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RESUMO 
 
 

De acordo com o censo realizado pelo Ministério da Educação, feito entre 

1994 e 1999, o número de professores com graduação específica em ciências ou 

biologia, teve um crescimento de 9,6% no ensino fundamental e de 35,7% no ensino 

médio. Houve um aumento na qualificação dos professores leigos, que são aqueles 

que não possuem formação completa, mas estão incumbidos de ministrar as aulas, 

muitas vezes sem possuir o nível escolar completo exigido para a série que está 

lecionando (SPITZ, 2007).  Conhecer o perfil do professor é de suma importância, 

saber qual é a sua formação, há quanto tempo leciona, quais recursos utiliza e se 

faz curso de atualização ou não, fazem parte desta análise. Para tanto, buscamos 

saber qual é o perfil do professor de ciências das escolas públicas e particulares da 

região do Capão Redondo da cidade de São Paulo. Segundo análise dos dados 

obtidos, concluímos que professores estes são formados em ciências, sendo que 

61% formaram-se em bacharel e licenciatura, 22% apenas em licenciatura, e quanto 

a formação 66% formaram-se em universidades públicas. A maioria (54%) dos 

professores são mulheres, e lecionam a mais de 10 anos. Quanto a forma de 

avaliação, cerca de 21% destes professores utilizam a participação em atividades 

complementares, seminários, relatórios, pesquisas,  e 20% utilizam apenas questões 

objetivas. Concluímos infelizmente, que muitos destes professores não realizam 

nenhum curso de reciclagem ou lêem livros e revistas para complementarem seu 

conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1. 1. A EDUCAÇÃO 

A Educação teve muitas fases importantes, se fizermos uma análise muito 

simples de algumas dessas fases na história da educação no Brasil e no mundo, 

veremos que houve uma evolução muito grande. A educação do antigo Egito, até o 

momento, é a que nos traz muitos testemunhos sobre a educação, com suas 

escritas em rochas e papiros (MANACORDA, 2002). 

Os povos do Médio Império contribuíram com o surgimento da escrita e 

dos números, outros povos deram sua contribuição para essa evolução, os 

Romanos, Gregos, os Europeus, Norte Americanos e muitos outros (MANACORDA, 

2002). A revolução francesa foi um marco importante para o crescimento da 

educação no mundo civilizado. O Brasil também teve suas fases evolutivas, passou 

da educação eremita ensinada pelos padres, para a nova educação difundida pelos 

países desenvolvidos (Espanha, EUA, França, Rússia e outros) até a educação 

moderna que hoje é ensinada nas escolas (MANACORDA, 2002). A educação 

brasileira saiu de uma educação precária para uma educação média, mas ainda 

temos muito trabalho para elevá-la mais e mais, até torná-la uma educação de 

referência mundial. 

Possuímos uma boa estrutura e condições financeiras suficientes para 

uma educação de qualidade, mas a aplicação incorreta dos recursos financeiros que 

disponibilizamos é que nos deixa nesta situação precária (LUZURIAGA, 2001). Por 

volta do século XVII, em nosso país pouquíssimas pessoas tinham acesso a 

educação, por se tratar de uma sociedade agrária e escravista, não havia interesse 

pela educação elementar, daí a grande massa de iletrados. Os filhos de empregados 
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ou de escravos libertos não possuíam o direito de freqüentar escolas, apenas os 

filhos dos senhores de engenho, senhores feudais e muitos filhos de lordes tinham 

esse privilégio, possuindo professores particulares em suas casas (SOUSA, 2006). 

Fazendo uma média da população que tinha acesso a educação, teríamos em torno 

de 1%. Porém, a partir do século XVIII essa história da educação no Brasil começa a 

mudar mesmo sem uma centralização de custo para investimento na educação. Os 

nortes americanos, europeus, e outros povos, começaram a investir e dar uma 

devida atenção para a educação, enquanto que no Brasil ainda se ignorava essa 

idéia,  pois quanto menos a população soubesse ler e escrever, melhor seria para se 

governar e controlar (MANACORDA, 2002). 

A revolução industrial foi um marco importante em nosso país para o 

desenvolvimento da educação. Muitos equipamentos modernos exigiam um 

profissional especializado para a sua operação. Viu-se então, a necessidade da 

criação de mais escolas de ensino básico e técnico e um investimento maior em 

diferentes áreas de atuação (MANACORDA, 2002).  

Segundo uma pesquisa feita pela Unesco, é possível comparar o Brasil a 

países como Egito, Marrocos, China, Indonésia, Bangladesh, Índia, Irã, Paquistão, 

Etiópia e Nigéria que possuem mais de 10 milhões de analfabetos. A Pnad 

(Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio) indica que em 2006 havia no 

Brasil cerca de 14,9 milhões de pessoas analfabetas e que o analfabetismo está 

concentrado entre os habitantes de renda mais baixas, de mais idade, negros ou 

pardos e em regiões mais pobres (SPITZ, 2007).  

De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), em 1996, 42% dos jovens brasileiros entre 15 e 19 anos 

declararam não estar freqüentando a escola e, destes, 46% disseram ter 
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abandonado definitivamente os estudos ao concluir menos de cinco anos de 

escolaridade.  

O Ensino no Brasil ainda não é um dos melhores, mas já está em um 

estágio bem elevado, comparando com o passado. A situação ainda é crítica, vemos 

em muitos estados que o índice de reprovação ou de crianças de quinta (5a) série 

que ainda não sabem ler e escrever é muito grande. No SAEB (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica), realizado em 2005, mostra que 43,1% dos alunos 

do terceiro ano tiveram notas inferiores a 250 pontos, patamar fixado como o mínimo 

para a oitava série pela secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Isso 

demonstra que a educação no Brasil ainda está precária (PINHO, 2007).  

Um dos personagens mais importantes para a melhoria e o 

desenvolvimento educacional no país é a figura do professor, sobre ele recai uma 

parte da responsabilidade de conduzir o futuro do país através de seu trabalho em 

sala de aula.  

O Brasil possui aproximadamente 600 mil professores de educação básica 

sem formação superior, algo que precisa ser urgentemente mudado, pois as 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases (nº 9.394/96) requer professores com 

formação superior assumindo as salas de aula. As universidades públicas e 

particulares devem buscar formas efetivas de incentivo para aqueles que desejam 

seguir a área da educação no ensino básico (GOIS, 2007). 

 O número de professores tem crescido bastante nos últimos anos: de 

acordo com um censo realizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), feito 

entre 1994 e 1999, o crescimento foi de 9,6% no ensino fundamental e de 35,7% no 

ensino médio. Houve também um aumento na qualificação dos professores leigos, 

que são aqueles que não possuem formação completa mas estão incumbidos de 
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ministrar as aulas, muitas vezes até mesmo sem possuir o nível escolar completo 

exigido para a série que está lecionando (CARVEIRO, 2006).   

Segundo dados do MEC o número de professores não habilitados no 

ensino fundamental baixou 41,1% no exercício de 1994. Para que esse índice possa 

baixar ainda mais, a formação dos professores deve ser observada e acompanhada 

constantemente pelo governo, escolas, pais e alunos, exigindo sempre mais 

qualificação desses profissionais. 

 

1. 2. A FORMAÇÃO 

Estamos sempre questionando como melhorar a qualidade do ensino, mas 

nunca nos perguntamos como chegamos a esta situação. Foquemos nossa atenção 

para a formação do professor, suas qualificações, dificuldades, remuneração, tempo 

de trabalho, bem como sua dedicação para o ensino que influenciará diretamente na 

qualidade de sua aula. 

De acordo com Carlos (2007) o desinteresse pela ciência vem desde a 

infância, onde professores mal preparados deixam os alunos com dúvidas ou 

conceitos errados. É provável que devido a sua má formação acadêmica, 

transmitam conceitos errôneos, fazendo com que os alunos pensem que ciências é 

muito difícil. Afirma que observando o perfil de uma forma generalista do ensino de 

ciências, a questão é se o professor formado na área está preparado para lecionar 

no ensino fundamental e médio (JÚNIOR, 2006). 

O grande dilema é se realmente esses professores atuantes, estão 

preparados para ensinar ciências, ao invés de simplesmente passar o conteúdo 

exigido na grade curricular. LIMA (2005), afirma que com o fim das licenciaturas 

plenas, poucos professores que exercem o cargo são mesmo formados em 
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licenciatura. Apesar de terem conhecimento suficiente, esses professores precisam 

estar preparados para o exercício do magistério. Atualmente não basta ter apenas 

conhecimento do conteúdo tem que ter a capacidade de interdisciplinaridade, levar o 

educando a construir um conhecimento global, não permitindo que o mesmo forme 

apenas definições isoladas (MANFREDI, 1993). 

De acordo com Fracalanza, et al (2004), o raciocínio sincrético da criança 

caracteriza-se pela percepção da totalidade do objeto, pela dificuldade em decompô-

lo nas suas partes constituintes e em reconhecer as relações entre essas partes, ou 

seja, a criança precisa relacionar o conteúdo dos livros com sua vida cotidiana, 

revistas, jornais e outros meios de comunicação. É preciso fazer com que 

reconheçam que o conteúdo ensinado não é um simples texto, mas que faz parte de 

sua vida; e a formação do professor irá ajudar nesse aspecto. Alguns professores, 

são meros transmissores de conteúdos, lêem o livro e indicam para os alunos as 

tarefas a serem feitas, deixando uma enorme lacuna entre o conteúdo e a realidade 

do aluno. É preciso fazer com que a criança construa seu conhecimento 

relacionando o meio e o conteúdo ensinado. 

A formação do professor é de muita importância, pois contribui para 

melhorar a qualidade do ensino, visto que, são as interações professor, disciplina e 

aluno, que irão gerar transformações no ensino. 

Há algumas décadas, bastava fazer um curso de ciências naturais que 

envolvia disciplinas exatas e científicas, para estar apto para atuar na área da 

educação. Atualmente, a realidade é diferente, principalmente para o profissional 

docente, que deve estar consciente de que sua formação, bem como, sua relação 

interpessoal com os alunos é muito importante, e que estão integradas no seu dia-a-
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dia nas escolas, assim, alguns itens são indispensáveis para o exercício da sua 

profissão: 

1. Aperfeiçoamento constante; 

2. Visão crítica do seu trabalho; 

3. Profissionalismo acima de tudo; 

4. Conhecer os limites e possibilidades de seus alunos; 

5. Relacionamento interpessoal positivo; 

6. Equilíbrio emocional e mental; 

7. Conhecer a filosofia e a proposta da educação em sua escola. 

Além dos itens citados acima, a formação específica é de suma 

importância, não apenas em ciências biológicas, mas em todas as áreas, a formação 

não especifica do professor pode formar alunos com conhecimento incompleto ou 

com conceitos errados sobre a disciplina na qual está lecionando (IASD 

EDUCAÇÃO, 2004).  

O professor não deve se abster de estudar, o prazer pelo estudo e a 

leitura deve ser evidente, para influenciar seus alunos. O professor que não aprende 

com prazer não ensinará com prazer (SNYDERS, 1990). 

Segundo Nóvoa (2002), o aprender contínuo é essencial e se concentra 

em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de 

crescimento profissional permanente, para esse estudioso português, a formação 

continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como 

instrumentos contínuos de análise. 

Outro item importante na qualificação do professor é a sua personalidade, 

liderança e influência sobre os alunos, tanto em sala, como na vida cotidiana. A 
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maioria de seus alunos acabarão se espelhando nessa pessoa que faz parte de sua 

vida escolar por muitos anos. O perfil do professor deve ser um exemplo, para os 

futuros professores, médicos, enfermeiros, odontólogos, engenheiros. A qualidade 

das aulas e da aprendizagem do aluno virá principalmente deste profissional.  

O professor que realmente quer ser o melhor, não deve se contentar 

apenas com os seus conhecimentos, deve buscar diariamente o aperfeiçoamento.  

Ser um professor competente e eficaz, é ensinar o aluno a aprender, buscando 

constantemente o seu aprimoramento. Para o perfil do professor estar completo ele 

deve também conquistar o equilíbrio em  sua vida emocional, mental, social e 

espiritual.  

O livro Pedagogia Adventista (2004), os autores afirmam que para o 

professor ser um profissional de êxito deve preencher os seguintes requisitos: 

 Nível de conhecimento; 

 Capacidade; 

 Vontade. 

Nível de conhecimento – o professor deverá estar capacitado a ministrar a 

disciplina que assumiu, por isso, sua formação acadêmica ou seu currículo (todas as 

ações para obter a aprendizagem eficaz - planejamento). Para que o seu 

desempenho seja espetacular o professor precisa conhecer as demais matérias, os 

temas transversais que devem abranger todas elas e, o mais importante o professor 

precisa conhecer o aluno. 

Capacidade – Além da formação específica o professor deve ser capaz de 

saber como construir o conhecimento que o aluno precisa, buscando o que mais 

chama atenção deles. 
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Vontade - Não tem como ser só professor, ir a escola e ministrar a aula, ou 

passar o conteúdo, o professor como qualquer outro profissional terá seus 

problemas, mesmo sem querer acabará levando boa parte desses problemas para a 

sala de aula e os alunos perceberão, pois a vontade de estar longe da sala é maior 

do que a de estar em aula. Portanto o professor tem que querer ser professor, 

querer lecionar, a vontade de querer dar uma aula nada difere da vontade do aluno 

querer assistir, se o professor ama o que faz, e transmite esse sentimento para o 

aluno, haverá uma reciprocidade, os alunos irão querer assistir à aula desse 

professor, pois a vontade dele contagiará os alunos. 

Então chegamos a uma conclusão desses três aspectos: o professor tem 

que saber o que ensinar, por que ensinar, qual a melhor estratégia para ensinar, e 

acima de tudo querer ensinar o conteúdo para os alunos.  

1. 3. A RELAÇÃO INTERPESSOAL 
Segundo a teoria do desenvolvimento intelectual de Vygotsky(1998), todo 

conhecimento é construído socialmente, no âmbito das relações humanas, tendo por 

base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-

histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 

desenvolvimento, sendo essa teoria considerada, histórico-social. 

O conhecimento que permite o desenvolvimento mental se dá na relação 

com os outros. Diante dessa perspectiva o professor constrói sua formação, 

fortalece e eleva seu aprendizado. Por isso é importante ver a pessoa do professor e 

valorizar o saber de sua experiência. 

Os relacionamentos são necessários e essenciais à vida. Os seres 

humanos não conseguem se desenvolver sem se relacionarem uns com os outros. 

As diversas vivências desses relacionamentos possibilitarão um aprendizado em 
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vários níveis. Os alunos vivem vários desses relacionamentos, o familiar, os 

eventuais, os duradouros, os efetivos e o escolar. 

O livro Pedagogia Adventista, ressalta a importância do relacionamento 

interpessoal com as seguintes palavras: 

“O professor, mais que um profissional habilitado a lidar com 

conhecimentos pedagógicos, hipóteses e pesquisas, é também um artista capaz de 

lidar com situações, sentimentos, cenários e personalidades. Mas que mero 

ensinador, deve ser modelo vivo no palco educacional e um apto para educar, 

formar e ser imitado. Assim, não há substituto para um bom educador no cenário 

cristão e Adventista. Sua grande importância se evidência quando forma, modela e 

aprimora caracteres” (Pedagogia Adventista, 2004). 

É na sala de aula que professores e alunos interagem interligados pelo 

conhecimento, iniciam a construção de um espaço de desejo e negociação, nesse 

espaço o professor descobre os seus erros. Tornar esse espaço, em um espaço de 

aprendizagem e formação educativa interessante é um desafio para o professor e 

para o aluno.  A melhor maneira de transformar a sala de aula em um lugar atrativo 

e cheio de magia para o aluno é colocar em prática as teorias que ele tem. 

Segundo Chalita (2001), no princípio da cultura grega, os professores 

eram a figura principal na formação e no amadurecimento da vida dos alunos, da 

sociedade e da cultura. Nas escolas dos grandes pensadores Sócrates, Platão e 

Aristóteles, os professores sabiam o que realmente era essencial para a vida dos 

alunos. Menciona ainda como Sócrates andava com os seus alunos, ensinando-os a 

pensarem por si só, a refletir e ter senso crítico, ele não se conformava com a 

atitude dos alunos em dizer que nada sabiam e nunca iriam conseguir, e nem com 
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aqueles que diziam que de tudo sabem e nada mais precisam aprender ou ser 

refletido.  

Acreditamos que o perfil do professor moderno deve ser parecido com os 

pensadores das escolas de Sócrates, Platão e Aristóteles, professores pensadores 

que acreditam nos seus alunos, e que podem fazer mais que ministrar aulas, podem 

ajudar a cada aluno a construir uma vida melhor.  

Segundo o livro Pedagogia Adventista (2004), a relação interpessoal, é 

muito importante, ressalta o valor da humildade, essa humildade melhora o 

relacionamento entre o educando e educador. O professor deve ser capaz de aceitar 

o seu erro e corrigi-lo, essa demonstração e a sua companhia no trabalho de sala e 

nas atividades recreativas, é um bom presente para o aluno. A participação do 

professor na vida do aluno torna o trabalho educativo mais facilitado. 

White (1997), inspirada por Deus, escreveu no seu livro a Ciência do Bom 

Viver, um texto que podemos inteirar a este assunto fazendo algumas simples 

adaptações, a necessidade de mais suavidade no contato com os alunos. “Vossas 

palavras devem produzir um efeito calmante, não hostilizador. Tenha mais amor por 

vossos alunos. Trabalhai por eles com terno interesse. Se vedes alguns deles 

cometendo erros, ide conversai com eles, indicando a maneira correta de fazer as 

coisas, assim é a vontade de Cristo, com palavras suaves, se tiver que usar uma 

atitude mais rígida, lembre-se de como Cristo trabalhava esse ponto. E na medida 

do possível, orai com ele, e mostre que Cristo pode ajudar em qualquer situação” 

(WHITE, 1997). 
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2. JUSTIFICATIVA  

Este trabalho tem por objetivo analisar o perfil dos professores de ciências do 

ensino fundamental da rede pública e particular da região do Capão Redondo – 

Zona Sul de São Paulo. Esta análise é de extrema importância, pela relevância 

pedagógica, política e social do questionamento realizado podendo subsidiar e 

elucidar futuras reflexões e intervenções dos docentes e gestores que tiverem 

acesso a essa investigação. 
 

3. OBJETIVO  

Descrever o Perfil do Professor de Ciências do Ensino Fundamental das 

Escolas Públicas e Particulares da Região do Capão Redondo – Zona Sul da Cidade 

de São Paulo-SP, Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido com 100 professores de ciências biológicas 

das Escolas Públicas e Particulares de Ensino Fundamental da região do Capão 

Redondo – Zona Sul da cidade de São Paulo - SP, representando 70% da 

quantidade total dos professores desta região. 

A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2007, através de aplicação 

de um questionário com 10 (dez) perguntas abertas e fechadas aos professores 

sobre a sua formação acadêmica (anexo p. 36). 

A análise dos dados foi feita com o uso do programa Microsoft Excel através 

de tabelas e gráficos que foram interpretados á luz da bibliografia consultada. 

Questionário adaptado a partir do trabalho da Análise da metodologia de 

ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife, realizado por Kênio 

Erithon Cavalcante Lima e Simão Dias Vasconcelos, publicado em 8 de setembro de 

2006.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensino de ciências é visto como um dos conteúdos mais difíceis dentre 

as disciplinas lecionadas no ensino fundamental, e muitas vezes o professor se 

torna incapaz de motivar os alunos em seu aprendizado. Este trabalho tem como 

objetivo principal analisar e estudar criticamente o perfil dos professores de ciências. 

Procurou-se estudar o perfil do professor de ciências e a sua formação, já que esta 

última tem um papel fundamental para o desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os resultados obtidos, percebemos que dos professores 

entrevistados 31% ministram a disciplina de ciências a mais de 10 anos (Figura 1). 

Um total de 66% formaram-se em instituições públicas (Figura 2). Entendemos que 

devido ao baixo número de instituições privadas encontradas em anos passados, 

boa parte destes professores ingressava em universidades públicas. O acesso a 

universidades particulares há uns 10 a 15 anos, era possível apenas para aqueles 

com poder aquisitivo elevado, o ensino nas universidades particulares era superior 

às públicas. Atualmente houve uma inversão, isto é, a qualidade do ensino em 

muitas universidades públicas está muito mais elevado do que na maioria das 

universidades particulares, sendo que o acesso a universidades particulares, se 

tornou muito mais fácil para aqueles que não tiveram uma boa base escolar 

(Koehne, 2006). 

66%

34%

Publica

Particular

Há quantos anos ensina Ciências? (ano)

30%

12%
4%

31% 23%

< 5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
> 20

Figura 1 - Percentual dos professores, quanto ao 
tempo de magistério. 

Figura 2 – Percentual dos professores, quanto ao tipo 
de instituição educacional em que se formaram. 
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Verificamos também que 30% destes, lecionam a menos de 5 anos 

(Figura 1). Traçando um paralelo o tempo de magistério (Figura1), a idade dos 

professores (Figura 6 e 7) e a instituição de ensino na qual concluiu sua graduação 

(Figura 2), o tempo de  atuação na área de educação, condiz com a explosão das 

instituições particulares de ensino superior.  Em relação à renda (Figura 3) e a 

quantidade de escolas que leciona (Figura 4), 67% dos entrevistados trabalham em 

mais de uma escola, consequentemente entende-se que existe uma relação entre a 

quantidade de instituições que o entrevistado leciona e a sua renda salarial, já que a 

maior parte dos professores tem uma renda de 4 a 12 salários mínimos. 67% dos 

professores declararam trabalhar em mais de uma escola e têm carga horária 

completa ou parcial nas instituições que ensinam. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o século passado as mulheres estão se envolvendo muito mais no 

mercado de trabalho, houve um ingresso no militarismo, na política e muitos cargos 

públicos são assumidos por mulheres, em algumas empresas o cargo de presidente 

está preenchido por uma mulher. No ano de 2008 a cadeira presidencial da 

Argentina vai ser ocupada por uma mulher, a Sra Cristina Kirchner (PEREIRA, 

2007). Na área da educação não é diferente, a participação das mulheres é 

significativa. De acordo com pesquisas veiculadas na televisão brasileira, as 

mulheres concluem o ensino superior mais cedo em relação aos homens. Através do 

34%

33%

27%

6%

< 3 SM 

4 a 8

9 a 12
> 12

Figura 3 – Percentual dos professores quanto ao salário que 
recebem ao mês somente com o ensino. 

Figura 4 – Percentual dos professores quanto a quantidade de 
escola que ensinam. 

67%

33%

sim
não
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14%

48%

21%

17%

Até 25

25 a 35

35 a 45

mais que 45

18%

14%

37%

31%

Até 25
25 a 35
35 a 45

mais que 45

questionário deste trabalho apuramos que 54% dos professores são mulheres, 

afirmando a presença feminina no mercado de trabalho (Figura 5). De acordo com o 

resultado obtido e mostrado na Figura 6 deste trabalho podemos perceber que 37% 

das mulheres entrevistadas têm até 25 anos, e dos homens entrevistados (Figura 7) 

nesta mesma faixa somam apenas 14%, outros 48% (dos homens) estão numa faixa 

etária entre 25 e 35 anos. Podemos entender que os homens concluem o ensino 

superior mais tarde do que as mulheres, talvez por esse motivo as mulheres sejam a 

maioria na área da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca pelo conhecimento deve ser contínua, mesmo após concluir a 

graduação o professor deve atualizar-se sempre, através de cursos e palestras. 

Muitos dos professores, por possuírem uma carga horária de aula grande ou ainda 

lecionarem em várias escolas, não encontram tempo para essa busca de 

atualização. Nesta pesquisa, percebemos que uma quantidade significativa não 

lêem periódicos e nem freqüentam bibliotecas, verificamos também que 69% desses 

professores apresentam a questão da falta de tempo como justificativa para não 

46%

54%

Homens

Mulheres

Figura 5 – Percentual dos professores quanto ao sexo Figura 6 – Percentual dos professores quanto  a idade 
Feminina 

Figura 7 –  Percentual dos professores quanto  a idade 
Masculino 
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lerem e freqüentar bibliotecas (Figura 8), o que nos faz comparar essa média com a 

Figura 4, que mostra que a maior parte dos professores entrevistados lecionam em 

mais de uma escola, por isso a falta de tempo encontrada pelos professores foi 

citada por uma porcentagem muito grande dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

No mundo em que vivemos hoje, a eletrônica, os computadores, a internet e 

muitos meios de comunicação nos dominam. A internet foi criada pelos militares Norte 

Americanos em plena guerra fria, para fins de transferência de informações secretas, 

chegou ao alcance dos civis por volta da década de 70, onde muitas universidades se 

conectavam através de redes, e assim trocavam informações e pesquisas, mudando 

assim o objetivo criado pelos militares que era de interligar as bases militares e terem 

vantagens sobre o inimigo. Assim o acesso a internet passou aos comerciantes, 

estudantes de colégios, residências, e hoje é o meio de comunicação mais utilizado do 

mundo (TAJRA, 2002). O paradigma da comunicação em rede também questiona a 

própria estrutura do conhecimento e o modo como a escola trabalha. A abordagem 

por disciplinas vem perdendo força em relação a abordagens interdisciplinares, 

capazes de responder mais apropriadamente ao modo de criar significados de uma 

geração que já vive o paradigma de comunicação em rede. Por isso, é que as 

disciplinas vêm sendo forçadas a se integrarem, e os processos de aprendizagem 

devem levar os alunos a se envolverem mais em projetos de estudo a partir de 

temas com abordagens múltiplas e com a produção de resultados.  Querendo 

enfrentar esses desafios, o educador encontrará na Internet um meio propício para a 

efetivação do modelo de comunicação em rede, uma vez que:  

Figura 8 – Percentual dos professores quanto à leitura de periódicos 
e freqüência a bibliotecas. 

27%

4%

69%

custo

falta de tempo

outros
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 O computador conectado à rede pode ser utilizado como um recurso para o 

desenvolvimento pessoal do professor, onde ele busca sua própria formação 

continuada e conteúdos de seu interesse.  

 O educador pode integrar comunidades virtuais de troca e de aprendizagem, 

trocando informações com outros educadores.  

 O educador pode construir roteiros cognitivos para seus alunos a partir de 

hipertextos e da seleção, recorte, organização e edição de informações 

coletadas na rede.  

 O educador pode avaliar o desenvolvimento do aluno, acompanhando o 

processo de construção do conhecimento a partir de roteiros cognitivos 

orientados pelo professor ou definidos pelo aluno (por exemplo, com o 

registro dos caminhos de busca e pesquisa em sites na Internet e sua 

posterior problematização ou com o processo de construção de um texto).  

 As produções dos alunos e educadores podem ser publicadas na web, 

ficando disponíveis, gratuitamente, para o acesso de qualquer parte do 

mundo.  

Portanto, inúmeras atividades podem ser desenvolvidas tendo a Internet 

como fonte de pesquisa ou como locus de produção de conhecimento.  

Por fim, outro aspecto bastante simples, mas muito importante, e que a 

escola não pode ignorar, é o interesse que os alunos têm em manipular e explorar o 

ciberespaço. Para a escola, que há tanto tempo reclama da falta de interesse dos 

alunos, está aí uma oportunidade de reverter esse quadro. O educador que 

conseguir encarar a Internet como sua aliada, estará à frente daqueles que a 

encaram como um problema (GONÇALVES, 2005).  

 

No que diz respeito ao preparo das aulas pelos professores, segundo 

resultados obtidos e ilustrados na Figura 09, 80% declararam ter acesso à Internet, e 

deste 74% utilizam a mesma como fonte para preparo de suas aulas ou pesquisas 

sobre a matéria (Figura 10). Percebemos então que os professores estão optando 
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cada vez mais pela Internet e não por periódicos ou biblioteca, entendemos que esta 

opção é devida à praticidade no acesso a uma quantidade maior de informações, já 

que esta vem se tornando o meio mais rápido e acessível para estudos e pesquisas. 

Bom seria que todas as escolas tivessem laboratórios de informáticas equipados. 

Sanmya Tajra, em seu livro “Internet na Educação” menciona que se as escolas 

tivessem um horário específico para que os alunos pudessem realizar conversação 

com outros alunos de outras escolas, facilitaria a aprendizagem e a troca de 

informações, e que o professor deveria explorar melhor essa ferramenta. Sugere 

uma matriz de atividades pedagógicas com o uso da internet. “... a era digital exige 

um repensar quanto à educação, exige uma rapidez no processo de 

aprendizagem...” (Sanmya, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Referente a metodologia utilizada para o ensino de ciências, a Figura 11 

mostra que a maioria das atividades realizadas pelos docentes são atividades feitas 

na própria escola, 63%, atividades como: experimentos (36%), feiras de ciências 

(27%), e 37% realizam excursões pedagógicas. 

Os alunos esperam que o professor saiba de tudo, e não é bem assim, o 

professor não é dono de todos os conhecimentos, mas deve ser capaz de ensinar 

com êxito os conteúdos da sua área de atuação. Na Figura 12, podemos perceber 

que 21% dos professores entrevistados informaram que o conteúdo em que sentem 

Figura 9 – Percentual dos professores quanto ao 
acesso a internet. 

80%

20%

sim
não.

74%

26%

Sim

Não

Figura 10 – Percentual dos professores quanto a 
utilização da internet para a elaboração de aulas e 
pesquisa sobre ciências. 
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27%
36%

37%

Feira de Ciências
excursões
experimentos

mais dificuldade é física, outros 19% informaram que é química, matérias de oitava 

série. Estas são de suma importância para os alunos, visto que essas são base para 

os anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

As avaliações servem para que o professor faça uma análise do 

aprendizado do aluno. Alguns alunos ficam apavorados quando vão fazer alguma 

prova, e muitos professores, percebendo esta dificuldade procuram criar outras 

formas de avaliação em vez de aplicar somente provas. Dentre os entrevistados 

26% (Figura 13) informaram que utilizam a participação em atividades, como parte 

da avaliação, propiciando mais tranqüilidade aos alunos, 21% informaram que 

aplicam questões objetivas, por acharem que ainda é melhor maneira de avaliar o 

aprendizado do aluno e como não disponibilizam de muito tempo para preparar 

outras formas de avaliação esta é a maneira mais eficaz, outros 20% aplicam 

questões discursivas, que levam os alunos a discutir o conteúdo fazendo análises 

críticas sobre os assuntos proposto. Alguns professores afirmam que esta forma de 

avaliação auxilia mais na aprendizagem e há um interesse maior pela disciplina por 

parte dos alunos. 

Os recursos didáticos e pedagógicos são as ferramentas de trabalho do 

professor. Atualmente as escolas públicas não dispõem de muitos desses recursos, 

Figura 11 – Percentual dos professores quanto atividade extra-classe 
realizada. 
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visto que o investimento não é suficiente para aquisição de materiais e construção 

de salas e laboratórios de informáticas, de ciências, de matemática e brinquedoteca. 

De acordo com a Figura 14, 32% dos professores informaram que sentem falta de 

um laboratório para as aulas práticas, que não são possíveis de realizar devido à 

falta deste. 21% disseram que deveria haver visitas de palestrantes da área de 

ciências para incentivar os alunos a gostar de ciências.  

alunos?

21%

20%

26%

12%

18%
3% questões objetivas

questões
discursivas
participação em
atividades
pesquisas

seminários

outros. Especificar

Figura 12 – Percentual dos professores quanto à análise 
das dificuldades em lecionar alguns conteúdos. 

14%

11%

2%

3%

11%

7%7%
3%

19%

21%
2%

Meio ambiente: Ar, Água,
Solo
Noções de Ecologia

Seres Vivos: Animais

Seres Vivos: Microorganismos

Seres Vivos: Plantas

Programa de Saúde

Corpo Humano: Citologia e
Histologia
Corpo Humano: Reprodução e
Genética
Corpo Humano: Anatomia e
Fisiologia
Noções de Química

Noções de Física.

Figura 14 – Percentual dos professores quanto aos recursos 
utilizados. 

9. Que atividade / recursos seriam mais úteis ao professor de Ciências?
9%

13%

18%

5%21%

32%

2%
Coleção Zoológica

Manut. De Animais e
Plantas  vivas
Experimentoteca

Herbário

Cursos e Palestras e
atualização em biologia
Laborátorio

outros

Figura 13 – Análise feita em relação ao tipo de avaliação. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir da pesquisa apresentada neste trabalho, percebemos claramente 

que de todos os professores entrevistados a maioria são mulheres, numa faixa etária 

de idade entre 35 e 45 anos. 

Recebem de 3 a 8 salários mínimos mensal. 

Lecionam em mais de uma escola, muitas vezes possuindo carga horária 

completa, e a mais de 10 anos atuam no exercício do magistério. 

Que todos têm sua formação na área em ciências especificamente em 

licenciatura.  

A maioria não realiza cursos de atualização e me lêem periódico, tão 

pouco freqüentam bibliotecas. 

Uma porcentagem considerável tem acesso a internet e muitos a utilizam 

como fonte de pesquisas e preparo das suas aulas. 

Boa parte destes ainda realizam a prova como principal método de 

avaliação. 

Suas maiores dificuldades estão em alguns conteúdos de física e química. 

Sente falta de um laboratório e material de apoio de aulas práticas para 

uma melhor qualidade das aulas. 

Gostariam muito que houve mais visitas de palestrante da área de ciências 

para incentivar aos alunos a gostarem mais dessa área. 

 



 28

7. BIBLIOGRAFIA 

 

Amaral, I. A. do, Metodologia do Ensino de Ciências como Produção 

Social. Campinas-SP: F.E./UNICAMP, 1995, Vol. 1, pp. 371-374 

 

BECKER, F. Epistemologia subjacente ao trabalho docente. Porto 

Alegre: FACED/UFRGS, 1992. 

 

CANDAU, V. A didática em questão: Rumo a uma nova didática. 

Vozes, 1987. Petrópolis-RJ, 1989. 

 

CARVALHO, Anna M. Pessoa de, et al, Formação de Professores de 

ciências, 2a edição, Cortez Editora, São Paulo, 1995. 

 

CARVEIRO, C. Ensino médio vive crise aguda", diz ministro da 
Educação. folha online. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u329287.shtml. 
Acessado em: 20 out. 2007  
 

 

CHALITA, G. Educação a solução está no afeto. 7a Ed. Gente. São 

Paulo 2001. 

 

DELIZOICOV, D. ANGOTTI, J. A. Metodologia do Ensino de Ciências. 

2ª ed. Cortez, São Paulo, 2000. 

 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. A Questão das técnicas didáticas. Ijui-

RS, mimeo. 1976, 4p.  



 29

 

FRACALANZA, H. A, AMARAL, I. A do. NEGRÃO, Oscar B. M. 
Conceito de transformação. Escola para Professores, São Paulo, v. 
19, 1973. 
 

GONÇALVES, M. T. Paradigmas da educação e a Internet na escola, 

Midiativa, São Paulo, 2005. 
 

GOIS, A. professores até 4ª série não têm diploma universitário, 

disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u338626.shtml. 

Acessado em 22 out. 2007 

 

 

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, Departamento de Educação, 

Confederação Brasileira das Uniões da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

Pedagogia Adventista, CPB, São Paulo, PP 96, 2004. 

 

KOEHNE, A, A História da Educação no Brasil, disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_educa%C3%A7%C3%A3

o_no_Brasil. acessado em 5 nov. 2007. 

 

LIMA, K. E. C., VASCONCELOS, S. D. Análise da metodologia de 

ensino de ciências nas Escolas da rede municipal de Recife, Ensaio: 

aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.52, p. 397-412, jul./set. 

2006. 

 



 30

LUZURIAGA, L. História da Educação e da Pedagogia: atualidades 

pedagógicas volume 59, 19o ed. São Paulo, 2001. 

 

MANACORDA, M. A. História da Educação, da antigüidade aos 

nossos dias. 10a ed. Cortez. São Paulo, 2002. 

 

MANFREDI, S. M. Metodologia do ensino: diferentes concepções. 

Campinas-SP: F.E./UNICAMP, mimeo, 1993, 6p.  

 

MAGALHÃES JÚNIOR, C. A. de O. et al. Análise da metodologia de 

ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife. 

 

MARTINS, P. L. O. Didática teórica / Didática prática: para além do 

confronto. Loyola. São Paulo, 1989.  

 

NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Dom Quixote, Lisboa-
Portugal, 1997. 
 

PEREIRA, A. C. Cristina Kirchner se torna a nona mulher a virar 

presidente, disponível em: 

http://www.maratimba.com/noticias/news.php?codnot=213682 acessado 

em: 5 nov. 2007. 

 

PERRENOUD, P. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. 2o 

Ed. Artmed. Porto Alegre, 2001. 

 



 31

SOUSA, V. A. de, História da Educação. Disponível em: 

http://artigos.com/artigos/educacao/historia-da-educacao-310/artigo/, 

acessado em 12 out. 2006. 

 

Spitz, Clarice, Brasil tem nona maior taxa de analfabetismo da 

América Latina. Folha Online. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u332044.shtml. 

Acessado em: 22 out 2007.  

 

TAJRA, S. F. Internet na Educação: O Professor na Era Digital. Érica. 

São Paulo 2002. 

 

VEIGA, I. P. de A. Repensando a didática. Papirus. Campinas, 1989.  

 

VYGOTSKY, L. S. – A formação social da mente. Livraria Martins 

Fontes São Paulo, 1998. 

 
 
WHITE, E. G. A Ciência do Bom Viver. 8ª Ed. Casa Publicadora 

Brasileira, Tatuí, São Paulo, 1997 a. 

 

  



 32

ANEXO 
Análise do perfil dos professores de ciências das escolas públicas e particulares  

da região do Capão Redondo – São Paulo – SP - Roteiro de Entrevista 
I) Sobre o professor: 

a). Sexo: (  ) M (   ) F                                   b). Idade: ( ) até 25 anos ( ) 25 a 35 ( ) 35 a 45 ( ) mais que 45 

c). Formação acadêmica: Instituição  (  ) pública (  ) Particular     

d). Curso: ( ) licenciatura  ( ) bacharelado   ( ) licenciatura e bacharelado 

e). Há quantos anos ensina Ciências? (  ) < 5 (  ) 5 a 10 ( ) 10 a 15 ( ) 15 a 20 ( ) > 20 

f).  Há quanto tempo atua no magistério? (  ) < 5 (  ) 5 a 10 ( ) 10 a 15 ( ) 15 a 20 ( ) > 20 

g). Que série (s)? ensino fundamental: ( ) 5ª ( ) 6ª ( ) 7ª ( ) 8ª ensino médio: ( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º 

h). Você recebe por mês (somente com ensino) ( ) < 3 (salários mínimos)  ( ) 4 a 8 ( ) 9 a 12 ( ) > 12 

i). Ensina em mais de uma escola? ( ) não ( ) sim  ( ) só pública ( ) só particular ( ) pública + particular 

j). Tem fonte de renda adicional (não relativa a ensino) ? ( ) sim  ( ) não 

II) Sobre fontes de informação e pesquisa em ciências: 

a). Costuma ler revista / periódico de divulgação cientifica? ( ) sim ( ) não.  

Qual? ( ) superinteressante ( ) Galileu ( ) Ciência Hoje ( ) outros:________________________________ 

b)..Caso negativo, por que não? ( ) custo ( ) falta de tempo ( ) outros:____________________________ 

c). Faz cursos de capacitação e atualização? ( ) sim   ( ) não  Caso positivo, qual freqüências?  _______ 

d). Que livro(s) costuma consultar para tirar duvidas em Ciências? ______________________________ 

e). Costuma freqüentar bibliotecas para se atualizar / tirar duvidas em Ciências? ( ) sim ( ) não 

f). Tem acesso à Internet? ( ) sim ( ) não. Onde? ( ) casa ( ) escola ( ) outros ______________________ 

g). Utiliza a Internet para elaborar aulas ou pesquisar sobre Ciências? ( ) sim   ( ) não  Caso negativo, por que não? ___ 

h). Sente dificuldade em encontrar material didático sobre biologia? ( ) sim ( ) não 

Quais? ( ) custo dos livros ( ) ausência de biblioteca especializada ( ) falta de livrarias técnicas 

( ) falta de tempo ( ) ausência de bons textos em português ( ) outros: _______________________ 

III) Sobre o ensino de ciências: 

a). Você considera a carga horária de Ciências suficiente para cumprir o programa? ( ) sim ( ) não 

b). Quais recursos utiliza em sala de aula? ( ) livros ( ) vídeo ( ) slides ( ) transparências 

( ) computador  ( ) lousa de giz ( ) Atlas e cartazes ( ) multimídia ( ) outros. _____________________ 

c). Que atividade extraclasse desenvolve? ( ) Feira de Ciências ( ) excursões ( ) experimentos 

( ) visitas ( ) outros _____________________________________________________ 

d). Qual o livro / apostila de Ciências / Biologia é adotado pela escola? ________________________ 

e). Está satisfeito(a) com este material? ( ) sim ( ) não. por quê? (Comentários). _________________  

f). Que assunto de Ciências desperta mais interesse do aluno? ______________________________  

g). Que assunto de Biologia você tem mais dificuldade para ensinar? Por quê? _________________ 

( ) Meio ambiente: Ar, Água, Solo ( ) Noções de Ecologia ( ) Seres Vivos: Animais 

( ) Seres Vivos: Microorganismos ( ) Seres Vivos: Plantas ( ) Programa de Saúde 

( ) Corpo Humano: Citologia e Histologia ( ) Corpo Humano: Reprodução e Genética 

( ) Corpo Humano: Anatomia e Fisiologia ( ) Noções de Química ( ) Noções de Física. 

h). Qual o seu método de avaliação da aprendizagem dos alunos? 

( ) questões objetivas ( ) questões discursivas ( ) participação em atividades 

( ) pesquisas ( ) seminários ( ) outros. Especificar: __________________________________ 

i). Que atividade / recurso mantidos na UFPE seriam mais úteis ao professor de Ciências? 

( ) Coleções zoológicas ( ) manutenção de animais e plantas vivos ( ) experimentotecas 

( ) herbários ( ) cursos e palestras de atualização em Biologia ( ) laboratórios ( ) outros 

IV). Comentários adicionais  

“ Adaptado a partido do trabalho da Análise da metodologia de ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife, 
realizado por Kênio Erithon Cavalcante Lima e Simão Dias Vasconcelos, publicado em 8 de setembro de 2006”. 


