do ensino público eu vou ficar felicíssimo, 

por quê? Porque vai tirar do público, privado não, certo? Só que a hora que os 

nossos filhos forem lá pra porta das grandes universidades, pra porta dos 

concursos federais, aonde você vai colocar teu filho, a minha filha na elite ele 

vão ser inseridos porque eles vão ter conhecimento. E o que o governo está 

fazendo com a massa e o que não estão vendo? Tá tirando conhecimento vai 

tirar tudo, ou seja, encabrestar, botar o tapa e a quaiera no pescoço, mas eu 

não posso falar isso ali. Se não eles me batem. 

E: Batem não... 

P6: Você não conhece os professores dessa escola... Vamos à próxima. 

E: Acabou, era a última. 

P6: Aaaaa....  

E: Você quer falar mais alguma coisa? 

P6: Agora que eu comecei... 

 

Transcrição P7 

 

Entrevista realizada em 17/11/2016, na residência da professora 

entrevistada, visto que a escola em que atua funciona somente em dois turnos 

diurnos. Os diálogos foram iniciados por volta 19h e 20 min e encerrados às 

20h e 42 min, totalizando cerca de 1h e 22 min de duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P7: A minha graduação foi em ciências biológicas, né e conclui em 99. 

E: Você tem outra graduação? 

P7: Não aí eu parti pra especialização. 

E: Quais cursos de especialização na área de educação e ano de 

conclusão? 

P7: Então eu fiz especialização em gestão ambiental, concluí em 2006. Um 

curso de extensão em educação ambiental com carga horária igual de 
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especialização, né, 180 horas (2002) e fiz ensino de biologia pela USP, o 

REDEFOR, terminei em 2013. Nesse ínterim, antes disso eu fiz o mestrado. Eu 

fiz gestão ambiental e fui para o mestrado. Terminei em 2010 o mestrado.  

E: O mestrado foi em quê? 

O mestrado foi em ensino de ciências e matemática. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho?  

P7: Faço... Já fiz alguns, agora eu fiz dois, mas é da escola particular à 

distância, mas eu faço. Não estou fazendo muitos porque com o mestrado tem 

alguns cursos que eu olho do Estado e não me interessa, mas esses que eu fiz 

da escola particular foi fora do horário, a distância. 

E: Foi sobre o que esse curso? 

P7: Aí de um projeto específico da escola chamado “líder em mim” que é... são 

sete hábitos e... a escola comprou esse pacote, então são sete hábitos para a 

crianças ser líder e aí eu participo da equipe Farol, tem um projeto grande... 

E: No horário de trabalho participa de algum? 

P7: Tem aquelas capacitações da diretoria de ensino, mas aquelas 

capacitações que você é convocada. Então essa capacitação eu faço, depende 

do curso que me interessa por enquanto eu to com a minha mãe então eu não 

to pegando mais nada esse ano e o ano passado, né. 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P7: Então, eu paguei o de gestão ambiental, uma pós. O do REDEFOR eu não 

paguei e da Universidade de Brasília que foi o de extensão a distancia, também 

não. Fiz um treinamento pra líder em meio ambiente que foi fora do país, no 

Canadá, que teria 100 horas de curso. Esse uma ONG me indicou e eu paguei 

o custo só, a viagem e a hospedagem. 

E: O mestrado foi com seus recursos? 

P7: Foi bolsa do Estado. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 
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P7: Então, agora nesse momento entra um pouco do tempo, por isso os que 

são a distância fica mais fácil, né. Eu trabalho nas duas escolas e você acaba 

não tendo tempo. 

E: Você acha que estes cursos a distância são bons? Como você avalia? 

P7: Todos os cursos, já fiz cursos que são de 30 horas e já fiz o de extensão, 

mas todos eles eu achei de qualidade. Não tive problema com os cursos, o 

nível era bom. 

E: E as formações do Estado? Refiro-me às convocações da diretoria. 

P7: É muito específico, mas eu gosto muito do trabalho da Claudia que é essa 

bióloga lá. Ela foi professora da Figuinha também e ela tem um trabalho muito 

bom. Ela tem uma visão bem interdisciplinar, então, por exemplo, um dos 

trabalhos que ela fez foi é... pesquisa científica com os alunos onde você usa 

revista científica e analisa. Mas ela trouxe uma professora de português pra 

fazer isso com ela. Então a gente na nossa área de ciências, às vezes a gente 

vai bem, mas uma interpretação de uma revista científica pra você passar pro 

aluno, o quê que é o olho, o que é isso, o que quer dizer aquelas situações... 

nunca tinha mostrado essa visão ampla né. E foi muito legal porque aí você 

consegue passar pro aluno e sair dessa mesmice de livro, essas coisas. 

E: Então você tinha falado que é mais a questão do tempo, né? 

P7: Isso. E financeiro também. Como eu falei pra você o doutorado eu tenho 

vontade de fazer, mas não tenho condições de pagar. O nosso salário de 

professor do Estado não dá essa oportunidade, né, se for pensar bem. 

E: Parece que eles querem que a gente não estude. Eu tenho essa 

impressão... 

P7: Ah é. Até por esse caminho que eu te falei da diretoria de ensino, é não e 

achar que você é incompetente. Cada vez que eu entregava os relatórios e 

tava tudo bem, a mulher acho que não gostava dessa história. Pegou no meu 

pé porque eu era professora de escola particular, pegou mesmo, sabe. A ponto 

de chegar pra mim essa supervisora, e falar assim... me ligar aqui que eu já 

tinha qualificado, não, já tinha feito a defesa e tinha um papel e eu não sabia 

que tinha que pegar esse papel. Aí fiz a defesa, vim pra casa e comecei a lidar 

com as minhas coisas, tinha que corrigir um monte de coisa do mestrado aí ela 

me ligou e falou assim “você não vai trazer?” eu falei: “É lá na Liberdade, eu 
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preciso ir lá, eu não to muito bem de saúde e eu tenho que ir pra escola, né, eu 

tenho aula hoje”. Ela: “Que se dane as suas aulas particulares”! E na verdade 

eu estava indo pro Estado. Aí eu falei pra ela “não, mas eu estou indo pro 

Estado”. Ela falou: “Que se dane mesmo assim”!. Tá bom. Aí eu que não 

gostava de faltar nem nada eu fui lá pegar o documento, entreguei o 

documento, passei no médico que eu não tava muito bem mesmo. Falei se ela 

não tá nem aí com as aulas, eu que vou ficar preocupada, né... 

E: Ah é fogo... Tem matar um leão por dia, né? 

P7: É. Mas assim, acho importantíssimo capacitação, curso... não estou 

fazendo, mas eu busco muito em livros. Aquilo que me tem curiosidade que é 

na área que eu gosto aí eu vou atrás. 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P7: Acho que 18 anos, mais ou menos. Eu comecei em 98, acho que isso, 97 – 

98. Em 99 eu passei no concurso de 99 aí eu me efetivei e como era um 

concurso que você tinha que tá formado eles entraram com uma liminar e eu 

perdi o cargo aí eu rodei com ACT de novo né e aí eu voltei, falei vou fazer o 

concurso e vou voltar, né. E entrei no concurso de 2003, acho que é isso. 

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

P7: Então, é... no início eu comecei sempre na periferia, aí eu me efetivei no 

****** que é periferia, né. Então fiquei muito tempo lá que eu gostava de lá. 

Quando eu me efetivei eu tinha me efetivado lá e fui muito bem recebida. Então 

aí eu fiquei e gosto muito da periferia. Hoje eu to central, né. Nessa escolinha 

pequenininha aí que eu tentei ter uma qualidade de vida, poder ir a pé, né, não 

pegar a Dutra que a Dutra tá ficando horrível, mas aí eu to até com o coração 

dividido porque eu gosto muito de projeto e essa escola ganhou uma verba pra 

fazer um projeto e eu to lá junto com o pessoal fazendo. 

E: Essa de agora?  

P7: É, essa de agora. Mas eu tava pra voltar e aí aquela dúvida: E agora? 

Volto? Fico? Mas até o ano passado eu tava na periferia. Esse ano que eu 

trabalhei central e a escola particular é central, né, ali perto do shopping. 

E: Shopping Internacional? 

P7: É. 
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E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P7: 1 ano. Na particular há 15 anos. 

E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P7: No Estado eu tenho três turmas de ciências que é carga reduzida, né, de 

6ºs anos. Na particular eu tenho dois 7ºs anos e dois 8ºs anos. Quatro salas. E 

lá eu trabalho um projeto de educação ambiental que deve dar mais umas três 

aulas. 

E: É com os alunos? 

P7: É. Dá treze aulas juntando com o projeto. Aí tem uns cursos extras no 

colégio que a gente trabalha. Por exemplo, lá tem um curso chamado CASEX, 

né, tem curso de inglês, tem curso de violão,de bateria e eu tenho um clube de 

ciências e um de horta e jardinagem. Então são mais duas aulas. Então dá um 

total de 15 aulas. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo?  

P7: É um... É como se pegasse os conteúdos e mantessem em uma ordem, 

né, de forma que facilite o aprendizado. É isso que eu entendo por currículo. 

Também não sei se é o certo. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P7: Eu sou um pouco... não favorável a um currículo tão rígido, acho que 

precisa ter uma coisa básica né até porque como eu me especializei muito na 

área de educação ambiental eu vejo que o currículo as vezes engessa muita 

coisa e ao mesmo tempo, quer dizer quando você trabalha projetos, algumas 

coisas dentro disso o aluno fica mais livre e ele aprende muita coisa na busca 

do conhecimento dele que eu acho que é mais válido do que o currículo. Eu 

não sei se eu te respondi. 

E: Mas qual seria a importância do currículo para o que você para o seu 

trabalho? 

P7: Então... eu não acredito que ele não é tão importante eu não sei se eu 

estou sendo clara. 

E: Eu estou entendendo o que você está dizendo. 
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P7: Então, porque pra mim eu acho que poderia ficar assim... é que é estranho 

né, ficar sem o currículo, mas lógico que você tem que ter noção por exemplo, 

na área de biologia, né, tem coisas básicas ninguém vai aprender algo se não 

entender o que é célula. Mas ela não precisa vir inicialmente naquele momento, 

né, acho que isso deixa mais organizado. Eu acredito que pra um trabalho de 

um professor facilita se você tem tudo mastigadinho, mas eu acho que até um 

professor não muito competente pode conseguir dar aula com o currículo, 

entendeu? 

E: Não. Como assim? 

P7: Assim um professor que não entende muito, por exemplo, está começando. 

Quando ele tem um currículo facilita pra ele ter esse caminho, ele tá 

começando sem experiência, mas eu acho que, por exemplo, eu 

particularmente adoro trabalhar sem currículo, ir pra onde o aluno tá tendo 

curiosidade. Não posso fazer isso. O Estado dá um pouco mais de liberdade, 

mas ele também... não vou falar agora porque eu acho que você vai me 

perguntar depois, mas, por exemplo, na particular eu vivo duas situações. Na 

particular eu tenho um apostilado que eu tenho que seguir por causa do 

vestibular, mas eu lido com crianças que, qualquer criança, que em ciências a 

curiosidade é muito grande, mas quando você segue a risca um apostilado, 

você tem que podar essa criação da criança, a curiosidade que vai além 

daquilo que a gente tá tratando. E como eu trabalho educação ambiental, 

muitas vezes eu vejo que todo aquele assunto que eu ia tratar em sala de aula 

eu consigo tratar dentro de um projeto. Eu não sei se eu fui clara... 

E: Foi sim. 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P7: Eu acho que é aquele que é um resumão que você está falando. 

E: Deixa eu te mostrar uma foto... 

P7: Conheço. 

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P7: Não. Teve o jornalzinho antes, mas já tava entrando com esse currículo... e 

antes o quê que era? Não lembro... 
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E: E como você faziam para planejar? 

P7: Então, aí era em cima dos livros didáticos que a gente trabalhava naquela 

época a gente tinha livro pra todos, né, hoje a gente não tem ainda. As vezes 

não tem, pelo menos nas duas escolas que eu trabalhei não tem. Então era 

muito em cima do livro didático que era escolhido. A época que era livro 

didático eu não era efetiva, então quando eu chegava já tinham escolhido, já 

tinham resolvido né... Poucas vezes eu escolhi. Quando eu escolhi agora ele já 

não era uma ferramenta assim tão usada. Mas o legal era que dava liberdade 

de você trabalhar lá o livro mais alguma coisinha, né, buscar... No Estado né 

muitas vezes quando adotava o livro, você não tinha livro pra todos. Eu não 

lembro disso. Então, as vezes a gente pegava um conteúdo daqui um conteúdo 

dali ou passava na lousa numa época né, ou... 

E: Mas documento parecido com esse ou diferente desse, você se recorda de 

algum? 

P7: Eu lembro dos PCN. 

E: Você usava? 

P7: Eu particularmente usava pra ter uma ideia do que eu ia trabalhar, mas 

como consulta. Mais autônoma. 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP? Comente 

um pouco sobre os materiais orientadores (cadernos do aluno, do 

professor...). 

P7: Em relação à apostilinha eu não gosto dela porque eu sei que é uma 

questão investigativa, mas nós não temos alunos preparados para essa 

questão investigativa porque a gente tem muitos que não sabem ler nem 

escrever. Porque é assim, é uma ideia legal de você trabalhar a pesquisa o 

aluno vai e traz a informação. Eles não tem o hábito nem de fazer tarefa, então, 

fazer pesquisa eu tentei várias vezes não tem retorno. Nós temos pouco 

espaço pra você fazer isso em sala de aula. Então por exemplo, ter salas com 

computadores, normalmente a escola não tem e quando tem uma biblioteca 

que é possível, por exemplo, no ****** tinha uma  biblioteca muito boa pra fazer 

pesquisa, mas  nessa outra escola não tem, então, quase não tem livro didático 

pra poder fazer isso. Mas ele tem algumas propostas legais assim de 

experimentos de alguma coisa, só que aí fica naquelas questões, aí o aluno vai 
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responder (se é um aluno que responde), mas ele não tem embasamento, você 

tem que trazer o embasamento. Então você tem que trazer a informação 

teórica. Por exemplo, tem um deles que era montagem de célula, para o aluno 

pesquisar. 

E: Qual ano? 

P7: Acho que foi no ensino médio, não tenho certeza. Mesmo que seja de 

ciências eu não vou lembrar agora. 

E: Na parte de ciências você vê algum aspecto que você considera bom?   

P7: Por exemplo, o que eu acho bom são os experimentos inovadores. Então 

por exemplo, eu acho o máximo, acho que é no 8º... É que faz um tempinho 

que eu não dou pro 8º que vai falar de alimentação eu não sei se é 7º ou 8º...  

E: É 8º. 

P7: Ele vai falar de alimentação e ele entra com aquele calorímetro. Então ele 

dá a liberdade de eu pegar e trazer um vídeo que tava falando sobre caloria, 

depois entrar, mas muitas vezes entrava em confronto, o aluno não tem 

embasamento de matemática. Não tem... então você vai entrar em assuntos 

que você vai ter que resgatar com ele porque ele tem muita dificuldade.  

E: E em relação ao que é proposto nos eixos temáticos? Como você avalia 

essa abordagem? 

P7: Eu acho... Apesar de ser espiral eu não sei, eu não vejo uma espiral, por 

exemplo, talvez até por vício né. Eu entro no particular e eu tenho 8º ano pra 

falar do corpo humano desde o início. 

 E: Lá não é em espiral? 

 P7: Não. E no Estado você pega três sistemas e depois no 9º ano entra  três 

sistemas, to chutando.  

E: Essa maneira de trabalhar não ajuda o professor? 

Eu acho que nem ajuda o professor e nem o aluno inicialmente. Eu acho que o 

trabalho em espiral talvez pudesse ser colocado de forma diferente do que está 

sendo colocado pelo Estado, então quando você vem entra com três sistemas, 

por exemplo, no 8º ano e depois pára aquilo e entra no outro conteúdo e no 9º 

ano vai entrar os outros três sistemas e parece que fica meio jogado. E o legal, 

principalmente do corpo humano, ecologia você consegue trabalhar você vai 

trabalhar seres vivos aí é uma outra coisa... 
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E: Determinados temas são complicados mesmo... 

P7: É porque se você perde o fio da meada... porque assim o organismo é uma 

coisa só. A gente ensina compartimentado porque não tem jeito de explicar no 

geral. E aí o aluno tem esse ano e depois no ano que vem. Eu pra mim, acho 

que fica totalmente perdido e jogado. E pra seres vivos também, porque você 

pega a evolução de Darwin pra explicar, pelo menos no apostilado do Anglo sê 

pega lá e você entra em todos os seres, você começa do mais simples até 

como a evolução veio, como foi a criação que veio a ser evolução que é uma 

sequência, né, não tem como ensinar répteis sem você entender quem vem 

antes, os anfíbios. Então acho também que fica meio jogado. É que 7º ano 

quase não peguei então não lembro. Eu peguei um ano, mas há muito tempo 

atrás. Não lembro como é que era essa parte dos seres vivos. Acho que até a 

parte de pesquisa é jogado. Eu acho que é muito jogado até porque a apostila 

é somente com exercício e o pensar. E depois o aluno fica perdido. Se é um 

aluno que pesquisa, que tem uma boa leitura, nesse ponto acho que seria 

legal, mas sem essa formação... hoje eu sofro muito. Esse ano não porque 

como eu to central as crianças são alfabetizadas no 6º ano. Mas lá no ******, 

quantas vezes eu peguei 8° e 9º precisando ser alfabetizado, que não sabe 

fazer uma regra de três, né, pra eu ensinar química, que não sabe se é pra 

multiplicar ou dividir. E aí você vai trabalhar densidade né, acho que é no 9º 

ano, no 8º, não lembro. E aí o aluno não sabe quando é pra dividir, como dividir 

com dois números na chave, então... 

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P7: Então, é... no ****** eu usei em alguns momentos, porque, pra uma coisa 

esse material serve, que é pra você deixar o aluno fazer o exercício na sala de 

aula ou mesmo em casa. Porque é um momento que dá pra ele fazer o 

exercício, né. Antes não tinha. Eu só acho que faltaria um conceito básico ali, 

entendeu, para o aluno entender. É muito cru. Agora o que eu costumo fazer. 

eu costumo pegar o material, conceituar algumas coisas aí ele me serve de 

apoio pra fazer exercício. Agora esse ano, essa escola trabalha muito, porque 
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depende da escola né. Ela cobra esse currículo, que também é maleável, mas 

como eles ficam preocupados com o SARESP, acaba te exigindo que você 

participe desse currículo, que tenha esse conteúdo. Então, muitas vezes né, 

ainda mais na parte de ecologia que eu gosto muito eu trabalhei várias 

dinâmicas, várias atividades pra falar de conceitos que eu acho importantes e 

depois eu venho com os exercícios e vou complementando uma coisa ou outra, 

mas eu trago pra eles um conceito básico. 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P7: Então, ele tem um lado que eu acho interessante que é de fazer esse aluno 

observar um pouco mais, de buscar informação, mas eu acho que ele não tá 

compatível com a comunidade que ele precisa atender. Então eu acho que ele 

fica a desejar, mas assim acho tem textos críticos, tem textos que levam a isso, 

mas tá também muito jogado.  

E: Mas no geral, ele atende aos objetivos da disciplina? 

P7: Parcialmente hoje porque eu estou numa escola onde eu tenho alunos 

alfabetizados. Então eles lêem os textos eles conseguem fazer uma 

investigação, pequena, porque são menores, 6º ano, então eles estão 

começando nesse engatinhar. Como eles sabem ler e escrever a maioria, 

então você consegue atender. Eu não conseguia usar ele, por exemplo, no 

******, na grande maioria, um ou outro aluno. 

Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo?  

P7: Eu pego muito pouco o nono, mas eu tenho uma formação de química eu 

não teria muito problema né, que não entra mais química. Todos eles entram 

um pouco menos aprofundado. Mas eu pego muito pouco 9º porque lá na 

minha escola, o professor de química pega os 9ºs, que tem mais assuntos 

sobre química. Mas pra mim é tranquilo os quatro anos, porque assim, esse 

que foge um pouco mais da área de biologia eu tenho essa formação que eu fiz 

o técnico em química, então, até gosto muito de trabalhar. Mas o restante, não 

tenho dificuldade. Se você falar quase todas elas tem é a parte de astronomia, 

mas não sei se é dificuldade ou que não me atrai o assunto. Eu trabalhei, por 

exemplo, acho que é no 7º que entra né, estrelas...  
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E: Isso.  

Quando eu trabalhei eu tava fazendo mestrado, por sorte eu tinha um colega 

que fazia tecnologia e ensinou umas formas de trabalhar... Porque eu acho que 

é muito distante, né, a visualização de tudo isso. Teve uma colega que até 

comentou comigo “como é que você trabalha aquele negócio de céu de olhar, 

nesse céu de São Paulo que não dá pra ver quase nada”? Então tem umas 

coisas assim... mas ele tinha me ensinado umas dicas na época que eu usei 

como ferramenta, mas tem muito trabalho, esse que eu acho que é o maior 

problema do currículo: levar o aluno pra observar e quando você volta no dia 

seguinte não tinha aluno nenhum que tinha observado. 

E: Tem que observar o céu em casa, né, à noite...  

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências?  

P7: Eu não sei se é isso que eu entendi, mas, por exemplo, os textos, a 

atualidade nos textos científicos que aproxima mais as pessoas se ele souber 

ler e escrever, aproxima esse indivíduo mais dessa informação científica com 

seu dia a dia.  

E: Me refiro ao conjunto de materiais orientadores (aluno, professor...) e o que 

é proposto por eles para a disciplina. 

P7: Conteúdos, todos eles são importantes... talvez a parte prática desse 

currículo, um experimento ou uma... 

E: Há algum aspecto que não considera importante?  

P1: Acho que todos são importantes. Acho que falta coisa, um conceito aí, pra 

mim falta. 

E: Você mudaria alguma coisa?  

P1: Eu mudaria. Acho que teria que ter um breve conceito que não precisa nem 

o professor trabalhar. Ele pode trabalhar pela investigação. 

E: Você se refere aos cadernos?  

P1: É. Um breve conceito que não serviria pra aula em si, mas que poderia ser 

levado pra esse lado de investigação, para que o aluno tivesse como consultar 

isso fora do ambiente escolar. 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 
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E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P7: Acho que sim. Como era livro didático, eu não sei se era falta de 

experiência, né, então eu usava me baseava naquele livro e seguia mais ou 

menos, né, buscava as vezes o conteúdo em outro livro, mas seguia. Os livros 

eram todos mais ou menos nessa sequência também. Hoje é até ruim, porque 

com essa história de ser espiral, você adota um livro e aí ele não corresponde 

ao que está sendo trabalhado no currículo da apostila, entendeu? Falta 

algumas coisas. E como o aluno não tem esse acesso... eu me perdi na 

pergunta... 

E: Se você identificou alguma mudança na sua prática depois que implantou o 

currículo. 

P7: Então e aí calhou um pouco depois logo que veio o currículo, isso mesmo, 

até o mestrado dá isso também, de você trabalhar mais por investigação. Então 

fazer essa investigação fazer o aluno pensar, analisar aquilo ali, então nisso 

mudou bem a minha prática. Acho que aconteceu juntamente com o mestrado 

de você levar o aluno a questionar, né. 

E: O fato do currículo delimitar o que você vai trabalhar e quando você vai 

trabalhar, trouxe alguma mudança para a sua prática cotidiana? 

P7: Trouxe porque eu tenho que seguir assuntos que antes... é aquilo que eu te 

falei antes quando eu trabalhava o corpo humano, trabalhava tudo. Hoje eu 

tenho que parar. Eu até introduzo algumas coisas, por exemplo, vou falar logo 

no 8º ano e aí você começa a falar de algumas coisas e fala de tecido. Não tem 

tecido no 7º, 8º então as vezes eu introduzo.  

E: É pré-requisito né... 

Ou mesmo quando você vai trabalhar inicialmente mesmo no 8º e não 

trabalhou célula aí sê pergunta pro aluno, ele não lembra no 7º ano ter 

trabalhado célula. Eu acredito até que tenha, acredito. Mas ele não lembra de 

ter esse assunto e aí eu tenho que resgatar. Como é que eu vou falar de corpo 

humano se a montagem é célula e ele não tem noção do que é célula? E foge 

porque assim, você joga célula no 7º, no particular, a célula também é 

trabalhada no 7º né, pra entrar em seres vivos. E lá tá jogado, não tem uma 

ligação com os seres vivos. Então tá jogado célula em algum momento, mas aí 
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depois entra pra outro eixo temático, lá né. E aí depois no 8º ano o aluno não 

faz essa ligação. Esse espiral que eu acho que não se completa, porque ele 

não puxou, não sei, talvez o professor que tenha que fazer essa linha, né, 

puxar lá do 7º. Aí o aluno fala “eu não vi célula”. Então eu entro em célula, dou 

um básico. Se eu tenho, por exemplo, no ****** tem microscópio, se dá 

oportunidade eu vou levar ele até pra olhar o microscópio, célula, que não tem 

nada a ver com o assunto lá. 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P7: Eu acho que pro ensino de ciências melhorou em relação a investigação 

pra não vir jogar conteúdo sem fazer o aluno pensar. Mas eu acho que... eu 

ainda pego naquilo lá, nós não temos alunos que estão preparados pra esse 

tipo de... eu acho que esse currículo na escola particular eu poderia trabalhar 

ele bem gostosinho se mexesse algumas coisas. Bem gostosinho porque você 

põe o aluno pra investigar ele tem internet em casa, tem laboratório de 

informática... Ele poderia voar, viajar e não ficar amarrado num ângulo que eu 

tenho que ficar seguindo certinho lá por que o pai desse aluno olha e fala 

assim: “Você não deu esse conteúdo da matéria”. 

E: Para os alunos você acha que melhorou? 

P7: Não. Justamente por temos esta dificuldade, eles terem dificuldade de 

leitura, eles não saberem pesquisar e você não ter como ensiná-los. Eu até as 

vezes quando tem laboratório, você não tem ferramenta pra investigar, simular, 

ele não tem acesso a internet né, então eu não vejo. 

E: Você disse que se fosse em outra realidade as coisas seriam bem 

diferentes, o que está faltando? Qual o fio da meada? 

P7: Eu acho que pro Estado tem alguns pontos que eu acho que pega muito, 

por exemplo, o aluno não ter, mas é um hábito, é... o primeiro deles é ele saber 

que ele não vai ser reprovado, então muitas vezes ele não sabe nem o que ele 

tá fazendo ali. Segundo ele não presta atenção e não faz ligação. Outra, não 

faz nada em casa, não tem uma tarefa, não tem um ritmo de estudo, ele não 

tem nenhum momento que ele para pra estudar. A família é importante para 

isso, pra dar essa orientação, mas ele não tem o hábito de estudar. Ele falta 

muito, então ele não tem uma sequência de formação. Ele falta e não se 
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preocupa nunca em pegar o conteúdo que tá faltando. Porque que eu vejo isso, 

comparando com o particular, o aluno faz não sei quantas lições em casa, ele 

tira um período pra fazer lição, ele presta atenção e o Anglo fala: “aula dada, 

exercitada com tarefa feita é aula estudada” e aí ele tá preparado inclusive pro 

o vestibular. Se eu dou a aula e ele presta atenção, ele faz exercício que é um 

nível de exercício que já foi trabalhado isso, que eu acho que o Estado não tem 

isso, é jogado nas questões lá. Um nível de exercício até mais difícil que ele 

pode buscar o professor ou o colega pra resolver, mas tem um que ele vai 

fazer em casa de vários níveis. Desde um básico que ele pode fazer sozinho, 

se ele aprendeu e prestou atenção até um mais elaborado, se for um aluno 

mais desenvolvido, né. E no Estado não, tem perguntas que são repetitivas 

daquele conteúdo e eu acho que por comparar os dois, o aluno não aprende 

porque ele não tem o hábito de estudar. E aí que eu particularmente eu faço? 

Eu não começo o conteúdo de ciências. Eu preparo uma agenda semanal dele, 

ele vai olhar pra mim uma agenda de segunda a sábado, o que ele faz. Ele vai 

pra casa e ele vai colocar lá, de manha eu acordo, vamos dizer que ele tem 

aula à tarde, de manhã eu acordo, eu tomo café e vou jogar bola, a maioria vai 

jogar bola, né, ou a menina vai lavar louça, sei lá. Eles põem tudo e aí eu peço 

para eles olharem aquele horário que não tem nada nem na televisão nem em 

nenhum lugar pra eles tirarem pra estudar uma hora por dia. Aí eles levam 

essa agenda e falam “professora, eu vou estudar todo dia das 10 as 11”.  

E: Mas essa agenda é feita na lousa? 

P7: É uma folhinha, um calendário de semana. Porque eu faço isso? Porque na 

verdade, a minha filha quando fez iniciação científica na graduação dela, ela 

estudou alguns autores de psicologia e aprendizagem que fala que o aluno tem 

que ter uma disciplina, tem que ter uma organização. É lógico que isso é bom 

no 6º, fazer isso no 6º, por quê? Porque quando ele está de 1ª a 4ª série ele 

tem uma organização que a mamãe faz, a professora faz junto. Quando ele 

vem pra um monte de disciplina, ele já não tem hábito em casa mesmo, então 

ele vem totalmente perdido. Então eu faço isso, inclusive dentro dessa 

tabelinha, tem uma tabelinha: qual o material ele tem que buscar de ciências, 

de matemática, então ele coloca ali. Então, por exemplo, de arte eu preciso do 

caderno de arte, eu preciso de régua, eu preciso de lápis de cor. E oriento eles 
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deixarem na porta do armário, aonde eles deixam o material de escola pra não 

esquecer material, que é um outro problema, né, que eles fazem. Pra eles 

tentarem ser mais organizado possível, ter mais autonomia. Se eles pegarem 

essa ferramenta eles têm mais autonomia aí ele deslancha, com caderno, com 

pesquisa que ele vai se organizar. Esse ano apliquei com o 6º. Eu não sei se 

eles usam, porque aí não tem agenda, tem uma série de coisas, mas assim 

alguma organização eles tiveram. Agora, eu apliquei uma vez no 7º ano isso, aí 

a aluna foi minha no 7º, no 8º ela foi minha, no 9º ela não foi mais minha, né, 

porque eu quase não pego, mas era uma menina que sabia ler, que fazia 

leitura de livros, isso, aquilo e aí ela passou, porque foi lá no ****** e tinha um 

professor do São Luiz, um colégio particular e aí ela prestou e passou lá e 

ganhou uma bolsa no São Luíz lá de Cumbica. E aí um dia ela tava lá aí eu 

peguei falei assim “Ah vem aqui, né, que eu quero te apresentar aqui, qualquer 

aluno tem possibilidade de ir para uma escola assim”... porque eles também 

têm uma auto estima muito baixa. E quando eu levei ela lá, ela ficou toda feliz 

pra falar, né, e a primeira coisa que ela falou foi “sabe o que me fez chegar 

nisso? a organização que a professora passou da semana eu me orientar pra 

estudar e eu me organizar”. Porque às vezes tem aluno com um potencial 

muito grande, mas ele não sabe se organizar pra estudar. Eu particularmente 

quando eu estava no ensino fundamental, na escola pública eu também não 

tinha essa organização, sabe o que eu mais gostava de fazer achando que 

estava estudando? Passar o caderno a limpo.  

E: Eu também. 

[   ] Risos... 

P7: Mas nunca teve alguém que falou assim “olha, aproveita pra estudar isso, 

fazer lição daquilo”... 

E: É. Eu também não tive essa orientação nem para várias outras coisas... 

P7: E até porque, acho que todos os pais dessa comunidade não tem essa 

organização deles. E como minha filha fez este trabalho eu vi que funcionou, a 

escola adotou, então do 5º pro 6º eles fazem uma transição, prepara o aluno 

pra isso e do 9º para o ensino médio eles também fazem isso. Então eu acho 

que falta organização, falta fazer tarefa em casa, falta frequência. Esses três, 

se tivesse esses três, o Estado deslanchava, né.  
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E: Ou seja, o currículo é preparado para uma população que não está 

preparada... 

P7: Não tá, não tá. Ele tem umas ideias legais eu não vejo assim que é de todo 

ruim. Eu não esqueço de um texto que falava de alimentação muito legal eu 

fiquei apaixonada pelo texto é Flavonoides.  

E: Eu sei qual é. 

P7: E aí ele vem falando um monte de coisas, mostrando pra aquele aluno que 

a pesquisa não chega na comunidade, é verdade. Por exemplo, ciências, o 

assunto saiu novo, descobriu alguma coisa, vai demorar cinco anos pra chegar 

no livro didático. E esse texto era bem crítico em relação à isso só que aí era 

pra procurar no dicionário. Eu particularmente quando vi o texto pela primeira 

vez, né, que eu até entendo de química e tal, mas... feniso... fenilala...  

E: Fenilalanina. 

P7: É, eu procurei vinte palavras no dicionário, como é que você vai passar 

para um aluno que não sabe ler? Aí o que você faz? Bem, leva o dicionário. Ele 

não sabe ver o dicionário, ele não foi orientado como procurar uma palavra no 

dicionário aí você vai ensinar ele procurar no dicionário. E aí mesmo assim têm 

palavras que você tem quer ir na internet, fenilalanina não está no dicionário, 

naquele dicionário basicozinho que eles têm lá, então ele é programado para 

três aulas que eu levo seis, sei lá to chutando, né, seis. Mas era um texto bom, 

então eu trabalhei. Trabalhei de deixar eles um pouquinho no dicionário, depois 

ir lá fazer é... aqueles que conseguiram depois discutir com a sala, mas isso já 

passou assim um período que tinha que ser e fazer leitura de novo, levando ele 

ali naquele questionamento e mesmo assim como ele é pobre de vocabulário, 

mesmo que você leve aquele conceito que você entendeu, que foi mágico, eles 

não entenderam essa crítica desse texto.  Então é um texto muito bom, mas 

não para o nível dos nossos alunos. Eu uso esse texto no particular. 

E: É triste né... 

P7: É. 

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

E: Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 
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P7: Eu vejo a Ciência Tecnologia e Sociedade. Eu vejo esse foco e acho 

importante. No meu mestrado eu trabalhei justamente isso, de aproximar a 

Ciência e a Tecnologia dessa sociedade que tem direito à isso e não sabe nem 

usar nem praticar. 

E: Mas o currículo de ciências, como você analisa em relação a esse aspecto? 

P7: Eu acho que ele tem um foco grande, eu acho que ele tem um peso grande 

em todas as séries que eu peguei, lembrando assim mais ou menos que você 

sempre vê um texto, uma pesquisa ou um experimento que você consegue 

tentar trabalhar dessa forma. Eu analiso que tem. Eu consigo identificar em 

todas as séries. 

E: Você acha que esses materiais têm como foco essa tendência? Que essa 

tendência é incorporada fortemente nesse currículo? Que seja algo tranquilo de 

ser trabalhado em ciências?  

P7: Ele é forte sim, eu consigo incorporar. Mas não é pra todos, não consigo 

ver se todos os professores que conseguem ver isso. Pra mim fica fácil porque 

como eu trabalho muito educação ambiental, ele é interdiciplinar, assim, todos 

os cursos, todos os treinamentos que eu fiz foi baseado em você ser 

interdisciplinar ou transdiciplinar. Então eu consigo trabalhar. Não é uma coisa 

assim tão simples, por exemplo, o Anglo é focado para o vestibular. 

E: São objetivos diferentes... 

P7: Objetivos diferentes, isso, o foco é outro. Eu percebo que ele tem mesmo 

porque ele leva ele pra viajar e trabalhar essa parte da sociedade, mas não é 

fácil de pegar... pra mim é tranquilo porque eu consigo visualizar isso. 

E: Enfoque interdisciplinar. 

P7: Eu trabalho bastante... O que eu ia comentar? É... Mas também não é uma 

coisa que eu acho fácil para o professor que não tá preparado para essa visão 

interdisciplinar. 

E: Qual seria a maior dificuldade, além dessa questão do preparo do 

professor? 

P7: Essa visão mais sistêmica e outra, toda vez que a gente pensa numa 

imagem interdisciplinar a gente pensa que tem que tá focado com outro 

professor, mas acho que não necessariamente. Você pode usar o seu colega 

pra buscar, trazer a informação e se você na domina aquilo você pode pedir 
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que ele explique, né, que ele entre nesse assunto na sala de aula, mas o foco 

maior de um trabalho interdisciplinar é o próprio professor viajar nas outras 

áreas, trabalhar nas outras áreas. Então não é tão simples, por exemplo, 

quando eu peguei esse texto pra interpretar, na nossa área não é tão simples 

pegar um texto e interpretar, nem todo mundo tá preparado. E que está ligando 

questões que você vai falar da sociedade ou de um histórico de como a 

sociedade vai trabalhar esse assunto, de como a mídia tá trabalhando que são 

assuntos que muitas vezes não tá específico em nosso conteúdo, mas que é 

legal essa viagem, esse trabalho. Eu não sei se eu fui clara. 

E: Foi, mas eu quero que você responda em relação a você. Na sua visão, a 

proposta curricular de ciências conversa com as outras áreas do 

conhecimento? 

P7: Conversa, não lembro de todas, mas por exemplo esse ano tá bem nítido. 

Eu fui trabalhar a parte de ecologia e pede pra você identificar os biomas nos 

mapas, ele entra em geografia, ele faz perguntas, por exemplo, quais os 

Estados que tem o bioma do pantanal? Então você acaba interligando.  

E: Abordagens construtivistas.  

P7: Vejo que tem uma orientação sim, mas eu particularmente sinto dificuldade 

nisso e as vezes eu não vejo... como eu vou falar... a identificação desse 

conhecimento. Alguma coisa eu identifico, mas não tudo. 

E: Por exemplo, a orientação é partir sempre do conhecimento do aluno, então 

se você vai trabalhar célula, você precisa primeiro investigar o que o aluno 

sabe a respeito desse assunto. Você acha que essa abordagem na prática 

funciona? 

P7: Acho que funciona as vezes você leva muito tempo para chegar nisso. Eu 

acho legal, mas eu aprendi no mestrado que você não consegue fazer todo o 

tempo essa investigação se você tem um currículo pra seguir, né, com 1º, 2º 

bimestre. Porque depende muito dessa sala como vai percorrer isso. Mas eu 

aprendi no mestrado que se você não consegue fazer tudo que você faça de 

um tema ou outro. Então por exemplo, esse das calorias eu adoro até porque 

eu entendo um pouco de física, então eu adoro fazer com que ele... eu passo 

um vídeo aquele bem tradicional da... superinteressante, acho que é isso. 

E: Como é o nome? 
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P7: Do corpo humano.  

E: Eu sei qual é... 

P7: Bem tradicional, mas ele mostra como medir a caloria, que ele fala da 

respiração tal e aí eu entro nos conceitos de alimento, tal, tal e aí eu trabalho 

aquele experimento de calorimetria. Mas eu não jogo o experimento. E quando 

eu falo da medição, no vídeo aparece a medição, ele tá mostrando uma 

aparelho potente. E aí como a gente pode fazer isso em casa? É legal que eles 

vão construindo, eles falam até de chaleira, né, pra medir tal e aí eu vou 

puxando e chega num calorímetro e depois disso interligar com física que aí 

que eu falo de caloria, que aumentou um grau Celsius e ali naquele 

experimento dá pra ver que aumenta e aí é bem legal, tanto na parte 

interdisciplinar quanto essa abordagem de investigação, de construtivismo. 

E: Inter-relações com as questões culturais. 

[...] Nesse momento a professora parou para pensar. 

P7: Eu to pensando, por exemplo, esse ano que eu trabalhei ecologia e levar o 

aluno num jardim ou uma praça próxima e que eu tinha oportunidade de uma 

praça bem em frente, que você viu que tem uma praça ali. Então nesse 

momento eu consigo trabalhar um pouco dessa cultura que aí teve aluno que 

inclusive conhecia a senhorinha que cuida da praça, mas aí você tem que sair 

e depende muito da escola e a possibilidade de você conseguir sair. 

E: Você pode pensar em outros aspectos também: música, dança, religião, a 

questão da sexualidade... ou seja, modo de vida das pessoas da comunidade. 

[...] Novamente a professora ficou pensativa. 

E: Não precisa ser necessariamente esses exemplos que eu dei. 

P7: É que o currículo em si dá possibilidade de trabalhar bem próximo, tipo 

assim, ali na praça. Aí agora você falando, como eu trabalhei muito essa 

questão do corpo humano, da sexualidade eu não vi... eu to aqui pensando... 

tentando lembrar, mas eu não vi trabalhar essa parte cultural. 

E: Você não viu essa tendência, né. 

P7: Não vi. Eu até trabalho alguns assuntos na questão da sexualidade, mas 

essa parte pode ser até... que nem você falou uma música deles, talvez até 

porque está muito fora do meu contexto, da minha.... Eu não vejo... Talvez eu 

seja mais preconceituosa. Em relação a isso, mas também não vi trabalhar 
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músicas, por exemplo, não se foi na parte do corpo humano, tinha músicas, 

mas que não eram da cultura deles, eles nem conheciam a música. Então na 

verdade, não tem a ver com a cultura dessa classe, né... não... não consigo ver 

essa parte não, não consigo visualizar. 

E: Processos e práticas de investigação.  

P7: Eu acho que tem bastante coisa interessante, assim essa prática de 

investigação, por exemplo, de solubilidade, de... 

E: A parte que química? 

P7: É da parte de química, por exemplo, quando eu trabalhei com os 9ºs né. 

Então, por exemplo, tem um experimento que você coloca água e sal e deixa 

evaporar e você vê a formação de cristais. A parte prática eu acho que tem 

bastante coisa legal, um enfoque maior. 

E: Mas na prática, essa tendência investigativa é tranquila de ser incorporada 

na sala de aula? 

P7: Pra mim sim porque... esse ano, por exemplo, teve lá uma do filtro de água, 

no finalzinho, essa eu consegui fazer, mas assim, com materiais bem simples. 

Então por exemplo, a estufa, esse ano de ecologia pra ver o ciclo da água... 

Quando eu trabalhei o corpo humano a calorimetria na escola, no ****** é fácil 

porque tem um grande laboratório lá.  

E: Funciona? 

P7: Funciona. 

E: Isso é uma raridade... 

P7: É que como eu já trabalhei nessa área de laboratório, de análise é mais 

tranquilo pra mim. 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  

P7: A investigação, essa prática experimental, o último que você falou. Eu acho 

que ele tem um foco muito grande nessa parte de pesquisa pra ter essa 

autonomia, pro aluno conseguir sair do seu dia a dia, ver a relação do seu dia a 

dia com aquilo que tá aprendendo e saber que ele pode buscar. Se esse ideal 

fosse alcançado, nós teríamos cidadãos impecáveis, né, mas acontece que eu 

ainda acho que não é atingido esse foco. 

E: E em relação às outras tendências? 
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P7: O interdisciplinar seria um segundo. Ciência Tecnologia e Sociedade um 

terceiro. 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P7: Eu acho que a interdisciplinaridade que é uma área que eu gosto muito, eu 

consigo visualizar isso bem e a parte experimental, né, essa parte investigativa. 

Eu tenho essa tendência, né, por isso talvez eu nem veja essa parte cultural, 

não que eu não goste da parte cultural, mas eu não consigo visualizar, não sei, 

mas os dois focos que me chamam muito atenção é a parte investigativa e 

interdisciplinar. 

E: Acabou. 

 

Transcrição P8  

 

A entrevista foi realizada em 23/11/2016, na biblioteca da escola em que 

atua a professora entrevistada, sendo iniciada por volta das 15h e 02 min e 

encerrada às 15h e 49 min, totalizando 47 min de duração.  

 

Formação do professor 

E: Qual (is) curso (s) de graduação e ano de conclusão? 

P8: Bom eu sou formada em ciências físicas e biológicas, né, eu fiz biologia, 

mas eu sou daquela época que tinha licenciatura plena, né e a curta. Então a 

licenciatura curta que é a formação no curso de ciências eu terminei em 84, 

que eram dois anos, foi de 82 a 84. Daí eu dei uma parada. Trabalhei 12 anos 

em uma empresa como analista de laboratório e depois voltei novamente pra 

fazer a plena, né. Aí eu terminei a plena, eu voltei em 91 e terminei em 93. 

E: A curta você poderia trabalhar só com o ensino fundamental, é isso? 

P8: Ciências e matemática para o fundamental. E a plena para o ensino médio. 

Que era naquela época, né, agora já mudou tudo. Agora a formação é ciências 

físicas e biológicas, a formação é pra ciência, né e biologia e algumas áreas 

afins. Antigamente faltava muito professor então a gente dava aula de física, de 

matemática, tinha toda essa... era mais ou menos assim. Na época que eu 

comecei eu não cheguei a ser eventual, né. Até na prefeitura o concurso era 

pra quem tinha licenciatura curta né, não precisava ter a plena. 
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E: Você tem mais alguma graduação? 

P8: Tenho. Fiz pedagogia, terminei em 2014, complementação, né. E agora eu 

estou fazendo psicopedagogia. Eu fiz também um curso na USP sobre 

impactos ambientais. 

E: É uma especialização? 

P8: É. Uma especialização de um ano e meio. 

E: A outra pergunta seria sobre a especialização, só pra recapitular, a de 

psicopedagogia você vai concluir esse ano? 

P8: Vou concluir em junho de 2017. 

E: Quando você concluiu a de impactos ambientais? 

P8: Impactos ambientais eu terminei em 2005. 

E: Essa pós é direcionada para a área da educação? 

P8: Não, é para o meio ambiente mesmo. 

E: Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? No horário de 

trabalho participa de algum? 

P8: Não. Porque eu não tenho como participar de capacitação por conta do 

acúmulo, né. Eu acumulo coma prefeitura então eu não tenho tempo. 

E: Prefeitura de São Paulo? 

P8: É. Pela prefeitura de São Paulo também eu fiz vários cursos, né e um deles 

que foi um curso de um ano sobre orientação sexual. 

E: E fora do horário a psicopedagogia né? 

P8: É. 

E: Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos 

com recursos próprios?  

P8: A pós em Impactos ambientais que eu fiz pela USP, o de orientação sexual 

e outros cursos com menos de um ano de duração foram gratuitos. A 

graduação em biologia, pedagogia e a pós em psicopedagogia foram pagos. 

E: Qual a maior dificuldade para participar dos cursos de formação 

continuada? (tempo, preço, interesse, distância, outro). 

P8: Tempo, tempo. No meu caso seria tempo né. Não tenho horário disponível. 

Um cargo só até daria, né, tem muitos cursos interessantes aí. Eu acho que na 

educação agora tá vindo muitas crianças especiais, coisa que há alguns anos 
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trás não tinha. Então os alunos com deficiência estão tendo mais acesso a 

escola agora. 

E: Aqui? 

P8: No Estado até aparece alguns, na prefeitura sempre aparece mais. Porque 

a prefeitura atende mais o ensino fundamental, onde essas crianças, né, 

sentem mais. Tem um número maior, acho que devido às condições de espaço 

físico da prefeitura, tudo, né, muito melhor, o acesso é melhor. A prefeitura dá 

muita formação para o professor que quer trabalhar com crianças especiais, 

com necessidades especiais. No Estado não tem, o Estado que eu vi ali foi 

libras. De vez em quando tem curso de libras, mas uma capacitação pra 

alguma deficiência específica, por exemplo, auditiva, visual, né, nós não temos 

nenhuma orientação nesse sentido. 

E: Na verdade essas crianças estão inseridas, mas não estão incluídas, né. 

P8: É exatamente. Nós temos uma cadeirante aqui, mas raramente eu vejo ela 

aqui na escola. Aqui não tem condição, né. Já se torna difícil porque é uma 

criança que... ela tem uma pessoa que acompanha, essa criança né, mas não 

tem assim uma estagiária como tem na prefeitura que fica o tempo todo ali com 

o aluno te auxiliando. Muito difícil você ter uma cadeirante em sala de aula com 

trinta e poucos alunos e trabalhar um currículo diferenciado com essa criança, 

não tem como né. 

E: É verdade... 

Itinerário de carreira 

E: Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

P8: 25 anos 

E: Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou?  

P8: Sempre periferia. Em São Miguel né, agora eu trabalho no ******, que é 

mais centralizado ali próximo do Itaim Paulista. Sempre trabalhei ali naquela 

região do Jardim Helena, nas escolas Estaduais, né, algumas municipais e em 

2006 eu vim pra essa região de Guarulhos, né, que aqui é bem difícil, né uma 

clientela é bem... é uma região bem afastada do centro, então o pessoal aqui é 

mais carente. 

E: Há quanto tempo atua na escola atual? 

P8: Aqui desde 2013. Então são três anos. O quarto ano aqui. 
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E: Em quais ano/série e quantidade de turmas leciona ciências atualmente 

nesta escola?  

P8: Nesta escola eu tenho 6ºs anos é... 9ºs. Eu tenho 6ºs, 7ºs e 9ºs 

E: São quantas turmas? 

P8: Eu tenho quatro 6ºs anos, eu tenho um 7º e tenho três 9ºs. Eu tenho oito 

turmas. Na prefeitura eu tenho duas turmas de 6ºs anos e quatro turmas de 

EJA. 

Compreensão do professor sobre o currículo da SEE/SP  

E: Qual sua compreensão sobre currículo?  

P8: Eu acho que o currículo é uma maneira de orientar o professor no que tem 

que ser trabalhado. Não só o professor, mas o currículo, acho que ele tem que 

ser elaborado com toda comunidade, né, escolar, acho que isso também ajuda 

bastante. É isso. 

E: Qual a importância do currículo na área educacional? 

P8: Acho que é tudo, né, não tem como, sê tem que ter uma orientação. 

E: Ele é importante para orientar o trabalho do professor, seria isso? 

P8: Também. Também. 

E: Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP para a disciplina de 

Ciências?  

P8: Conheço. Conheço. 

E: Você tem lembrança de outras propostas curriculares implantadas na 

rede Estadual? Pode comentar? 

P8: Antes daquele caderninho atual que nós utilizamos aqui? 

E: É. 

P8: Tem, tem outro. Conheço. 

E: O que você pode me dizer dessa proposta? 

P8: Eu acho que essa proposta atual ela é muito melhor. A outra proposta era 

uma coisa assim meio que sequência né. Era, por exemplo, quando você 

trabalhava lá um tema é... o currículo agora é o que a gente fala em espiral: vai 

e volta em determinadas séries. Antes não, você tinha um seguimento só, por 

exemplo, você trabalhava água, ar, solo, lá na que era 5ª série antigamente né, 

e ficava só naquele assunto. 6º ano seres vivos, 7º ano corpo humano e aí 8º 

entrava uma noção de química e física, né. Hoje o currículo ele está, estes 
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temas, por exemplo, você falava em meio ambiente lá no 6º ano, pouco se 

falava no 5º ano. E meio ambiente, por exemplo, você fala nas quatro séries. 

Então, na verdade o currículo melhorou e bastante. 

E: Você acha que é melhor dessa maneira, tratamento de conteúdos em 

espiral, diversos conteúdos diferentes no mesmo ano? 

P8: Exatamente. Não é tão simples como era o outro porque o outro se tornava 

um ciclo vicioso, né. Você montava lá um planejamento, né, antigamente o 

planejamento era assim, você já tinha o planejamento certinho porque era 

aquilo que você ia trabalhar e o currículo em espiral, você tem que ficar 

adaptando ele e essa adaptação requer um pouco mais de cuidado, né, porque 

se não...  

E: Essa proposta que você mencionou de antigamente, você lembra de ter tido 

contato com algum documento curricular na para orientar o planejamento? 

Porque quando passou a vigorar esse novo currículo, todo mundo recebeu um, 

né. Você se lembra de ter recebido algum material orientador? 

P8: Tinha sim uma na escola, mas não era como agora, todo o professor tem o 

seu, né, era diferente. Só ia procurar quem tava interessado. Você tinha 

interesse, você ia lá e dava uma olhada no currículo. 

E: Você lembra se a capa era verde ou vermelha? 

P8: Acho que era verde e branca, se não me engano. 

E: O que acha do atual currículo oficial de ciências da SEE-SP? Comente 

um pouco sobre os materiais orientadores (cadernos do aluno, do 

professor...). 

P8: Eu acho excelente. Tem algumas coisas que fica difícil você adaptar na 

escola. Você tem que ficar procurando um jeitinho, a questão do espaço físico 

mesmo. Por exemplo, nós temos um laboratório aqui e esse laboratório ele 

está em desuso lá. A gente já tentou sabe, ajeitar tudo pra ser um espaço a 

mais, mas tudo se torna difícil porque você sempre tem alguma coisa que... há 

um impedimento. Nós precisamos melhorar aqui a sala de leitura, né. A sala de 

leitura era lá embaixo, os livros estavam úmidos, estragando, não temos um 

orientador da sala de leitura, trouxemos pras salas aqui de cima. Foi um 

trabalho que você não faz ideia. Começamos pela sala de leitura, depois o 

próximo passo seria o laboratório e tem um espaço lá que é tipo um anfiteatro, 
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né. Melhoramos o anfiteatro, pintamos, foi um trabalho feito pelos professores 

com a ajuda de alunos. Aí esse ano a demanda foi maior e precisamos de 

salas para colocar esses alunos e aí o que aconteceu, tivemos que tirar a sala 

de leitura de lá de cima e levar novamente. E nessa mudança, né, acaba se 

misturando todos os livros, foi aquele trabalho... Tentamos montar novamente. 

O que aconteceu esses dias? Colocaram fogo e uma parte desses livros foram 

queimados e aí o anfiteatro que era o nosso espaço para umas atividades 

diferenciadas, passou a ser a sala de leitura porque aonde era a sala de leitura 

antigamente, uma biblioteca, tinha um acervo muito grande é muito úmido. O 

prédio é úmido e estava estragando os livros, não tem ventilação lá. Tem que 

ser fechado pro pessoal não invadir por traz, né. Então ficou sendo lá nesse 

espaço que nós temos o anfiteatro e o laboratório ficou por último e como eu 

estou aqui já há de três anos, vou pro quarto ano aqui, não deu tempo ainda de 

deixar o espaço... não tem porta, entendeu? Precisa muito investimento lá pra 

dar uma melhorada nesse laboratório. E aí os experimentos que a gente faz 

assim é no corredor, no pátio, sala de aula, né. Mas os experimentos desse 

caderno do aluno é interessante porque muita coisa você tem em casa, né. 

Algum material você pode reciclar, então, por exemplo, para fazer alguns 

experimento, pode usar garrafa PET, algumas coisas. Na área de ciências eu 

acho que dá pra fazer quase tudo. O que eu vejo o pessoal reclamar, por 

exemplo, música, nós não temos instrumento musical aqui pro professor de 

arte trabalhar, né, aí nesse sentido eu acho que se torna um pouco mais difícil. 

Agora ciências tem que adaptar muita coisa por conta do espaço. 

E: Você acha que é fácil essa adaptação? É tranquila? 

P8: Algumas coisas dá sim, dá. Até mesmo porque se não dá pra trabalhar 

com as coisas que você tem no caderno do aluno, dá pra adaptar alguma 

coisa, não fica tão difícil. O que nós não podemos contar nunca é com o aluno 

né. Você pede alguma coisa que você precise que ele traga de casa, uma 

coisa simples que ele não vai ter gasto nenhum, muitas vezes você pede lá pra 

ele montar um terrário, por exemplo, né, uma coisa que o pai ensina, põe 

garrafa PET areia... eles não fazem. Fazem aqui com orientação do professor 

aqui eles não fazem. A gente tem que trazer tudo isso pra escola, né, nada pra 

casa porque não tem resultado, pelo menos com a nossa clientela fica difícil. 
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E: Entendi. 

Como o professor incorpora o currículo em seu trabalho. 

E: Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do 

professor) enviados pela SEE/SP em suas aulas? Poderia descrever de 

que forma você os utiliza?  

P8: Uso. 

E: Você poderia dizer de que forma utiliza? 

P8: Assim, o caderno ele é mais pra ajudar nas atividades, né. Então, por 

exemplo, tem um tema lá eu uso o livro, trabalhando aquele tema e uso o 

caderno do aluno para as atividades, né, porque muita atividade do livro do 

aluno também, o aluno não consegue acompanhar. Como tem algumas 

questões do caderno do aluno também que ele não consegue, mas aí eu faço 

uma adaptação entre o livro e o caderno do aluno. 

E: O livro didático você fala? 

P8: O livro didático. Mas o livro didático é um problema porque o aluno não 

traz, né. Eles reclamam, o problema é o peso que eles falam “ah tem que trazer 

livro de ciências, tem que trazer livro de matemática...” Na verdade eles não 

trazem nenhum aí o que nós fazemos aqui? Eu deixo geralmente nesta sala 

aqui uns 40 livros e vou levando pra sala, o aluno que não traz eu vou 

emprestando. A maioria a gente tem sempre esse número de livros volante pra 

poder trabalhar. E outra coisa, esse currículo em espiral, muitas vezes não dá 

pra você trabalhar o livro da série aí essa questão de deixar o livro volante aqui 

é interessante porque dá pra você utilizar de outras séries e adaptar com o que 

nós temos no caderno do aluno. 

E: Em sua opinião, os cadernos de apoio atendem aos objetivos de 

aprendizagem da proposta para a disciplina de ciências? 

P8: Acho que atende sim. Dentro de ciências atende. Na minha opinião atende. 

E: Você poderia me dar um exemplo de alguma atividade que vai tá ali 

direcionada a proporcionar um ensino crítico? 

P8: Esse ano eu estou com os 6ºs anos, né. E aí eu acho bem interessante 

agora no volume 2 fala sobre a água, né e ele traz atividades que é do dia a dia 

do aluno, né, como calcular, por exemplo, o consumo de água. Isso é bem 

interessante porque geralmente quando você pede pra ele trazer uma conta de 
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água eles não tem que a maioria é ligação clandestina então o livro já traz lá 

um modelinho, ficou bem prático trabalhar isso com eles. 

E: O caderno do aluno você fala? 

P8: É. O caderno do aluno. E pro dia deles isso é muito importante. O que me 

chamou atenção foi que eles não tinham noção de que 1000 litros que eles 

gastam a mais a conta de água pode dobrar o valor, né, porque tem aquele 

valor mínimo, a taxa mínima, né, aí então expliquei a questão de quantos 

metros cúbicos de água e o que passasse dali eles iam pagar um valor aí eles 

viram o valor e não tinham noção da taxa de água de esgoto, então acho que 

isso é pra formação deles mesmo como cidadão. Uma das coisas que eu acho 

é isso. A questão do meio ambiente, né, que é uma coisa que eles levam pro 

resto da vida e que vai servir muito depois. 

E: Em que série (s) / ano (s), você, professor (a), sente maior (es) 

dificuldade(s) no desenvolvimento do currículo?  

P8: Olha, eu não tenho assim... Difícil, eu não gosto dos 6ºs anos porque eu 

acho que eles são muito infantis, assim, de trabalhar com crianças, né. Eu me 

identifico mais com os maiores, né. Mas a dificuldade que eu encontro nos 9ºs 

anos é falta de interesse. Os 6ºs anos eles são mais agitados, mas eles são 

mais interessados. Eles são mais responsáveis. Então acho que conforme vai 

passando os anos eles vão perdendo isso, né, vai mudando o comportamento. 

E no 9º ano alguns professores não gostam de trabalhar, principalmente 

quando era aquele currículo que não era espiral, que era a questão de química 

e física no 9º ano. Os professores, a maioria não gostava de trabalhar com 

estes temas porque tinha uma certa dificuldade, principalmente em física, né. 

Precisa muita dedicação. Então você precisa preparar melhor essas aulas pra 

poder desenvolver um trabalho legal, a questão dos cálculos, né. Eu vejo que 

tem alguns professores que tem essa dificuldade. Quando os professores 

antigamente tinha formação de ciências que era de ciências e matemática para 

o ensino fundamental eles tinham mais habilidade porque tinha muita 

matemática na faculdade, dentro do currículo tinha muita matemática. Agora 

mudou um pouco e eu percebo que os professores tem essa dificuldade pra 

trabalhar física e a química. Então tem professor que não gosta. Eu 
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particularmente eu gosto muito dos 9ºs anos e essa área assim eu acho bem 

interessante. 

E: Então no currículo especificamente não há problema é mais essa questão 

do desinteresse do aluno. Aquilo que é proposto, o formato espiral tá tranquilo. 

É isso? 

P8: Tá tranquilo. Tá tranquilo. 

E: Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante 

para o ensino de ciências?  

P8: O que eu acho dentro da nossa comunidade que é fundamental é a 

questão da sexualidade, né, e que é difícil pra você trabalhar esse assunto. 

Tem professores que não gostam, têm uma certa resistência. Então eu acho 

que o professor precisava estar mais preparado porque eu acho que o 

problema do adolescente nessas séries aí, 7º, 8º, 9º ano é a questão da 

sexualidade. Porque eles ainda tem a questão daqueles que não se definiram 

ainda, né. Uma criança quando ela está se identificando, começando a 

descobrir a sexualidade dela ela começa a se preocupar com (questão do 

homossexualismo, né) eles não sabem na verdade qual a opção sexual deles, 

eles ficam muito agitados e isso eu acho que prejudica muito o aprendizado e 

aí vem aquelas brincadeiras, a rejeição da sala, a rejeição da família. Então 

não é fácil você trabalhar com o aluno quando ele tá nessa fase de opção 

sexual. E algumas meninas também não tem noção, né, elas não tem uma 

orientação em casa. Essa orientação vem da escola. Então tem que ser 

trabalhado mais a fundo esse assunto pra que isso mude o dia a dia delas. Por 

exemplo, eu tive uma aluna que veio me perguntar se... que ela estava tendo 

relação anal e se relação anal engravidava, né. Então isso dá pra perceber que 

ela não tem a mínima noção de corpo humano, né, como isso funciona de 

verdade.  

E: De que ano ela era? 

P8: Ela era do 7º ano. 

E: Teoricamente esse conteúdo não foi trabalhado né. 

P8: Então, teoricamente você tem que começar já do 5º ano, do 6º ano e isso 

não tem. Aí esse assunto vem lá no livro do 7º ano, no finalzinho do 7º ano pra 

ser trabalhado, pra você entrar em detalhes. Como eu fiz em 2013... 2012... 
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2012 eu fiz um trabalho com os alunos do ensino médio no Pimentas II e dentro 

do... eu fiz uma pesquisa e coloquei algumas perguntas sobre orientação 

sexual. E uma das perguntas era com quantos anos eles tiveram a primeira 

relação sexual. Então a média doze anos. 

E: Dos meninos? 

P8: Meninos e meninas. 

E: Doze anos? 

P8: Doze anos. Eu fiquei assustada mesmo porque essas questões não foi 

assim: Ó você é obrigado a responder. Não. Separadinhos com muita 

naturalidade, ninguém é obrigado a nada né, quem quiser participar da 

pesquisa... e aí eu até tirei do livro do caderno do aluno era algumas questões 

que estavam lá. Eu montei algumas perguntas parecidas e aí eles fizeram. Fiz 

a pesquisa e eu fiquei assustada por que muitas já tinham engravidado, 

abortado, eu ainda perguntei sobre a questão do aborto. E como que é feito 

esse aborto? Quais são as condições numa comunidade como essa? Né. 

Então a média foi doze anos. Doze, treze anos que as meninas começavam a 

primeira relação. 

E: Então, no caso essa particularidade que você considera bastante importante 

seria no sentido de que deveria ser ampliada, né. Deveria ser mais abrangente, 

fazer parte de todas as séries que não está né? 

P8: Isso. E um outro tema que o professor tem dificuldade, que todo mundo 

tem até medo de abordar é a questão das drogas, né. Que isso interfere muito 

na escola, mas como trabalhar isso? acho que até a própria direção tem receio, 

né. Porque quando você fala muito... Eu não vejo problema nenhum eu até, ah 

vou trabalhar o sistema nervoso central... vou falar. Não combater droga, né, 

que a nossa função aqui na escola não é combater droga, mas eu acho que os 

efeitos da droga, né, isso até o caderno do aluno tem, né, tem esse assunto. 

Eu acho que é um assunto que se tem que trabalhar mesmo e não pode pular 

essa parte. O efeito da droga na vida da pessoa. 

E: É só no 9º ano que tem né, até lá... 

P8: É, os nossos começam cedo. 

E: Verdade. Tem algum aspecto que você não considera importante no 

currículo? Alguma coisa que você excluiria? 
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P8: Eu acho que não. Eu não tiraria nada não, acho que eu acrescentaria. 

Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais estão 

sendo incorporadas na prática 

E: Você percebeu/identificou alguma mudança na sua prática cotidiana 

com o atual currículo de ciências? 

P8: Muda porque você tem aquele currículo pra seguir, né. Então muda, toda a 

prática, mudou tudo praticamente. Muita coisa mudou. 

E: Mas você considera essa mudança positiva?  

P8: Positiva, muito positiva. Pra mim positiva. Porque no dia a dia esses alunos 

eles não estão, por exemplo, ah ele tem 11 anos tá lá no 5º ano, ele vai só... o 

mundo dele vai girar em torno de só aquele assunto, não, né. Ele tem contato 

com as drogas, ele tem contato com a questão da sexualidade, né. Ele tem as 

questões de ambiente, as questões físicas e químicas que estão ocorrendo, 

por exemplo, no organismo dele. É pura reação química, né. E ele vai aprender 

química lá no 9º ano. Você vai falar de alimentos, como que você vai falar de 

enzimas e proteínas, né. Então quando o currículo é assim em espiral, você vai 

aos poucos, né porque ele tem contato com isso pela TV, pela internet, né. 

E: Em sua opinião, de modo geral, o novo currículo melhorou, retrocedeu 

ou não ocasionou nenhuma mudança no ensino de ciências? 

P8: Essa questão de melhorar o ensino depende muito... depende de uma 

série de fatores. 

E: Mas se você for pensar ali na proposta, por exemplo, você vai trabalhar 

dessa maneira para atingir determinado objetivo, formar o cidadão... 

P8: Ah melhorou. Nesse sentido melhorou. 

E: Acredita que o aproveitamento dos alunos, melhorou com a 

implantação do atual currículo? O que você modificaria ou acrescentaria? 

P8: Muda porque quando você trabalha, não só o fato desse currículo, mas os 

projetos, né. Alguns projetos que as vezes a escola tem, aqui está tendo muito 

projeto. Essa escola melhorou de 2013 pra cá teve uma melhora assim de 

90%. 

E: Porque 2013? 

P8: Porque foi o tempo que eu vim pra cá. Eu estou acompanhando esses 

alunos nesse tempo. Então quando você diz assim ó, o caderno do aluno, esse 
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currículo novo que nós estamos trabalhando, que estamos tentando adaptar o 

livro didático com o caderno do aluno, todo esse trabalho. Então nós temos um 

grupo de professores aqui que são jovens, né, bem jovens, como você falou, 

não viveu o outro currículo, mas está se adaptando bem a isso. E dentro dessa 

proposta aqui na escola, nós temos vários projetos. Isso melhorou muito então 

eu acho que de uma certa forma esse currículo está junto né. 

E: Mas você vê abertura ali pra inserir algum projeto dentro do que é proposto? 

P8: Quando você trabalha, por exemplo, aqui nós fizemos... os projetos que 

foram feitos esse ano... Foi feito o trabalho sobre... Ah, agora dia 20 né, 

consciência negra. Nós temos pouco material aqui então a gente recicla muito. 

Então quando você está reciclando material pra trabalhar, você está 

trabalhando a reciclagem que é lá do 6º ano, junto com a arte que está 

utilizando isso. Então aqui tá dando pra encaixar bem. Tá trabalhando a história 

que tem a questão da consciência negra, então acho que tá sim. 

E: O que você modificaria ou acrescentaria? 

P8: O que eu falei pra você, trabalhar mais essa questão das drogas e orientar 

esses alunos sexualmente desde o 5º ano. 

E: Para encerrar, faça uma análise do atual currículo de ciências quanto à 

ênfase dada aos seguintes aspectos: 

E: Enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 

P8: Tem. Tem. Até como eu falei pra você essa questão da água, da pra você 

refletir um pouco porque está faltando água, as questões da chuva. Então 

querendo quando você fala de meio ambiente, você traz questões políticas pra 

dentro do assunto, então, não tem como fugir, né. Quando a gente fala da 

questão da rede de água, do saneamento básico em geral, você tem que falar 

sobre a cidadania e sobre as questões políticas na região. 

E: Mas você acha que esse enfoque é forte? 

P8: Não, ele poderia ser melhor, daria pra melhorar em vários aspectos.  

E: Enfoque interdisciplinar. 

P8: Poderia ter mais. Poderia ter mais eu acho que foge um pouquinho. Por 

exemplo, a proposta até traz a questão interdisciplinar, mas ela não é 

trabalhada no mesmo momento, tá. É... Por exemplo, tem uma atividade lá 

sobre desmatamento que o aluno tem que calcular, é, por exemplo, tem o 
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número de árvores que foram cortadas, né, aí já tem os dados de quanto de 

energia ele gastou, tal, aí você tem que entrar em porcentagem, tem sim essa 

questão da interdisciplinaridade, mas assim, ele traz, essa questão da 

interdisciplinaridade entra ali junto com geografia, matemática. Ciências tem 

essa... só que o professor não trabalha junto, no mesmo momento, por 

exemplo, não existe essa interdisciplinaridade entre todos  nós professores 

sentarmos e trabalharmos naquele mesmo momento junto, isso fica difícil no 

Estado. Não tem horário. Tem o horário de ATPC, mas cada um tem o seu 

horário. Não tem um momento pra sentar e falar... professores trabalhar aquele 

mesmo assunto, naquele mesmo momento seria interessante. Tem essa 

proposta dentro do caderno do aluno, dentro do currículo, mas não tem 

estrutura.  

E: Abordagens construtivistas.  

P8: Vejo. Eu acho positivo. Quando você fala do conhecimento prévio ele 

sempre trás lá.  

E: Mas você acha que é possível sempre trabalhar dessa maneira? 

P8: Acho que sim. Dá sim pra buscar. Nem sempre eles vão ter o 

conhecimento, né, isso vai variar, dependendo do assunto que eles vão ter um 

conhecimento prévio, vão ter um conhecimento melhor e outros nem tanto, mas 

dá pra trabalhar sim. E essa proposta até traz. Porque que eu falo muito dessa 

proposta? Porque a outra não tinha, né. Então eu acho que se essa tem 

alguma falha ela é muito melhor que a outra, então eu acho que já houve um 

avanço.  

E: Inter-relações com as questões culturais. 

P8: Dentro da proposta? 

E: Dentro da proposta. 

P8: Não 100%, mas a gente tem alguma coisa sim. Poderia ser melhor. Por 

exemplo, assim ó eu não lembro de ter visto nenhum assunto o tema funk, mas 

sempre tem uma música, algo que dá pra trabalhar essa questão cultural ou 

tecnológica. Quando por exemplo tem um texto lá que tem uma música do 

Gilberto Gil se não me engano sobre cérebro eletrônico que é a questão do 

computador. Então está trazendo a questão da tecnologia, né, só que é uma 

música que nossos alunos não conhecem, né, então nesse caso poderia 
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trabalhar alguma coisa que fosse mais próximo do aluno. Mas eu também sou 

contra esse negócio de você trazer só o que está muito próximo do aluno. O 

aluno tem que ter outra visão também, né, porque o aluno não conhece... aqui 

a região é só funk, só funk, só funk. Mas eu acho que com um jeitinho você 

consegue ensinar. Eu acho que dá pra você trabalhar, por exemplo, leitura. 

Quando você trabalha leitura com o aluno, se você perguntar o que ele gosta 

de ler, ele vai sempre... Primeiro que nossos alunos não estão tendo mais o 

hábito de ler depois de toda essa informatização que teve, né. Tudo pra eles é 

só celular, celular, celular, então fica muito difícil. No currículo antigo nós 

tínhamos que ler alguns livros lá. Então, por exemplo, língua portuguesa tinha 

lá um livro por bimestre, dois livros por bimestre. Ainda tinha no outro currículo 

os livros paradidáticos, né, que vinham lá os paradidáticos de todas as 

disciplinas, tinha alguns professores que até adotavam isso e era uma época 

que você tinha que mandar o aluno comprar o livro, ele não tinha esse 

paradidático. Então hoje eu vejo meio difícil você dá um tema, um livro lá, por 

exemplo, de literatura se você for oferecer o livro pra ele de imediato, ele vai 

rejeitar. Agora dependendo da forma como você for trabalhando ele começa a 

ler e gostar de ler, porque essa experiência nós temos lá no CEU com a EJA. 

Lá tem a biblioteca e as professoras que são orientadoras lá, elas trabalham 

vários tipos de literatura com eles. Nós da área de ciências e eu acho que é 

uma tendência da gente, nós gostamos mais de textos científicos, né e eu 

trabalho muito aquela revista Mundo Novo com os alunos, né, a 

Superinteressante eu trabalhava mais com o ensino médio, porque eu acho 

que a linguagem não é legal pra eles, eles não acompanham, mas Mundo 

Novo é bem legal. Então eles passam a gostar de ler, se é um tema assim ou 

uma música ou um tipo de leitura que não é comum pra eles, dependendo da 

maneira que você apresenta, você chegando com um jeitinho eles passam a 

gostar de ler. Então eu acho que é através da leitura que eles vão descobrindo 

outras... outros... outros... dentro do currículo a questão cultural, a questão 

tecnológica e outras mais. 

E: Mas você diria que essa inter-relação com as questões culturais é algo forte, 

que está evidente? 
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P8: Dentro do currículo não é. Não é. Poderia ser mais. Depende do professor 

trazer. 

E: Processos e práticas de investigação.  

P8: Isso tem bastante. Tem bastante investigação. O nosso problema aqui é 

que o aluno, muitos falam que não tem acesso a uma biblioteca, eles não tem 

acesso à... eles tem o celular, mas quando você fala que é pra fazer uma 

pesquisa na internet, eles não tem como fazer uma impressão ou a maioria não 

tem sinal em casa de internet, então eles tem essa dificuldade. 

E: Mesmo não tendo esses recursos, você acha que dá pra você trabalhar na 

sala de aula com atividades investigativas? Têm vários tipos de atividades 

investigativas, a experimentação é uma delas, mas de um modo geral, não só a 

experimentação em si, você acha que dá pra trabalhar focando nessa... 

[   ] Uma pessoa da secretaria da escola interrompe: “Licença professora”. 

P8: Dá. 

[   ] “Você assina aqui pra mim”? P8: “Tá. Obrigada” 

P8: Então, dá pra fazer uma certa investigação sim. Claro que se você tem 

outros fica muito melhor. 

E: Qual dos aspectos citados você acredita que currículo de ciências tem 

maior inclinação?  

P8: Eu acho que na verdade essa proposta traz um pouquinho de cada. Eu 

acho não está tendenciando pra nenhuma. Ao meu ver não. 

E: Você enfatiza alguma dessas tendências em suas aulas? Comente. 

P8: Eu acho que a parte de ciências e tecnologia. 

E: Por quê? Tem alguma razão? 

P8: Porque eu sempre trago, como eu falei pra você, textos científicos, filmes, 

né. Então eu me adapto mais a essa parte de ciência e Tecnologia mesmo. 

E: Acabou. É só.  

P8: Interdisciplinar é o eu te falei, pra ser interdisciplinar eu acho que teria que 

tá trabalhando junto com todos os professores. 

E: Entendi, teria que ter uma condição melhor... 

P8: É não tem essa... E a investigação é isso, às vezes falta alguns meios, né, 

alguns recursos pra você fazer uma investigação melhor. Então nem sempre é 

tão favorável. Tem que ter essa investigação? Tem. A gente trabalha dentro de 
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um limite, né, não tem muito espaço pra isso, as possibilidades.... Mesmo 

porque assim, como você sabe a gente trabalha com uma sala com um número 

muito grande de alunos e eu acho que pra mim, a maior dificuldade nestes 

últimos anos é a questão da leitura e escrita desses alunos. Fica muito difícil, 

você chega numa sala que você tem três, quatro que não lê nada, né, são 

copistas e você tem que dar uma atenção diferenciada para esses alunos. E 

essa atenção diferenciada não é pra uma sala que você tem 35 alunos, 38 que 

estão ali interessados em aprender. Eles estão ali, porque eles têm que vir pra 

escola, né, então eles estão no momento que pra você chamar a atenção 

desses alunos pro conteúdo já fica difícil e tratar com mais três ou quatro por 

sala que são copistas... fora aqueles que leem com muita dificuldade. Então 

mesmo quando você traz algo diferente pra esse aluno, no geral você tem que 

tá trabalhando com este grupo de forma diferenciada e é muito difícil. 

E: Os alunos daqui são da região mesmo ou vem de longe?  

P8: São. A maioria é daqui mesmo. 

E: Como se chama esse bairro? É Dona Luíza? 

P8: Aqui é Dona Luíza. 

E: Eu tenho a impressão que não é uma região muito carente? É impressão 

minha? 

P8: Não, não é tão carente. Os alunos que nós temos carente são do 

Vermelhão aqui atrás. Tem muita criança do Vermelhão. 

E: Vermelhão é um bairro?  

P8: Vermelhão é um lugar eu não sei se é invasão o que é lá. É um lugar... 

E: Onde é? 

P8: Eu conheço pouco a região. Não tem essa escola da prefeitura aqui atrás? 

Indo pra Airton Senna?  

E: Sei. 

P8: Sentido Airton Senna. Então é um lugar que é um morro vermelho lá e pelo 

que eu pude observar eu acho que são invasões, né. Então essas crianças de 

lá são muito carentes e aí com uma série de problemas, né, que toda escola 

tem, mas nós ainda temos alunos aqui que vem com muita dificuldade de 

leitura e escrita. Eu não sei se por causa do construtivismo mal trabalhado, né. 

Porque trabalhar o construtivismo também não é tão simples assim e aí a 
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criança tem aquele ciclo, né, não sei onde tá a falha, mas nós temos um 

número muito grande de alunos que vem com essa dificuldade. 

[   ] Bate o sinal para troca de aula. Um sinal muito alto e demorado. 

E: Da minha parte é só. Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

P8: Não. Não. 

 


