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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo discutir sobre as ações e políticas educacionais que nortearam
o ensino de Ciências no município de Cariacica-ES, após constituição da municipalidade
como sistema educacional no ano de 2006. Destaca as transformações recentes ocorridas no
ensino de Ciências no conjunto das diferentes tendências. Utiliza-se de pesquisa documental,
entrevistas e visitas de campo, além de outros procedimentos metodológicos para a sua
realização. O ensino de Ciências com uma abordagem crítica e contextualizada desmitifica a
ciência, caracterizando-a como atividade humana, cultural e cidadã, necessária para a
formação cultural de qualquer cidadão. O Sistema Municipal de Ensino de Cariacica-ES é
relativamente novo. Foi instituído em 2006, por meio da Lei Nº 4.373 de 10 de janeiro do
mesmo ano e marcou nova fase do município que iniciou em 2005 um processo de construção
de sua própria identidade educacional. Várias ações e políticas foram desenvolvidas
direcionadas ao ensino de Ciências, entre elas a criação da Escola do Campo e Estação de
Ciências Margarete Cruz Pereira e reestruturação das diretrizes curriculares. Grande parte
dessas mudanças é resultado da participação da comunidade escolar nas ações de mobilização
para organização de um Sistema de Ensino de gestão democrática. Exemplo dessa
mobilização é a conquista da obrigatoriedade da oferta de formação continuada em serviço,
luta de anos do magistério.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Formação de professores. Sistema municipal de
educação.
1 INTRODUÇÃO
O ensino reflete as maiores mudanças da sociedade – política, econômica, social e
cultural. Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas como essenciais no
desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino de Ciências também cresceu de
importância passando por mudanças em seus objetivos que interferiram ao longo do tempo na
seleção dos saberes e nas práticas de ensino trabalhados nas escolas. As tendências
pedagógicas progressistas apontam que o ensino também pode influenciar a sociedade, numa
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ação recíproco-dialética, exigindo do professor maior compromisso de transformação
político-social por meio de suas práticas de pedagógicas.
Desse modo, este trabalho se propõe a discutir as ações e políticas educacionais que
nortearam o ensino de Ciências no município de Cariacica-ES, após constituição do mesmo
como sistema educacional.
Para discutir a educação em Ciências no município de Cariacica-ES foram
desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos: a) levantamento de documentos
oficiais da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica-ES (SEME) do período de 2005 a
2013; b) participação em 2014 do encontro de avaliação da formação em serviço dos
professores da área de Ciências do ensino fundamental - anos finais; c) entrevista
semiestruturada com três técnicos educacionais da SEME; d) entrevista com dois professores
do ensino de Ciências que participaram da formação em serviço; e) visita à Escola do Campo
e Estação de Ciências Margarete Cruz Pereira; f) registros fotográficos e de áudio; g)
anotações em diário de bordo. A análise é realizada a partir dos dados levantados e
organizados.

2 TRANSFORMAÇÕES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: DIFERENTES TENDÊNCIAS

Ao analisar o ensino de Ciências nas décadas de transição entre os séculos XX e XXI,
observam-se mudanças influenciadas, principalmente, por questões políticas, econômicas,
históricas e filosóficas.
De acordo com Chassot (2011); Delizoicov e Angotti (1994); Krasilchik (2000) e
Teixeira (2003), um dos acontecimentos que marcou de modo categórico a história do ensino
de Ciências foi a corrida espacial por volta da década de 1960. Temerosos do atraso científico
e tecnológico em relação aos soviéticos, os norte-americanos desencadearam uma reforma
educacional que atingiu fortemente o ensino de Ciências, o que teve repercussões posteriores
no Brasil.
O ensino de Ciências, desenvolvido na segunda metade do século XX, objetivava a
formação de uma elite que garantisse a hegemonia norte-americana, identificando e
incentivando jovens talentos a seguir carreiras científicas. Essa época foi marcada pelas ideias
de educadores comportamentalistas que recomendavam a apresentação de objetivos do ensino
na forma de comportamentos observáveis, indicando maneiras de atingi-los e referência
mínima de desempenho aceitável. Assim, o ensino de Ciências caracterizou-se pelo uso de
atividades sequenciadas, análise de tarefas, ensino por módulos auto instrutivos, com ênfase
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na avaliação, e pela aplicação de testes que indicavam mudanças de comportamento no
decorrer dos estudos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994).
Segundo Krasilchik (2000) essa linha de trabalho teve grande influência na educação
brasileira e ainda hoje muitos dos processos de planejamento que ocorrem nas escolas
constam apenas da redação de objetivos e metas, que em geral são esquecidos durante o ano
letivo por força das realidades cotidianas das salas de aulas, fato pouco producente.
Com os estudos de Jean Piaget sobre o desenvolvimento intelectual, os quais
começaram a ser conhecidos e discutidos no final dos anos 60, a perspectiva cognitivista
passa a ter papel central no processo de ensino-aprendizagem de Ciências, o chamado
construtivismo (KRASILCHIK, 2000). Este defendia a relevância do envolvimento mais ativo
do aluno no processo de aprendizagem, bem como o reconhecimento da importância de seus
conhecimentos prévios, sua atuação nas aulas práticas e modificação o papel do professor na
abordagem de ensino.
No que se refere ao campo da proposição de caminhos para a melhoria da qualidade de
ensino essas ações foram importantes, e conforme afirma Teixeira (2003), o Construtivismo
configurou-se, pois, numa metodologia diferenciada que fez parte do campo pedagógico
nacional. Com isso se constituiu de forma isolada, ganhando status e tornando-se a principal
corrente teórica servindo-se como suporte para inúmeros trabalhos na área da pesquisa
didática, com ênfase no ensino de Ciências.
Entretanto, ainda de acordo com Krasilchik (2000) o construtivismo não chegou a
analisar o significado da discussão sobre mudanças conceituais como um processo individual
de responsabilidade do aluno ou um processo social, havendo, pois, um distanciamento entre
a proposta construtivista e os direcionamentos que permitiriam ao professor exercer sua
função de mediador da aprendizagem. O construtivismo,

[...] por força do refrão de que o “aluno constrói seu próprio conhecimento” leva o
professor a abdicar da sua função de orientador do aprendizado. Nesses casos, o
laboratório e as aulas práticas podem até ser divertidas, mas não levam à formulação
ou reformulação de conceitos. (p. 88).

Com concepções semelhantes a essa temos, Delizoicov e Angotti (1994) e Teixeira
(2003).
Para eles tais tendências tiveram um impacto modesto sobre a prática do ensino de
Ciências e geraram poucas melhorias no processo pedagógico, pois colaboraram para o
esvaziamento do conteúdo e minimizaram o papel da escola, haja vista que discussões numa
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perspectiva mais crítica sobre o papel da Ciência foram excluídas, colaborando, pois, para
construção de uma visão equivocada da Ciência como pronta e acabada. Isto porque não
abordaram uma série de dimensões que envolvem o processo de escolarização dos estudantes,
como a não incorporação da historicidade da cultura humana, desconsiderando o homem
como fruto das relações sociais.
Essa concepção de ensino baseia-se nas ideias da psicologia sócio-histórica de
Vygotski que ganham força com as pedagogias progressistas, que consideram o ensino, assim
como outras atividades humanas, processo social, e, portanto, integra múltiplas interações
sociais, em que se convergem as dimensões políticas, ideológicas, éticas, pedagógicas, frente
às quais se formulam objetivos, conteúdos e métodos, segundo as opções assumidas pelo
educador (TEIXEIRA, 2003).
Essa perspectiva aponta para a relevância da abordagem sócio-cultural dos processos
de aprendizagem fundados no desenvolvimento integral do estudante. O ensino de Ciências,
nesse sentido, deve apresentar metodologias motivadoras, considerando a escola como um
espaço democrático de discussão e análise das temáticas associadas às questões e problemas
da realidade social, que contribuam com a formação geral dos estudantes/cidadãos.
Sob esse mesmo aspecto Chassot (2011) pontua que a escola precisa ter um ensino
cada vez mais dinâmico e crítico, que considere o desenvolvimento histórico do
conhecimento científico e suas implicações, contribuindo para uma alfabetização científica.
Segundo ele é preciso formar cidadãos que não só saibam ler o mundo, como também, e
principalmente, sejam capazes de transformá-lo para melhor, tornando homens e mulheres
mais críticos.
Observa-se em pesquisas recentes sobre o ensino de Ciências o crescente número de
trabalhos com reflexões e análises baseadas na psicologia sócio-histórica de Vygotski,
apontando práticas e estratégias de ensino de Ciências exitosas fundamentadas nesses
pressupostos.
Exemplo são os trabalhos de Castro e Bejarano (2012) e Monteiro (2011). De modo
geral esses autores pontuam, embasados na psicologia sócio-histórica, que o homem se
constitui na relação com os outros, e que o conhecimento, antes de ser pessoal, é social.
Descrevem estratégias de ensino de Ciências com abordagens interativas, a partir da realidade
do aluno, sob a intervenção do professor, relacionando os conhecimentos científicos ao
cotidiano do educando, contribuindo para desenvolver o olhar crítico do mesmo sobre sua
realidade.
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De acordo com Cachapuz, Praia e Jorge (2004), a direção essencial do
desenvolvimento não vai do individual para o social, mas do social para o individual, que,
portanto, o ensino de Ciências não pode ignorar a articulação entre Ciência, Sociedade,
Tecnologia e Ambiente, ou ainda, ciência e ética, auxiliando a situar culturalmente a Ciência
no quadro de uma educação para uma cidadania responsável.
Outros trabalhos como os de Elias, Amaral e Araújo (2007); Romanzini e Batista
(2009) e Stuchi e Ferreira (2003), discutem o ensino de Ciências articulado aos espaços
educativos não formais, como museus, centros de ciências e planetários, que potencializam e
ampliam o universo escolar. Apontam, na perspectiva sócio-cultural, que a troca de
informações e interações nesses ambientes contribui para o desenvolvimento do estudante,
uma vez que a aprendizagem não se dá em um único momento da vida, mas deriva de um
processo de mediação entre o indivíduo e o mundo que o cerca.
No trabalho de Romanzini e Batista (2009), fica claro que esses espaços são ambientes
diferenciados e contribuem para a aprendizagem tanto dos alunos, sendo uma experiência de
aula de campo que colabora para a consolidação do conhecimento trabalhado em salas de
aulas, quanto para os demais visitantes, que vão a esses locais por curiosidade ou até mesmo
para momentos de descontração e passeio. Segundo as autoras esses ambientes contribuem
ainda para desmitificar a complexidade das Ciências, proporcionando metodologias
inovadoras as quais estimulam a capacidade criativa e crítica dos indivíduos envolvidos.
O ensino de Ciências na perspectiva apresentada nesses trabalhos, com uma
abordagem mais crítica, contextualizada, desmitificando a Ciência, caracterizando-a como
atividade humana, cultural, não-neutra, fornece aos estudantes instrumentos que possibilitam
um melhor entendimento da sociedade em que estão inseridos. Assim, passam a ver o
conhecimento em Ciências como necessário para a formação cultural de qualquer cidadão.
Nesse sentido, as transformações ocorridas no ensino de Ciências podem contribuir
para que a escola cumpra seu papel mais amplo de prover os estudantes de condições para o
exercício pleno da cidadania (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994) por meio da mediação
pedagógica nos processos de ensino.

3 O MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES E O ENSINO DE CIÊNCIAS

O Sistema Municipal de Ensino de Cariacica-ES é relativamente novo. Foi instituído
em 2006, por meio da Lei Nº 4.373 de 10 de janeiro do mesmo ano. A promulgação dessa Lei
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marca uma nova fase do município que iniciou em 2005 um processo de construção de sua
própria identidade educacional “com pressupostos fundados na perspectiva histórico-cultural
e como referência teórico-filosófica os princípios da gestão democrática e da teoria da
emancipação social” (CARIACICA, 2012a, p. 11). Dessa nova fase, analisa-se a seguir as
ações e políticas educacionais municipais que nortearam mais diretamente o ensino de
Ciências no município.
Este trabalho apresenta dados mais específicos do ensino de Ciências dos anos finais
do ensino fundamental, pois os documentos não apresentaram informações referentes aos
anos iniciais, o que limitou a coleta de dados prejudicando uma análise mais abrangente do
ensino de Ciências no município.
O Quadro 1, a seguir, sintetiza as informações levantadas destacando ações e políticas
educacionais municipais que nortearam o ensino de Ciências em Cariacica-ES.

Quadro 1 – Ações estruturais norteadoras do ensino de Ciências em Cariacica-ES.
Ano
Ações - ensino de Ciências
Organização e implementação de uma série de medidas, junto à comunidade escolar,
2005
para ampliar a gestão participativa e o controle social.
Instituição do Sistema Municipal de Ensino de Cariacica-ES – Lei N 4.373/2006.
2006 Realização de Concurso público para o magistério com vagas específicas para
professor de Ciências Biológicas.
Organização da formação em serviço para professores por área de conhecimento.
2007 Instituição da equipe de currículo na SEME – início do processo de construção das
diretrizes curriculares.
Novo Concurso público para o magistério com vagas específicas para professor de
2009 Ciências Biológicas.
Criação da Escola do Campo e Estação de Ciências Margarete Cruz Pereira.
Reformulação da proposta de formação em serviço para professores por área de
2011
conhecimento.
2012 Sistematização das diretrizes curriculares dos anos finais do ensino fundamental.
Implementação das Diretrizes Curriculares dos anos finais do ensino fundamental,
2013 por meio da formação de professores.
Seminário de práticas para professores da rede.
Fonte: Dados da pesquisa.

Nos anos de 2006 e 2009 foram realizados concursos públicos para o magistério com
vagas para Professor B de Ciências Biológicas, e exigiu como requisito para exercer o cargo o
curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (CARIACICA, 2009).
A realização do concurso público, bem como a exigência de formação específica para
o exercício do cargo de professor de Ciências Biológicas, vão ao encontro da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Nº 9.394/1996, e da Constituição Federal de 1988, que
Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

discorrem, respectivamente, sobre a exigência de formação dos profissionais da educação, de
modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades na presença de sólida
formação básica, e sobre a realização de concurso como requisito indispensável para a
investidura em cargo ou emprego público, excetuando-se as hipóteses de cargo em comissão.
Em relato, a técnica educacional da SEME, que também é professora de Ciências no
município, destaca que “[...] antes a maioria de nossos colegas dessa área, tinha apenas
complementação pedagógica ou estudos adicionais” (informação verbal)4.
Essa situação não corrobora o ensino crítico-reflexivo e nesse sentido, Delizoicov e
Angotti (1994) discorrem que professores com formação em outras áreas, mesmo quando
especialistas em Educação ou Didática, para além dos aspectos legais, teriam grandes
prejuízos ao assumirem o compromisso de lecionar a disciplina de Ciências e desenvolvê-la
satisfatoriamente. Segundo eles, o domínio de técnicas e metodologias de ensino não é
suficiente para usá-los criticamente no desenvolvimento de conteúdos específicos de Ciências
Naturais se não dominam criticamente estes conteúdos. O professor de Ciências
[...] deverá necessariamente apropriar-se dos conteúdos de maneira a torná-los
instrumentos para melhor exercer a sua cidadania, como qualquer outra pessoa
escolarizada; mas também e, principalmente, porque terá que veicular esses
conteúdos de forma adequada, possibilitando que os seus alunos também se
apropriem do conhecimento, tornando-se cidadãos capazes de abraçar qualquer
profissão quando adultos. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994, p. 18).

Nesse sentido, é imprescindível que o professor de Ciências seja habilitado por meio
do curso de licenciatura plena em Biologia. Esses cursos, mesmo com suas deficiências,
capacitam minimamente para a atuação profissional no campo pedagógico e didático
articulando orientação teórica com a prática efetiva. Caso contrário, se a formação do
professor for essencialmente distinta daquela que ele deve proporcionar aos seus alunos, o
objetivo do ensino de Ciências pode não ser alcançado (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994).
Percebe-se que a realização do concurso público no município de Cariacica veio no
sentido de democratizar o acesso dos professores ao cargo público, imprimindo certa
transparência ao processo com moralidade e impessoalidade, e, ao mesmo tempo, buscou
qualificar o ensino de Ciências no município, exigindo profissionais com conhecimentos
específicos dos fundamentos científicos e sociais, necessários ao professor de Ciências.
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concedida para a pesquisa.
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Em 2008 a Secretaria Municipal de Educação de Cariacica adquiriu um sítio na área
rural de Cariacica objetivando criar uma Escola do Campo e Estação de Ciências nesse
espaço.
A Escola do Campo iniciou suas atividades em 2011, mas foi pensada e justificada
desde 2005, quando, em vários momentos junto aos órgãos públicos municipais, os
produtores e moradores das comunidades da zona rural de Cariacica, desejosos de formar seus
filhos com valores e conhecimentos que “os façam sujeitos produtivos e geradores do trabalho
do campo” solicitaram a construção dessa escola (CARIACICA, 2010, s. p).
Essa solicitação justifica-se, pois embora Cariacica esteja inserida na região
metropolitana da Grande Vitória-ES, ainda conserva traços marcantes de uma cidade
desenvolvida a partir de um contexto rural. 54% de sua área geográfica são de zona rural,
mais da metade do território do município. Além da Escola do Campo, foi prevista para
funcionar, também nesse mesmo lugar, uma Estação de Ciências que entrou em
funcionamento em 2009, com o objetivo de servir de pano de fundo para pesquisas e visitação
das escolas, visando favorecer a materialização de uma educação de qualidade, possibilitada
pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa, socialização e divulgação do conhecimento
produzido (CARIACICA, 2010).
Assim, a Estação de Ciências recebe escolas e outros com visitas mediadas pelos
professores desse espaço com circuitos: no Observatório Astronômico, trilhas na Mata
Atlântica, mirante, nascentes, reservatórios e piscinas naturais; quadra esportiva, fazendinha,
horta mandala e outros. Sua proposta pedagógica fundamenta-se na Pedagogia HistóricoCrítica.
Em entrevista, uma técnica educacional relata que “[...] esse espaço possui um
ecossistema riquíssimo e oferece ampla possibilidade de trabalhos diferenciados, fora do
ambiente escolar” (informação verbal)5. Acrescenta ela que “[...] a prática de uma educação
socioambiental está presente em todos os circuitos de visitação/interação” (informação
verbal)6.
Observou-se durante os circuitos de visitação a interação entre alunos/visitantes e
também destes com os professores/mediadores que apontam para um processo educativo com
pressupostos fundados na abordagem histórico-cultural.
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PROFESSOR 2. Entrevista. Cariacica/ES, 17 abr. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira. Entrevista
concedida para a pesquisa.
6
Ibidem.
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Abordando essa realidade, Jacobucci (2008) afirma que ambientes como a Estação de
Ciências se constituem como espaços educativos não formais e são aliados das escolas na
formação da cultura científica dos estudantes/cidadãos, na medida em que os aproximam do
conhecimento científico, contribuindo para a promoção de debates sobre a ciência.
A Estação de Ciências, nesse sentido, vem se constituindo como um espaço educativo
não formal, com grande potencial educativo em todas as áreas de ensino, principalmente no
ensino de Ciências, na medida em que aproxima os estudantes da prática científica, reduzindo
o conteudismo abstrato, possibilitando aos alunos analisar, sintetizar, avaliar e
construir/reconstruir os conceitos apreendidos nas salas de aulas. Essas práticas de ensino,
segundo Chassot (2011), vão ao encontro de um ensino de Ciências menos asséptico, menos
dogmático, menos abstrato, menos a-histórico, que visa à formação de cidadãos críticos.
Os professores de Ciências entrevistados evidenciam que uma das ações que está
contribuindo com o ensino de Ciências no município, e até transformando suas práticas, é a
formação continuada por área de conhecimento, principalmente a partir de 2011 quando sua
proposta foi reformulada.
Os documentos e relatórios sobre a formação continuada do município apontam que a
oferta de capacitações para os professores é uma prática constante da Secretaria de Educação.
Em contrapartida, esses mesmos documentos apresentam que nos anos de 2005 a 2010 as
formações aconteceram, em sua maioria, de modo esporádico, não sequencial, no formato de
curso ofertado aos professores, sem definição de uma área específica na maioria das vezes,
envolvendo temas gerais relacionados à educação.
Esses cursos foram ministrados por técnicos educacionais da própria Secretaria de
Educação, ou por palestrantes externos contratados para esse fim. Também foram ofertadas
vagas em seminários e congressos custeadas pela Secretaria. Os dados não apontam cursos
com temas direcionados ao ensino de Ciências de modo específico.
Apenas nos anos de 2007 e 2008 houve uma proposta de organização de formação em
serviço por área de conhecimento. Os documentos consultados não apresentam informações
detalhadas dessas formações, mas sinalizam que aconteceram entre um a dois encontros por
ano, ministrados por técnicos educacionais da Secretaria, palestrantes externos e também por
pedagogos das escolas da rede. Foram abordados temas pontuais propostos pela própria
Secretaria relacionados à educação de modo geral, e alguns específicos a cada área de ensino,
informações sintetizadas no Quadro 2 a seguir.
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O Quadro 2 é uma adaptação dos quadros de ofertas de formação apresentados no
documento “Memorial de Transição Democrática de Governo” (CARIACICA, 2008;
CARIACICA, 2012b), que exemplifica as formações ofertadas pelo município.

Quadro 2 – Oferta de formação em Cariacica-es nos anos de 2005 a 2012.
Formação Ofertada
Período
Público Alvo
out a
Professores e
OficinAXÉ
nov/2005
Pedagogos
Vagas no Congresso Espírito Santense de
Professores de Ed.
2006
Educação Física – UFES
Física
Professores e
Oficina de máscara de congo
jun a jul/2007
Pedagogos
Encontro de professores por área
abr e out/2007 Ensino Fundamental II
abr a
Professores e
Curso Escola que Protege – Ufes/MEC
ago/2008
Conselheiros
Professores e
Educação tributária
jun/2008
Pedagogos
Encontro de professores por área
set/2008
Ensino Fundamental II
Professores e
Reforma ortográfica
mai/2009
Pedagogos
jun a
Curso teatro e dança
Professores do Semearte
ago/2009
Curso “Qualidade e recursos humanos na gestão
Professores e
ago a set/2009
pública”
Pedagogos
Formação Professores do Programa de
Professor de Educação
abr a dez/2010
Atendimento Educacional Especializado – AEE
Especial
mar a
Encontro de professores por área
Ensino Fundamental II
dez/2011
Formação de Pedagogos
jun a dez/2011
Pedagogos
Formação de Professores da Educação Infantil
fev a dez/2011
Educação Infantil
Encontro de professores por área (Diretrizes
out a dez/2012 Ensino Fundamental II
Curriculares)
Fonte: Memorial de Transição Democrática de Governo (CARIACICA, 2008; CARIACICA, 2012b).

A partir de 2011 a Coordenação de Formação Continuada retoma a proposta de
formação em serviço por área de conhecimento, reformulando sua dinâmica. Os temas dos
encontros de formação passam a ser identificados nos próprios grupos de professores, de
acordo com o interesse dos mesmos. O palestrante externo foi substituído pelo
professor/coordenador da área de Ciências.
A proposta foi de que um dos professores que estivessem em sala de aula atuasse
como coordenador da formação, com a finalidade de não haver distanciamento entre o
discutido na formação, com a realidade da sala de aula. A nova proposta teve como objetivo
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transformar os encontros de formação em momentos de construção/discussão coletiva, num
espaço de troca de experiências e de práticas de ensino.
O professor/coordenador da área de Ciências explicou durante a entrevista a dinâmica
de funcionamento da formação: “[...] nós professores-coordenadores levamos o embasamento
teórico para as formações, mas toda a construção é feita nesse espaço coletivo. Mensalmente
nos reunimos na SEME com a Coordenação de Formação Continuada para estudo e
planejamento das formações [...]” (informação verbal)7.
Conta ele ainda que
[...] essa nova proposta de formação marca o protagonismo dos professores de
Ciências no seu processo de formação. Desconstruiu a visão de que formação
continuada é palestra e criou um espaço de formação para o protagonismo do
professor [...] Os professores a todo tempo são instigados a trazer materiais, recursos
didáticos, fundamentação teórica para as discussões [...] Eles se sentem motivados e
participam mais da formação. (Informação verbal)8.

A esse respeito Tardif (2005) discorre que o professor precisa estar num processo
contínuo de formação e reflexão sobre seus objetivos e sobre a decorrência de seu ensino
durante sua formação, no qual ele é o principal protagonista, responsabilizando-se por seu
próprio desenvolvimento profissional, onde seus “saberes práticos”, e não saberes da prática
ou sobre a prática são construídos.
Nos momentos de diálogo proporcionados na formação, foi percebido que o professor
assume-se como sujeito do conhecimento, participante de um processo histórico, que Oliveira
(1993) aponta como interação sociocultural. Observa-se que a metodologia de formação
acontece numa perspectiva de transformação social, tendo em vista que parte da prática social
dos diferentes professores que frequentam a formação, com propostas voltadas para a busca
da apropriação dos saberes acumulados historicamente, considerando a trajetória histórica por
eles percorrida.
Nas formações são levados em consideração os condicionantes reais de seu trabalho
docente e as estratégias utilizadas para eliminar esses condicionantes na ação. O professor é
visto como aquele que reflete, investiga e constrói seu saber a partir da interação com os seus
pares. Assume e constrói sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, a partir
de suas opções, crenças e valores construídos historicamente em suas relações (TEIXEIRA,
2003).
7

PROFESSOR 3. Entrevista. Cariacica/ES, 02 abr. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira. Entrevista
concedida para a pesquisa.
8
PROFESSOR 3. Entrevista. Cariacica/ES, 02 abr. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira. Entrevista
concedida para a pesquisa.
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No ano de 2012 a formação continuada teve como foco a sistematização das Diretrizes
Curriculares. Os documentos da Secretaria de Educação apontam que o processo de
construção das Diretrizes Curriculares foi iniciado em 2007 com a instituição na SEME da
equipe de Currículo. Essa equipe realizou nos anos de 2007 a 2009 grupos de estudos nas
Unidades de Ensino, com vistas à compreensão e aprofundamento de conceitos como:
Currículo, Educação Cidadã e Cidadania, além de discutir aspectos do currículo escolar
envolvendo diagnóstico da realidade e apontamentos de necessidades (CARIACICA, 2012a).
As Diretrizes Curriculares para o ensino de Ciências do município de Cariacica foram
construídas tendo como ponto de partida a concepção de Ciência como construção humana
que envolve relações com os contextos cultural, ambiental, socioeconômico, histórico e
político, adotando referencial teórico com base nas pedagogias progressistas, conjugado ao
Movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) no ensino de Ciências
(CARIACICA, 2012a).
O texto base das diretrizes descreve que houve um grande comprometimento dos
professores em colaborar na construção das Diretrizes Curriculares. Nos encontros de
formação em 2012, as discussões foram sobre as principais concepções atuais na área de
ensino de Ciências no Brasil e no mundo, como o movimento CTSA; abordagem temática;
investigação; ensino focado na cidadania, na contextualização, na interdisciplinaridade e na
transdisciplinaridade (CARIACICA, 2012a).
O modo adotado pelo município de construção coletiva do documento norteador do
ensino de Ciência, bem como os princípios assumidos que consideraram a realidade do
município e suas peculiaridades, apresentam-se como uma intenção, ou até mesmo um
compromisso da Secretaria de Educação em inovar e melhorar o ensino de Ciências do
município, caminhando para um ensino menos apolítico (CHASSOT, 2011). Um ensino de
Ciências que consiga conjugar harmoniosamente a dimensão conceitual da aprendizagem
disciplinar com a dimensão formativa e cultural. O professor de Ciências tem sido cada vez
mais impulsionado a repensar suas práticas pedagógicas, incentivando os alunos no estudo
das Ciências, de modo a serem capazes de relacionar os conteúdos com a sociedade e o
ambiente, se posicionando e agindo criticamente frente aos mesmos.
Em 2013 a formação de professores de Ciências teve como finalidade a
implementação das Diretrizes Curriculares, utilizando a metodologia da Sequência Didática,
tendo a problematização da realidade como ponto de partida.
A dinâmica das formações permaneceu a mesma de 2011, com a mediação do
professor/coordenador de Ciências, estudos teóricos e trocas de experiências.
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No final do ano letivo de 2013 a Secretaria de Educação realizou um evento de
culminância dos encontros de formação, denominado “Seminário de Práticas”. Neste os
professores puderam inscrever trabalhos para apresentação de suas práticas de ensino
realizadas durante o ano de 2013 (CARIACICA, 2013).
Ressalta um dos professores entrevistados que as formações têm incentivado o registro
de suas práticas: “[...] Antes quando não registrava, parecia que não haviam feito nada”
(informação verbal)9.
A professora/coordenadora da área de Ciências, em relato, considera que houve
avanços no ensino de Ciências do município, e os atribui aos momentos coletivos de
discussão e troca de experiências, ocorridos nas formações de professores: “Nesse espaço
foram debatidos princípios sócio filosóficos, a partir das atuais concepções de ensino de
Ciências [...] Foi possível perceber reflexos dessas discussões tanto nas apresentações dos
trabalhos no Seminário de Práticas, quanto nas Mostras Culturais nas escolas” (informação
verbal)10.
Durante a participação no encontro de formação de professores de Ciências,
observaram-se falas de professores que expressam a contribuição da formação em suas
práticas de ensino: “[...] a formação é organizada, com objetivos, centrada, com efeito na sala
de aula” (informação verbal)11; “[...] verificamos um crescimento da formação e de nós
professores enquanto profissionais, ‘Professores de Ciências’ [...]” (informação verbal)12;
“[...] com as formações me sinto mais segura e tenho mais autonomia de trabalho”
(informação verbal)13.
Essas falas também expressam a contribuição da formação continuada no processo de
construção da identidade profissional desses professores. Segundo Nóvoa (2000, p.16) “a
identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade
é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na
profissão”. O fazer do professor em sala de aula e os motivos que o levam a agir de uma ou de

9

PROFESSOR 4. Entrevista. Cariacica/ES, 26 mar. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira.
concedida para a pesquisa.
10
PROFESSOR 1. Entrevista. Cariacica/ES, 17 abr. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira.
concedida para a pesquisa.
11
PROFESSOR 5. Entrevista. Cariacica/ES, 26 mar. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira.
concedida para a pesquisa.
12
PROFESSOR 6. Entrevista. Cariacica/ES, 26 mar. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira.
concedida para a pesquisa.
13
PROFESSOR 7. Entrevista. Cariacica/ES, 26 mar. 2014. Entrevistador: Cristiane Ramos Teixeira.
concedida para a pesquisa.
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Entrevista
Entrevista
Entrevista

outra forma, comportamentos e gestos consolidados a partir das experiências, interações e
escolhas feitas ao longo do processo, passa pela capacidade de exercer com autonomia, com
autoria, suas atividades e pelo sentimento de que controla seu trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A postura política e filosófica adotada por esse município em relação ao ensino de
Ciências pode ser considerada consequência da autonomia advinda da criação do seu Sistema
Educacional de Ensino, a partir de 2006.
Essa postura se exprime nas ações como: a) realização de concurso público para o
cargo de professor de Ciências exigindo formação específica; b) criação da Estação de
Ciências como espaço educativo não formal de construção e divulgação do conhecimento
científico; c) construção coletiva das Diretrizes Curriculares a partir da realidade das escolas,
ouvindo professores e comunidade, assumindo um referencial teórico com base nas
pedagogias progressistas conjugadas ao Movimento CTSA no ensino de Ciências; d)
valorização dos saberes docentes na formação continuada de professores pautada por uma
ação com o professor e não sobre o professor.
É sabido que não há garantia de autonomia e democratização da gestão somente por
meio da criação do Sistema de Ensino, mas a atitude adotada pelo município demonstra que o
mesmo busca romper com bases patrimoniais enraizadas em certas práticas governamentais,
abrindo espaço para a construção de uma política educacional fundada no coletivo, que atenda
a realidade do município. Grande parte dessas mudanças são resultados da participação da
comunidade escolar nas ações de mobilização para organização de um Sistema de Ensino de
gestão democrática. Exemplo dessa mobilização é a conquista da obrigatoriedade da oferta de
formação continuada em serviço, luta de anos do magistério.
As ações realizadas pelo município podem proporcionar melhorias no ensino de
Ciências, com desdobramentos na prática pedagógica do professor e na própria sala de aula.
As atuações concretizadas podem superar práticas conservadoras, mas esse é um trabalho que
deve e necessita da participação efetiva da comunidade escolar nos processos de gestão para
sua continuidade.
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