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tartarugas que possuem diplomas universitários. Aqui se encontra o perigo das 

escolas: de tanto ensinar o que o passado legou – e ensinar bem – fazem os 

alunos se esquecer de que o seu destino não é o passado cristalizado em saber, 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo investigar a percepção dos professores 

que lecionam Geografia no ensino médio em escolas públicas da cidade de 

Pojuca acerca da Educação Científica. Trata-se de uma pesquisa de caráter 

quali-quantitavo, onde se buscou interpretar as informações fornecidas pelos 

sujeitos pesquisados. Participou da pesquisa um quantitativo de 07 (sete) 

professores que lecionam Geografia nas séries do ensino médio. Como 

instrumento de coleta foi utilizado o questionário semi-estruturado que, por sua 

formatação, permite a emissão de respostas que ressoem as impressões do 

sujeito pesquisado sobre o objeto que se propõe investigar. O questionário foi 

elaborado de modo a contemplar uma investigação acerca da percepção 

alicerçada nas vertentes conceituais, procedimentais e atitudinais do professor 

para com a Educação Científica. O aporte teórico utilizado versa sobre o ensino 

de Geografia no Brasil e a Educação Científica, buscando promover um diálogo 

entre esses. Assim, autores de grande relevância para cada área, em âmbito 

nacional, foram utilizados para fundamentar a pesquisa. Como resultado, a 

presente pesquisa evidenciou que, embora os sujeitos pesquisados percebam a 

Educação Científica como promotora de uma aprendizagem exitosa, a maioria 

não faz uso dessas ações em sua prática docente, apontando como razão a falta 

de conhecimento teórico decorrentes de insatisfatórias discussões sobre a sua 

formação.  

  

Palavras-chave: Educação; Ensino de Geografia; Educação Científica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the perception of teachers who teach Geography 

in secondary education in public schools Pojuca city about science education. It 

is a qualitative and quantitavo research study, which sought to interpret the 

information provided by study subjects. Participated in the survey a quantitative 

07 (seven) teachers who teach Geography in high school grades. As a collection 

instrument was used semi-structured questionnaire, which in formatting, allows 

emission of answers that resonate the impressions of the research subject on the 

object that proposes to investigate. The questionnaire was prepared in order to 

include an investigation into the perception of the conceptual aspects, procedural 

and attitudinal teacher towards science education. The theoretical approach 

deals with Geography teaching in Brazil and Science Education, seeking to 

promote a dialogue between them. Thus highly relevant authors for each area, 

nationwide, were used to support the research. As a result, the present study 

showed that although the subjects surveyed perceive science education as a 

promoter of a successful learning, most do not use these shares in their teaching 

practice, citing as reason the lack of theoretical knowledge due to unsatisfactory 

discussions on their training.  

Keywords: Education; Geography teaching; Science Education. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O ensino da Geografia no Brasil, em sua gênese, esteve permeado por práticas 

metodológicas tradicionais, baseada nos moldes mnemônicos, desarticulado do 

contexto real. Manteve-se assim por longos anos, enfrentando além das práticas 

tradicionais – decorativas e descritivas, a falta de professores com formação para 

o ensino da disciplina, sendo esta ministrada por profissionais advindos de outras 

áreas que simpatizavam com os conteúdos relacionados a essa. (ROCHA, 

2000). 

A ruptura com o pensamento tradicional foi decorrente do processo de 

transformação econômica, das mudanças ocorridas na sociedade que passou a 

contar com uma economia mundializada, com a intensificação e ampliação dos 

meios de comunicação, o que nos levou a uma era globalizante e globalizada. 

Logo, a Geografia precisou moldar-se a essa nova configuração para não se 

tornar obsoleta e assim ser capaz de compreender os fenômenos sociais e 

econômicos que não poderiam mais ser analisados de forma desarticulada. 

(PONTUSCHKA, 2001) 

Pensar no ensino de Geografia contemporaneamente nos coloca como 

alternativa a Educação Científica, vista como uma habilidade para o século XXI, 

capaz de inserir os indivíduos na sociedade intensiva do conhecimento (DEMO, 

2010b). Desse modo, esse trabalho alicerça-se sobre dois pilares: o ensino da 

Geografia e a Educação Científica. 

Para a retomada da trajetória da Geografia escolar, nesse trabalho, foi realizada 

uma breve retrospectiva do ensino dessa disciplina, de acordo com marcos 

importantes de transição em sua história, traçando um panorama das 

características principais de cada momento, sem tencionar esgotá-los. De modo 

que, na perspectiva do ensino da Geografia aborda-se a história de sua inserção 

no currículo formal das escolas brasileiras; as escolas do pensamento geográfico 

que influenciavam e influenciam o ensino dessa disciplina e sua proposta de 

ensino contemporaneamente. 

A retomada histórica do ensino da Geografia se justifica pela necessidade de 

contextualizar as práticas metodológicas aplicadas no processo de ensino desta, 
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podendo assim pensá-la, contemporaneamente, sob o enfoque da Educação 

Científica. 

O objeto de investigação dessa pesquisa é a percepção dos professores que 

lecionam Geografia no ensino médio em escolas públicas da cidade de Pojuca 

sobre a Educação Científica, por se pensar que, práticas metodológicas apenas 

são bem conduzidas e exitosas quando os sujeitos participantes do processo, 

são receptivos a essas, compreendem e comungam com os seus ideais e 

perspectivas inovadoras de ensino. 

Para a investigação do objeto foi realizada uma pesquisa de caráter quali-

quantitativo, através de questionário semi-estruturado, em duas escolas públicas 

estaduais da cidade de Pojuca, com um total de 07 (sete) professores que 

lecionam Geografia nas três séries do ensino médio. 

A pesquisa objetivou levantar informações sobre questões como: formação (ou 

ausência) recebida pelos professores voltada para a Educação Científica e o 

momento em que ela ocorreu; quantificação do conhecimento desses 

professores acerca da Educação Científica; conceituação construída por eles 

sobre o que é a Educação Científica; a presença de ações dessas em sua prática 

docente; as dificuldades por eles encontradas para trabalhar com tais ações e, 

se eles percebiam mudança comportamental nos alunos diante de tais práticas, 

bem como as possíveis contribuições da Educação Científica à prática desses 

docentes e ao processo de formação discente. 

Com essa pesquisa pode-se conhecer o quanto os professores pesquisados 

consideram satisfatória as discussões sobre Educação Científica em sua 

formação inicial. Quando requisitados a descrever sobre seu entendimento por 

Educação Científica houve uma convergência das respostas para o trabalho com 

ações envolvendo o uso da pesquisa no processo de ensino-aprendizagem, 

variando a percepção de “pesquisa” entre esses; Parte dos professores afirma 

fazer uso de ações da Educação Científica em sua prática pedagógica, outros 

tantos dizem encontrar dificuldades para trabalhar com ações que envolvam a 

Educação Científica, apontando fatores diversos como agentes limitadores. 
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Considera-se que, embora os professores investigados reconheçam a 

importância de se trabalhar com ações da Educação Científica para a promoção 

de uma educação que transite o discente de mero receptor a sujeito do processo 

de educação, existe uma deficiência, apontada por esses profissionais, para se 

trabalhar com a Educação Científica, tanto no que se refere à formação 

adequada do professor para conduzir o processo de ensino dentro desses 

moldes sem incorrer em erros que o banalize, bem como dos recursos 

disponíveis dentro das unidades escolares para a realização de atividades que 

promovam um ensino alicerçado no enfoque da Educação Científica.  
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2 – OBJETIVOS 

2.1 – Geral 

Investigar a percepção que professores que lecionam Geografia no Ensino 

Médio nas escolas públicas de Pojuca-Bahia possuem acerca da Educação 

Científica. 

2.2 – Específicos 

• Investigar junto aos professores que lecionam Geografia seu 

conhecimento sobre Educação Científica;  

• Conhecer possíveis dificuldades que esses professores têm encontrado 

na prática de ações Juenvolvendo a Educação Científica;  

• Conhecer a concepção dos professores sobre como a Educação 

Científica pode contribuir na sua práxis pedagógica. 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 – Breve Histórico do Ensino da Geografia no Brasil.  

O ensino de Geografia, no Brasil, remonta ao início do processo de educação no 

país. Ainda que, inicialmente, seu ensino não ocorresse de forma sistematizada 

e autônoma, já se fazia presente junto ao ensino de outras disciplinas. Dos traços 

involuntários do ensino de Geografia na escola enquanto conteúdo de estudo à 

sua institucionalização e inclusão no currículo formal da educação brasileira, 

transcorreu-se quase três séculos. Os passos iniciais não a delimitam nem dão 

corpo de uma disciplina de fato, com objetivos, conteúdos e intencionalidade, 

mas são tomados na revisão literária como esboço de uma produção de 

conhecimento geográficos do e no Brasil (ROCHA, 2000). 

Seguidamente, quando da sua institucionalização, a velada intenção é de criar 

um sentimento pátrio nos que tomaram essa terra, outrora descoberta, 

colonizada e, por fim, independente, como lar. Portanto, a descrição da natureza 

permeia os estudos com ares de contemplação. Perceber a dinâmica desse 

espaço tão diverso para logo mais expandir a ocupação desse território passam 

a constituir objetivos que permeiam o ensino da Geografia nesse momento 

(ANDRADE, 2011). Ao temporizar o ensino da Geografia de acordo com suas 

finalidades, estes corresponderam aos períodos determinados pela história 

como Brasil Colônia, Brasil Império e parte do Brasil República e o que se tem 

das práticas e conteúdos escolar são reflexos das necessidades das sociedades 

vigentes. 

De acordo com o contexto social, político e econômico dessa fase de 

periodização do ensino, ou melhor, das feições de conteúdos da Geografia, tem-

se o período do Brasil Colônia. Tal momento é onde se engendra a ocupação e 

dominação do território; período de descobertas das possibilidades extrativistas 

nessa nova terra em que se delimitam divisões de exploração e acordos entre 

quem fica com o que. Um momento de cativação do povo nativo. A educação, 

assim, atende a objetivos diferentes para povos diferentes. Aos nativos dedica-

se o propósito de catequização e aculturação; aos colonizadores que aqui 

chegavam e sua prole, a disseminação de conhecimento acerca das riquezas 



18 
 

naturais dessa terra, conforme Andrade (2011). Assim, já se via traços da 

Geografia nos conteúdos ensinados em outras disciplinas antes mesmo dessa 

torna-se uma componente da matriz curricular, conforme diz Rocha (2000), ao 

constatar que no Brasil, até o século XIX, os conhecimentos geográficos 

ensinados nos estabelecimentos educacionais existentes não estavam 

organizados a ponto de constituírem uma disciplina escolar específica, 

porquanto 

o latim e o grego são disciplinas dominantes. As outras, o vernáculo, a 
história, a geografia, as relias, não têm um estatuto autônomo, são 
ensinadas concomitantemente na leitura, versão e comentários dos 
autores clássicos. (FRANÇA, 1952, p. 49 apud ROCHA, 2000, p.129). 

O que se tem de traços de ensinos de Geografia refere-se à apreciação das 

leituras do que era produzido por cronistas coloniais sobre a descrição da 

paisagem e dos costumes dos povos nativos, (ANDRADE, 2011). Essas 

produções iniciais não tem o intento de ensino geográfico, todavia, são 

consideradas como o primeiro esboço de ensino da Geografia no e do Brasil. 

A educação desse período era de responsabilidade dos jesuítas e isso 

influenciou bastante nos moldes educacionais da época, visto que, além de 

ensinar, eles também eram responsáveis pela produção de conhecimento nas 

mais diversas áreas, desta forma, crivavam o que seria ensinado (ROCHA, 

2000). 

Durante o período de predominância da educação jesuítica, a Geografia não 

ganhou caráter de disciplina escolar, tão pouco haviam cursos voltados para a 

formação de professores para ministrar aulas da disciplina, como afirma Rocha 

(2000). Desta forma posto, o que se tem nomeado como ensinamento de 

Geografia refere-se à descrição do espaço de forma desproposital. Sobre a 

forma como a Geografia se fazia presente no ensino, Vlach (2004) diz que 

o ensino de geografia não integrava diretamente os conteúdos das 
escolas de primeiras letras. Isso não impediu, porém, que se fizesse 
presente de maneira indireta nessas escolas. Sua presença ocorria por 
meio da história do Brasil e da língua nacional, cujos textos 
enfatizavam a descrição do território, sua dimensão, suas belezas 
naturais. (VLACH, 2004, p. 189) 
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Embora não fosse praticada como disciplina independente, autônoma, 

sistematizada, os conhecimentos de Geografia eram cobrados nos exames de 

acesso para as faculdades de Direito (VLACH, 2004) e, entende-se, que tenha 

sido esse um dos agentes motivadores de sua institucionalização no currículo 

formal como componente curricular. 

Somente no Brasil império, com a fundação do Colégio Pedro II, em 1837, é que 

a Geografia ganha o status de disciplina escolar e passa a ser lecionada 

propositadamente, contudo, não sofre alterações quanto à sua prática e 

conteúdo, como diz Rocha: 

Durante quase todo o período imperial, o ensino da geografia 
manteve-se quase que inalterado em suas características principais, 
tendo sofrido poucas alterações no que diz respeito ao conteúdo 
ensinado ou mesmo na forma de se ensinar. Praticava-se, durante 
todo o período, a geografia escolar de nítida orientação clássica, ou 
seja, a geografia descritiva, mnemônica, enciclopédica, distante da 
realidade do aluno. (ROCHA, 2000, p.131). 

Vale apontar, ainda, como característica dessa fase de ensino da Geografia, a 

falta de professores habilitados para o ensino da disciplina, visto que não se tem, 

nesse momento, no Brasil, cursos voltados para a formação de docentes de 

Geografia (ROCHA, 2000).  

Nesse contexto de falta de profissionais qualificados, o que se vê é a importação 

destes de outras áreas que têm alguma simpatia pelos assuntos da Geografia e, 

portanto, enveredam pelo ensino desta enquanto não se consolidam em suas 

carreiras de origem. Logo, a Geografia  

[...] era ‘feudo’ do bacharel em Direito ou do cidadão curioso que 
gostava de ‘pedras’ [...] e que pensavam em formar museus de 
curiosidade da Terra, inclusive porque gostava de olhar os astros [...] 
Assim, na primeira série do ginásio estudava-se cosmografia: o que é 
o planeta, o sistema solar etc. [...] O conjunto do corpo docente desse 
período não era bem formado, mas havia excelentes professores auto-
didatas. Apenas eles constituíam exceções. Mas as coisas não 
funcionam à base de exceções, mas sim de regras.(PETRONE, 1993, 
p. 13 apud ROCHA, 2000, p. 131-132). 

A presença da Geografia na estrutura curricular do Colégio Pedro II foi muito 

importante para sua difusão enquanto disciplina escolar formal e 

institucionalizada, uma vez que essa instituição de ensino “foi fundada tendo em 

vista a definição de um padrão do e para o ensino secundário em todo o país” 
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(VLACH, 2004, p. 189). Seguidamente à fundação do Colégio Pedro II, tem-se a 

crescente presença da iniciativa privada no campo da educação guiando-se pelo 

currículo proposto por essa instituição, assim, consolida-se o ensino de 

Geografia de forma autônoma. 

O ensino da Geografia durante muitos anos foi realizado por profissionais de 

outras áreas que tinham simpatia para com os assuntos pertinentes à geografia. 

Esses profissionais, sem formação adequada para o exercício da função, 

impregnavam em sua prática o reflexo do seu processo de formação que fora 

guiado pelos moldes da escola francesa, de modo que o ensino de Geografia 

também sofreu essa influência (ROCHA, 2000). 

No contexto francês daquela época, predominava o pensamento geográfico do 

possibilismo com base teórico-metodológica positivista, tendo como precursor 

Paul Vidal de La Blach. O pensamento geográfico desenvolvido por La Blach 

tencionou oposição ao pensamento geográfico da escola alemã que tinha como 

maior representante Friederick Ratzel.  

O pensamento geográfico desenvolvido por Ratzel, denominado determinismo 

geográfico, colocava na relação homem/natureza, a natureza em evidência, 

defendendo o pensamento de que essa se sobrepõe ao homem, de modo que 

determina seu modo de vida, as atividades econômicas a serem desenvolvidas 

nos espaços por esses e, acima de tudo, tinha como intento justificar o 

expansionismo territorial alemão. 

A escola francesa e seu pensamento possibilista desenvolvem-se em oposição 

à escola alemã e seu pensamento determinista, e vê na relação homem/natureza 

uma relação de possibilidades, onde o homem é capaz de adaptar a natureza às 

suas necessidades. Para tanto, é necessário um conhecimento profundo da 

região, dessa forma, essa escola praticava a Geografia de modo a descrever os 

espaços, por isso é considerada uma Geografia descritiva, mnemônica e é essa 

corrente que vai permear o ensino da Geografia na França e, como o colégio 

Pedro II inspirava-se nos liceus franceses, e sucessivamente serviu de 

inspiração para as escolas fundadas no Brasil, segue-se assim a mesma 
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orientação de método de ensino na Geografia, o que foi denominado na literatura 

geográfica brasileira como Geografia Tradicional. 

3.2 – A implantação do primeiro curso superior de ensino de Geografia e a 

formulação de pesquisas voltadas para o ensino escolar. 

Como se constata, a Geografia escolar no Brasil é anterior à Geografia 

acadêmica. Apenas no século XX tem-se no Brasil a implantação de cursos 

superior de formação de professores de Geografia. Esses cursos foram criados 

através do decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, onde se institui a criação 

das Faculdades de Educação, Ciências e Letras. Rocha (2000) relata que as 

primeiras instituições organizadas, sob as novas regras do decreto, foram a 

Universidade de São Paulo em 1934 e a Universidade do Distrito Federal em 

1938, atual UFRJ. 

A fundação de cursos superiores de Geografia permitiu a iniciação de produção 

de conhecimentos científicos preocupados com a realidade do ensino no país e 

passou a questionar que Geografia era essa que se produzia e para que e a 

quem essa Geografia servia. De certo que o contexto de mudanças sociais e 

econômicas da época exerceu forte influência para a promoção desses 

questionamentos e, consequente, ruptura com linhas de pensamentos 

geográficos que não conseguiam dar conta do contexto contemporâneo a ela 

(PONTUSCHKA, 2001). 

Embora tenha sido fundado em 1931 o primeiro curso superior voltado para a 

formação de professores de Geografia, havia um hiato de produção de pesquisas 

que tivessem como tema o ensino e a aprendizagem da Geografia, 

permanecendo nesse estado de quase inércia até os anos 60, conforme diz 

Pontuschka (2001). Assim, nesse período, há uma preocupação maior com os 

conteúdos (o que ensinar), do que com os procedimentos e metodologia do 

ensino (como ensinar), prevalecendo à orientação da Geografia tradicional no 

ensino dessa disciplina. 

A geografia no antigo ginásio, até a época da fundação da FFLCH – 
USP, nada mais era do que a dos livros didáticos. Geralmente eles 
expressavam o que havia sido a geografia até meados do século XIX 
na Europa: enumeração de nomes de rios, serras, montanhas, 
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capitais, cidades principais, totais demográficos de países, de cidade, 
etc. (PONTUSCHKA, 2001, p. 114). 

A Geografia clássica ou tradicional entra em crise quando não consegue mais 

dar conta da complexidade das relações que se estabelecem no espaço 

geográfico mundializado, orientado pelo capitalismo. As crises mundiais, a 

transformação do espaço geográfico com o crescimento dos espaços urbanos, 

a economia globalizada, entre outros aspectos, estavam além do que a geografia 

tradicional pudesse explicar ou compreender com sua metodologia descritiva 

desses espaços. Assim, inicia-se um movimento de indagação da validade das 

abordagens que a Geografia fazia do espaço, dando então origem a novas 

reflexões teórico-metodológicas (PONTUSCHKA, 2001). 

Dentre rupturas e continuidades, a Geografia assume um posicionamento crítico 

diante dos fatos e fenômenos que ocorrem e que produzem o espaço geográfico, 

não se importando somente com a descrição desses, mas, e principalmente, com 

as relações que neles ocorrem, sejam essas relações de ordem social, cultural, 

econômica e ou política. Assume-se uma postura de ruptura com o caráter de 

neutralidade que fora forjado à Geografia em outros movimentos, buscando 

revelar o potencial estratégico contido no conhecimento geográfico. No Brasil 

a crise econômica dos anos 70 e o desastre do modelo imposto em 
19641 deram margem a que surgisse uma reação entre geógrafos, 
classificados em geral de críticos, que procuravam reabilitar uma 
geografia política e social. (ANDRADE, 2011, p. 12) 

Nasce, a partir desse contexto, uma nova corrente do pensamento geográfico, 

denominada Geografia Crítica, fomentada pelo contexto social, pelo avanço da 

terceira revolução industrial, pela mundialização do espaço geográfico e das 

relações nele engendradas, pela globalização da economia, entre outros 

aspectos. 

Por Geografia Crítica e sua concepção, Vesentini (2004) diz que   

[...] os pressupostos básicos dessa ‘revolução’ ou reconstrução do 
saber geográfico consistiram e consistem na criticidade e no 
engajamento. Criticidade entendida como uma leitura do real – isto é, 

                                                           
1 Política de desenvolvimento econômico que relega as preocupações com problemas econômicos e 
sociais, orientada pela corrente do pensamento geográfico de origem saxônica, que maximiza a defesa 
dos métodos estatísticos para descrição do espaço e seus fenômenos, denominada Geografia Teorética.      
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do espaço geográfico – que não omita as suas tensões e contradições, 
tal como fazia e faz a geografia tradicional, que ajude a esclarecer a 
espacialidade das relações de poder e de dominação. E engajamento 
visto como uma geografia não mais ‘neutra’ e sim comprometida com 
a justiça social, com a correção das desigualdades socioeconômicas e 
das disparidades regionais. (VESENTINI, 2004, p. 222 -  223. grifos do 
autor). 

Nas salas de aulas essa reação se reflete no que concernem às práticas 

docentes e os conteúdos associados ao ensino da Geografia. Para Vesentini 

(2004)  

a geografia escolar crítica [...] preocupa-se basicamente com o 
desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da criticidade do 
educando, com a cidadania, afinal, que é ao mesmo tempo o 
resultado e a condição da existência de cidadão ativos e 
participantes, isto é, que questionam a realidade e (re)constroem os 
direitos democráticos ou direitos dos homens [...], direitos esses que 
hoje tendem a se expandir para abarcar os não humanos (as árvores, 
os animais). 
Portanto, um ensino crítico da geografia não se limita a uma 
renovação do conteúdo [...]. Ela também implica valorizar 
determinadas atitudes [...] e habilidade [...]. E para isso é fundamental 
uma adoção de novos procedimentos didáticos: não mais apenas ou 
principalmente a aula expositiva, mas, sim, estudo do meio [...], 
dinâmicas de grupo e trabalhos dirigidos, debates, uso de 
computadores (e suas redes) e outros recursos tecnológicos, 
preocupações com atividades interdisciplinares e com temas 
transversais etc. (VESENTINI, 2004, p. 227-228. grifos do autor) 

A educação, de modo geral, passa por reformulações visando atender a 

demanda da sociedade que evidenciou a necessidade de formação de cidadãos 

que não sejam apenas meros receptores, mas sim formuladores do seu próprio 

conhecimento, sujeitos capazes de aprender a aprender, que formulem e 

proponham soluções para os problemas que vão emergindo junto aos processos 

globalizantes e globalizados (BRASIL, 2000b). 

No que se refere à Geografia escolar, entre as últimas décadas do século XX e 

início do século XXI, há um movimento em prol de mudanças nas estratégias de 

ensino fomentadas por discussões acadêmicas e por órgãos envolvidos com 

pesquisas geográficas. Assim, surgem novas propostas metodológicas ao 

ensino de Geografia e reelaboração dos conteúdos que devem priorizar àqueles 

com efetiva relevância para a construção do conhecimento geográfico que 

atendam as demandas atuais da sociedade (VESENTINI, 2004). 

3.3 – A(s) proposta(s) de ensino de Geografia na contemporaneidade  
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Primeiramente cabe uma discussão sobre as proposições do novo ensino médio, 

decorrentes da reformulação estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes 

do Conselho Nacional de Educação (DCNE) e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), onde essa etapa do ensino passa a servir uma nova 

perspectiva na qual  

procurou atender a uma reconhecida necessidade de atualização da 
educação brasileira, tanto para impulsionar uma democratização 
social e cultural mais efetiva, pela ampliação da parcela da juventude 
brasileira que completa a educação básica, como para responder a 
desafios impostos por processos globais, que têm excluído da vida 
econômica os trabalhadores não qualificados, por causa da formação 
exigida de todos os partícipes do sistema de produção e de serviços. 
(BRASIL, 2000a,p. 7 - 8). 

 

O ensino médio na proposta anterior à reformulada, buscava a formação 

discente em duas vertentes: uma voltada para a formação dos discentes para 

a continuação dos estudos, onde o sentido do ensino médio era a preparação 

do estudante para o ingresso no ensino superior. E a outra vertente tratava da 

preparação desses estudantes para o mercado de trabalho, na perspectiva dos 

cursos profissionalizantes. (BRASIL, 2000a). Ambas as perspectivas 

encontravam-se em posições dicotômicas.  

O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua regulamentação e 
encaminhamento, deixa de ser, portanto, simplesmente preparatório 
para o ensino superior ou estritamente profissionalizante, para 
assumir necessariamente a responsabilidade de completar a 
educação básica. Em qualquer de suas modalidades, isso significa 
preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o 
aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos 
ou diretamente no mundo do trabalho. (BRASIL, 2000a, p.9) 

A reformulação proposta para o currículo do ensino médio é decorrente das 

necessidades impostas pela sociedade contemporânea, onde as informações 

produzidas, em decorrência das novas tecnologias, tornam-se, tão logo, 

obsoletas, necessitando de novas proposições para a formação do cidadão, 

uma vez que não se trata de acumular conhecimento, mas sim, saber como 

operá-los, como reformulá-los para as exigências que se impõe no cotidiano 

(BRASIL, 2000b). Assim, “a formação do aluno deve ter como alvo principal a 

aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade 
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de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação” 

(BRASIL, 2000b, P. 5, grifos do autor). 

Os PCN propõem, ainda, um ensino médio voltado para 

[...]a formação geral, em oposição à formação específica; o 
desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, 
analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, 
ao invés do simples exercício de memorização.” (BRASIL, 2000b, p. 
5)   

Junto à reformulação do Ensino Médio tem-se uma nova organização das 

disciplinas que passam a ser dispostas em áreas do conhecimento, 

concentrando-se a disciplina de Geografia na área de Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. 

Sobre a Geografia os PCN diz que  

a Geografia em si já é um saber interdisciplinar e abandonou há 
algumas décadas a pretensiosa posição de se constituir numa ciência 
de síntese, ou seja, capaz de explicar o mundo sozinha. Decorre daí 
a necessidade de transcender seus limites conceituais e buscar a 
interatividade com as outras ciências sem perder sua identidade e 
especificidade. (BRASIL, 2000c, p. 31) 

Considerada nos PCN, como “ciência inspirada na realidade contemporânea”, 

a Geografia tem como objetivo principal 

contribuir para o entendimento do mundo atual, da apropriação dos 
lugares realizada pelos homens, pois é através da organização do 
espaço que eles dão sentido aos arranjos econômicos e aos valores 
sociais e culturais construídos historicamente. (BRASIL, 2000c, p. 
30). 

O papel da Geografia, no Ensino Médio, é o de construir no aluno 

“competências que permitam a análise do real, revelando as causas e efeitos, 

a intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos fenômenos que 

configuram cada sociedade.” (BRASIL, 2000c, p. 30). 

Quanto ao ensino da Geografia, na atualidade, Vesentini (2004) afirma que  

[...] uma coisa é certa: o ensino tradicional da geografia – mnemônico 
e descritivo, alicerçado no esquema “a Terra e o homem” – não tem 
lugar na escola do século XXI. Ou a geografia muda radicalmente e 
mostra que pode contribuir para formar cidadãos ativos, para levar o 
educando a compreender o mundo em que vivemos, para ajuda-lo a 
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entender as relações problemáticas entre sociedade e natureza e 
entre todas as escalas geográficas, ou ela vai acabar virando uma 
peça de museu. (VESENTINI, 2004, p. 220). 

Esse caminhar em busca de soluções para o distanciamento existente entre a 

ciência acadêmica e a disciplina escolar põe à Geografia desafios que estão 

para além das meras discussões sobre “o que ensinar”, transcendendo para 

discussões que envolvem o papel da Geografia, seus objetivos e estratégias 

mais adequadas ao seu ensino, discussões que lhe confere uma pluralidade de 

caminhos em busca de uma melhor metodologia de ensino. (VESENTINI, 

2004). 

3.4 – Propostas metodológicas ao ensino de Geografia 

Como apontado por Vesentini (2004), mais que qualquer outra disciplina, a 

Geografia experimenta pluralidades metodológicas em busca de caminhos 

para seu ensino. Assim, um dos maiores propósitos dessa pluralidade é trazer 

o ensino da Geografia ao contexto de vivência do aluno, fazendo-o perceber, 

dentro das diferentes escalas geográficas, a relação entre o local e o global, ou 

seja, uma análise multiescalar do espaço geográfico, partindo assim de uma 

dialética lugar-mundo. 

Apoiado pelo pensamento defendido por Demo (2011) sobre a pesquisa 

enquanto princípio educativo, pode se pensar a Educação Científica como um 

caminho para a concretização das potencialidades objetivadas no ensino da 

geografia pelos PCN, quando se estabelece caminhos metodológicos 

divergentes dos de outrora. 

Demo (2011) considera que, professores que copiam e ensinam a alunos que 

copiam, em nada a prática do reproduzir, ensinar a memorizar, ser copista, 

ajuda a criar no aluno as competências necessárias para atender às demandas 

da sociedade vigente. 

Penteado (1994, p. 173), diz que “o estabelecimento prévio de alguns princípios 

de ‘ensino produtivo’ em oposição ao ‘ensino reprodutivo’ previne condutas 

inadequadas”, uma vez que pensar sobre sua prática e buscar promover o aluno 

como sujeito do processo de aprendizagem, viabiliza ao professor romper com 
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práticas retrogradas. Dessa forma, encontra-se em Freire (1996, p. 39) a 

corroboração para esse pensamento, quando o mesmo diz que importa “saber 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou sua construção”. 

Nessa direção, a Educação Científica aponta para a formação desse sujeito 

capacitado de atitudes para produzir conhecimento, perceptivo da sua realidade 

e atuante nela. Suas ações metodológicas orientam no sentido de transitar o 

discente do papel de objeto para sujeito do processo educativo.  

3.5 – Contextualizando a Educação Científica 

Para se pensar o ensino da Geografia sob o enfoque da Educação Científica, é 

essencial uma contextualização desta. Antes tudo, se faz necessário apontar 

que, o conceito de Educação Científica tomado neste trabalho é aquele 

construído por Demo (2010b), onde o mesmo atrela este à pesquisa como 

princípio educativo que deve se fazer presente em todos os níveis de ensino, da 

educação infantil ao ensino superior, a fim de consolidar a autonomia da 

produção de conhecimento tão necessária à inserção do indivíduo na sociedade 

intensiva do conhecimento. 

A Educação Científica é compreendida como uma possibilidade de se romper 

com a dependência científica e tecnológica dos países emergentes em relação 

àqueles produtores de ciência e tecnologia. Demo (2010b), em termos gerais 

sobre educação, diz que  

[...] sempre será discutível se, no ambiente neoliberal, a educação 
poderia assumir tamanho papel [...], já que sua subserviência ao 
mercado é flagrante, desde sempre, mantendo, em parte, sua função 
reprodutiva do sistema. (DEMO, 2010b, p. 7).  

Para se romper com uma educação voltada aos ditames do mercado e colocar 

os distintos países em condição de competir de igual para igual no que se refere 

à autonomia de produção de ciência e tecnologia, Demo (2010b) diz que  

[...] Para emergir, é indispensável que cada país produza seu 
diferencial específico, tornando-se imprescindível construir 
conhecimento próprio, começando do começo [...]. O sistema 
educacional é instado a voltar-se para esse desafio da produção 
própria do conhecimento, pois nisto estaria a melhor oportunidade. Não 
basta só alfabetizar a população ou disciplinar. Educação Científica é 
mandato inarredável e crescente [...] (DEMO, 2010b, p. 9) 
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Para a UNESCO (2003) 

 À medida que o conhecimento científico se tornou um fator de 
importância crucial na produção da riqueza, sua distribuição tornou-se 
também mais desigual. O que distingue os pobres (pessoas ou países) 
dos ricos não é meramente o fato de eles possuírem menos bens, mas 
também de eles serem, em boa parte, excluídos da criação e dos 
benefícios do conhecimento científico.  (UNESCO, 2003, p. 28) 

Deste modo, é mister a necessidade de se fazer um processo educativo balizado 

pelos preceitos da Educação Científica com vistas ao processo de equidade 

entre os países no que se refere a capacidade de produção e desenvolvimento 

de ciência e tecnologia que estejam voltados para o benefício da sociedade. 

A UNESCO (2003) considera que  

o acesso ao conhecimento científico, a partir de uma idade muito 

precoce, faz parte do direito à educação de todos os homens e 

mulheres, e que a educação científica é de importância essencial para 

o desenvolvimento humano, para a criação de capacidade científica 

endógena e para que tenhamos cidadãos participantes e informados 

(UNESCO, 2003, p. 29). 

A declaração da UNESCO (2003) e Demo (2010b) quando falam sobre 

Educação Científica, convergem suas opiniões sobre a necessidade desta está 

inserida em todos os níveis e etapas do processo educativo, visto que, 

promovem no sujeito habilidades argumentativas e criativas frente às 

adversidades cotidianas. 

Para Roitman (não datado) 

A Ciência é o melhor caminho para se entender o mundo. O 
conhecimento científico é o capital mais importante do mundo 
civilizado. Investir em sua busca é investir na qualidade de vida da 
sociedade. [...]. Os instrumentos criados pelas novas tecnologias 
dependem essencialmente de recursos humanos capacitados para 
acessar informações e transformá-las em conhecimento e inovação. 
[...] A educação científica em conjunto com a educação social e 
ambiental da a oportunidade para as crianças explorarem e entender o 
que existe ao seu redor nas diferentes dimensões: humana, social e 
cultural. A educação científica desenvolve habilidades, define 
conceitos e conhecimentos estimulando a criança a observar, 
questionar, investigar e entender de maneira lógica os seres vivos, o 
meio em que vivem e os eventos do dia a dia. Além disso, estimula a 
curiosidade e imaginação e o entendimento do processo de construção 
do conhecimento. (ROITMAN, não datado, p. 7-8) 
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Para Carvalho Filho (2005), há motivos, para além das razões socioeconômicas 

que tornam urgente a Educação Científica, assim ele diz que 

[...] há razões adicionais para reforçar a tese de que uma formação 
científica é cada vez mais necessária. A sociedade atual é 
constantemente exposta a produtos, processos e serviços intensivos 
em conteúdo científico- tecnológico. Vários deles podem afetar a saúde 
e o meio ambiente. Sem que haja um controle sério, baseado em 
práticas metrológicas reconhecidas e divulgadas para a população, ela 
não tem como se defender. O dramático é que, até para reconhecer os 
alertas, é preciso ter uma boa formação científica. [...]. (CARVALHO 
FILHO, 2005, p. 89). 

 

A Educação Científica, assim posta, remete a ideia de tornar as ciências popular, 

acessível, de modo que, estas sejam manipuladas pela sociedade em seu 

próprio beneficio, vez que os indivíduos estarão aptos a ler o mundo sob a ótica 

das ciências, rompendo com a visão do senso comum, compreendendo melhor 

os fenômenos, sejam eles naturais, sociais, econômicos ou políticos, e, para 

além de compreendê-los, tornam-se capazes de intervir, modificar, conduzir, 

sendo assim, de fato, cidadão atuante, alfabetizado cientificamente. 

Todavia, a questão do ensino sob o enfoque da Educação Científica, revela outra 

problemática da educação que é a questão da formação dos professores. A esse 

respeito, Carvalho Filho (2005) diz que 

a carência de bons professores de ciências no ensino fundamental e 
médio é um problema gravíssimo a ser enfrentado. Ele é consequência 
do aviltamento das condições de trabalho desses profissionais, 
obrigados a dar aulas em várias escolas para terem rendimentos que 
lhes garantam a sobrevivência, e a enormes esforços para se 
manterem atualizados. (CARVALHO FILHO, 2005, p. 89) 

Para Demo (2010b), além desses motivos, a carência de bons professores é 

fruto da má formação oferecida pelos cursos superiores de formação de 

professores, onde há uma separação entre ensino e pesquisa. Assim nos diz 

Demo (2010b) que, 

Hoje, o sistema está marcado pela má formação dos formadores em 
proporções alarmantes nas licenciaturas e pedagogias. Problema 
cadente está nas instituições universitárias, onde se inventam nossos 
professores básicos. Na prática, saem de lá à imagem e semelhança 
dos professores universitários: não sendo estes autores – dão aula 
sem mínima produção própria -, não conseguem formar professores 
autores. Continua a aula como componente central da docência, à 
revelia das teorias da aprendizagem e das práticas exitosas.[...] 
(DEMO, 2010b, p. 58). 
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Zacan (2005) também considera a formação do professor como uma questão a 

ser observada para que se mude o atual quadro da educação para o ensino 

norteado por práticas inovadoras. Assim, ela diz que 

[...] para que o professor seja um pesquisador é preciso mudar o 
enfoque da formação dos futuros professores e calcá-la nas atividades 
de construção do conhecimento e na reflexão crítica sobre a sua 
prática e no respeito pela autonomia do educando.[...] O esforço 
fundamental para a melhoria da qualidade do ensino de ciências passa 
pela universalização da pesquisa no âmbito do ensino superior, já que 
a ele cabe a formação continuada dos professores. Isso quer dizer que 
as licenciaturas e a reciclagem de professores em exercício devem 
buscar a imersão dos futuros professores em um ambiente criativo que 
estimule a imaginação, em que a pesquisa e a prática da reflexão 
crítica fazem parte do cotidiano de alunos e professores. Só assim eles 
estarão aptos a lidar com a curiosidade natural dos jovens diante do 
avanço do conhecimento e serão capazes de motivá-los ao contínuo 
apreender. (ZACAN, 2005, p. 108-109). 

Professores formados dentro de uma pedagogia inovadora são capazes de 

ressoar esta em sua prática. Para Demo (1999) a prática docente está permeada 

pela formação sofrida, assim, professores que foram formados nos moldes de 

uma educação instrucionista perpetuarão essa em sua prática. Nesse sentido, o 

autor defende a pesquisa como princípio educativo, onde a capacidade de 

questionar, argumentar, contra-argumentar, inovar, promoverão as habilidades 

requisitadas ao sujeito pela sociedade contemporânea. 

A perspectiva de ensino da Geografia na atualidade encontra na Educação 

Científica caminhos para sua concretização. Propõe-se que, o ensino de 

Geografia na etapa do ensino médio, seja pautado em construir no aluno 

“competências que permitam a análise do real, revelando as causas e efeitos, a 

intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos fenômenos que 

configuram cada sociedade.” (BRASIL, 2000C, p. 30). A proposta é de construir 

no aluno características de um ser questionador, investigativo, assim o aluno 

“sendo mais problematizador que explicativo, poderá lidar melhor com o volume 

e a velocidade das informações e transformações presentes, que, se tomadas 

superficialmente, contribuem para o individualismo e a alienação. (BRASIL, 

2000C, p. 31). 

Pode-se, assim, inferir que, o ensino da Geografia balizado por ações da 

Educação Científica tende a atingir os objetivos propostos para o mesmo.  
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4 – METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 155) a pesquisa caracteriza-se como um 

“procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais.” Nessa perspectiva é necessário o planejamento 

dos caminhos a seguir para conhecer o objeto pesquisado a fim de possibilitar 

que a pesquisa realizada espelhe a realidade. 

A presente pesquisa trata-se de uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, e foi 

realizada com professores que lecionam geografia no ensino médio em 02 (duas) 

escolas públicas da cidade de Pojuca, perfazendo um total de 07 (sete) sujeitos 

pesquisados.  

A escolha por esse público-alvo deve-se, inicialmente, a uma propensão pessoal 

por ser a área de formação da autora desse trabalho. Não menos importante, 

segue-se a razão de investigar se os professores que atuam nessa disciplina 

estão receptivos às novas metodologias de ensino desta que deixou de ser uma 

ciência de síntese, conforme afirma Versentini (2004) e tornou-se tão 

interdisciplinar e concatenada aos fatos cotidianos e contextuais que, requer um 

professor atento à sua prática e as inúmeras possibilidades metodológicas em 

busca de um processo ensino e aprendizagem exitoso. 

Quanto ao direcionamento aos professores que lecionam e não apenas aos 

professores que possuem formação em geografia, essa escolha ocorreu por se 

verificar que, parte dos profissionais que ensinam essa disciplina nas escolas 

pesquisadas não tem habilitação específica. Portanto, são professores oriundos 

de outras áreas do conhecimento, a exemplo da História e da Sociologia que, 

para complementar sua carga horária, acaba por tornassem professores da 

disciplina. 

A primeira etapa para realização da pesquisa constituiu-se no levantamento 

bibliográfico acerca da temática pretendida. Assim, foi pesquisado material sobre 

ensino de Geografia, bem como sobre Educação Científica, conceitos chaves 

desta pesquisa. Para o embasamento teórico no que se refere o ensino de 
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Geografia foram utilizados autores que apresentam grande produção científica 

dentro dessa perspectiva, a exemplo de ANDRADE (2011), PONTUSCHKA 

(2001), ROCHA (2000), VESENTINI (2004), VLASCH (2004). Para aporte teórico 

sobre Educação Científica foram utilizados autores como CARVALHO (2005), 

DEMO (1999), (2010a), (2010b), (2011), LABURÚ e CARVALHO (2005), PAVAN 

(2005), WERTHEIN e CUNHA (2005), ZANCAN (2005) entre outros. 

A segunda etapa constou da elaboração do instrumento de coleta de dados, o 

questionário semiestruturado, contendo 18 questões, vez que a pesquisa é de 

abordagem quali-quantitativa. Para Marconi e Lakatos (2003), as questões 

semiestruturadas permitem maior conhecimento sobre a opinião do pesquisado 

a respeito do objeto, vez que não se delimitam alternativas como possíveis 

respostas, permitindo, assim, um maior conhecimento acerca da real posição do 

pesquisado sobre o objeto. 

Para conhecer a consistência do instrumento de pesquisa foi realizado um pré-

teste com três professores de áreas distintas, solicitando desses que 

sinalizassem dificuldades apresentadas durante o preenchimento como, 

complexidade da questão, pergunta ambígua, incompreensível. Diante da 

negativa de indicativos de dificuldades, o instrumento de coleta estava pronto 

para sua aplicação em momento oportuno. 

A fase de coleta de dados transcorreu seguindo o passo de, inicialmente, 

contactar a direção das escolas cujos professores pesquisados lecionam, 

solicitando, assim, a autorização e liberação da direção para a realização da 

pesquisa junto aos professores que se mostrassem disponíveis para participar. 

Seguidamente, houve uma sondagem junto aos professores que lecionam 

Geografia, para identificar o quantitativo de sujeitos disponíveis a participar da 

pesquisa. Alguns professores declinaram, dizendo-se indisponível para tal. 

Levantado o número de professores disponíveis, 07 (sete), passou-se para etapa 

da aplicação do instrumento de coleta de dados. Para Marconi e Lakatos (2003) 

esta etapa  

[...]é tarefa cansativa e toma, quase sempre, mais tempo do que se 
espera. Exige do pesquisador paciência, perseverança e esforço 
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pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo 
anterior. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 165) 

O questionário semiestruturado utilizado como instrumento de coleta foi 

desenvolvido de modo a se investigar a percepção dos professores sob três 

perspectivas: conceitual (o conceito de Educação Científica para eles), 

procedimental (como a Educação Científica se faz presente em sua prática 

docente) e atitudinal (mudanças estabelecidas pela Educação Científica tanto 

em sua prática como na postura dos discentes). 

Para Marconi e Lakatos (2003) o questionário apresenta uma série de 

vantagens: 

a)Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados. 
b)Atinge maior número de pessoas simultaneamente. c)Abrange uma 
área geográfica mais ampla. d)Economiza pessoal, tanto em 
adestramento quanto em trabalho de campo. e)Obtém respostas 
mais rápidas e mais precisas. f)Há maior liberdade nas respostas, em 
razão do anonimato. g)Há mais segurança, pelo fato de as respostas 
não serem identificadas. h)Há menos risco de distorção, pela não 
influência do pesquisador. i)Há mais tempo para responder e em hora 
mais favorável. j)Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da 
natureza impessoal do instrumento. I)Obtém respostas que 
materialmente seriam inacessíveis. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 
201 – 202) 

Após a devolutiva dos questionários, procedeu-se a etapa de elaboração dos 

dados. Essa é uma etapa onde o pesquisador deve fazer a seleção, que é o 

exame minucioso dos dados; codificação que é a transformação dos dados 

qualitativos em quantitativos, facilitando assim a sua tabulação e comunicação; 

e, por fim, a tabulação que é a disposição dos dados em tabelas (MARCONI e 

LAKATOS, 2003). 

O passo seguinte foi a análise e interpretação dos dados elaborados. Na  

análise  

[...] o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 
decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às 
suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre 
os dados obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas 
ou refutadas, mediante a análise. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 
168). 
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Quanto à interpretação, Marconi e Lakatos (2003, p. 168) consideram que essa 

é a “atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às 

respostas, vinculando-as a outros conhecimentos.” Assim, constitui-se numa 

etapa onde procura tratar os dados, vinculando-os aos objetivos da pesquisa, a 

fim de demonstrar os resultados de forma clara e compreensível.  

Por fim, procedeu-se a redação do texto final para apresentação do trabalhado 

monográfico.  
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para iniciar a discussão sobre os dados da presente pesquisa, deve-se fazer 

observar que, a fim de preservar a identidade dos professores pesquisados, será 

utilizada a denominação “Professor + número” para exibir as respostas 

correspondentes ao informado por cada um desses sujeitos. Assim, teremos 

Professor 1, Professor 2, Professor 3, Professor 4, Professor 5, Professor 6, 

Professor 7. 

Inicialmente será apresentado o panorama de identificação dos sujeitos da 

pesquisa que foi possibilitado a partir das seguintes informações extraídas do 

questionário diagnóstico: 

Área de formação 

Ano de formação (graduação) 

Tempo de atuação na rede estadual 

 

No que se refere à Área de Formação, pode-se constatar que, ainda se tem a 

prática de profissionais oriundos de outras áreas de formação, atuando como 

professor de Geografia. Assim, tem-se: 

GRÁFICO 1 – ÁREA DE FORMAÇÃO
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14%

Área de Formação
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Como demonstrado no Gráfico 1, apenas 43% professores têm formação em 

Geografia. Tal dado revela uma possível fragilidade no ensino da disciplina pelos 

professores que não têm habilitação adequada para leciona-la, vez que estes 

não possuem formação teórico-metodológica dentro desta ciência. 

A formação adequada para o ensino de uma disciplina deve ser repensada no 

intuito de se evitar aulas baseadas na mera transmissão de conteúdos, muitas 

vezes retirados de livros didáticos, onde não se amplia a discussão, tão pouco 

se explora de forma adequada este que deve ser um acessório à aula e não sua 

essência.  

A respeito dessa educação instrucionista é preciso saber que ensinar não é 

transmitir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção 

ou construção (FREIRE, 1996). Para a realização de ações inerentes à 

Educação Científica é necessário ao professor o conhecimento teórico da 

disciplina, visto que, dentro dessa perspectiva de educação, seu papel não é o 

de transmissor de informações, e sim de orientador, mediador entre o sujeito do 

conhecimento e o objeto a ser conhecido. 

Ainda no quadro de identificação do professor, tem-se o item sobre o tempo de 

formação inicial do professor que se apresentou conforme a tabela 1. 

TABELA 1 – TEMPO DE FORMAÇÃO 

TEMPO DE FORMAÇÃO 

Faixa de Tempo Quantidade de Professores 

Em formação 01 

de 1 a 5 anos 02 

de 6 a 10 anos 02 

de 11 a 15 anos 00 

Mais de 15 anos 02 

 

O quadro nos revela a heterogeneidade no tempo de formação entre os 

professores pesquisados, apresentando profissionais ainda em processo de 

formação, bem como outros com tempo superior a quinze anos. Deve-se apenas 

fazer notar que, o tempo de formação inicial não deve balizar toda uma prática 

docente, visto que a formação do professor deve se dar de forma continuada a 
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fim de garantir o atendimento das necessidades que se apresentam em um 

variável espaço-tempo.  

O próprio processo de educação sofreu constantes mudanças a fim de garantir 

o atendimento das demandas sociais, de modo que, os professores precisam 

atualizar-se para acompanhar essas mudanças. Uma prática tradicional dentro 

da atual sociedade está fadada ao insucesso, ao desinteresse do alunado e, 

portanto, é necessário se ver a formação continuada como uma ação necessária 

ao professor para manter sua prática atualizada. 

O item final do quadro de identificação do professor trata do tempo de atuação 

na rede estadual de ensino. Assim, bem como o item anterior, este traz uma 

notada amplitude, onde se tem professores com relativa experiência e outros em 

iniciação na profissão docente. Deste modo, o tempo de atuação na rede pública 

de ensino apresenta-se com o Professor 1 refere 3 anos e 5 meses de atuação; 

o Professor 2 não apontou seu tempo de atuação na rede, informando que atua 

como substituto temporário; o professor 3 apontou 17 anos de exercício; o 

Professor 4 diz ter 4 meses de atuação; o Professor 5 tem 3 anos; o Professor 6 

tem 15 anos de atuação e, por fim, o Professor 7 que apontou ser aposentado 

em outra profissão dentro da estância estadual, e atuar como professor 

substituto temporário. 

Apresenta-se a seguir os dados referentes às perguntas que compunham o 

questionário, onde se objetivou a investigação com o propósito de conhecer o 

caráter conceitual, procedimental e atitudinal que professor que leciona 

Geografia tem em relação à Educação Científica, ou seja, intentou-se investigar 

como esses professores conceituam a Educação Científica, o entendimento que 

têm dela; quais as ações que adotam em suas práticas docentes inerentes à 

Educação Científica e, atitudinalmente, como essa ressoa em sua prática e na 

formação do discente. 

O questionário inicia-se com a seguinte pergunta: “Em sua formação inicial como 

você considera a discussão do estudo sobre a Educação Científica?”, trazendo 

como opção de respostas 04 alternativas que escalonavam como não tive 

acesso, insatisfatória, regular e satisfatória – conforme pode-se ver no 
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questionário em anexo. De modo que o seguinte gráfico apresenta os dados 

coletados: 

GRÁFICO 02 – DISCUSSÃO SOBRE EDUCACAÇÃO CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO INICIAL 

 
 

O quadro revela a fragilidade das discussões que abarquem a questão da 

Educação Científica, seja por não ter o professor experimentado em seu 

processo de formação as ações de uma educação científica, ou ainda a falta de 

discussão teórica que servissem de lastro à sua prática.  

Demo (2010) refere-se à necessidade de olhar o processo de formação do 

professor como um dos agentes ocasionadores de práticas tradicionais, vez que 

a educação superior sofre a invasão das ações capitalistas, que acabam por 

mercantilizar a educação, oferecendo cursos de baixa qualidade, desvinculada 

do ambiente da pesquisa, tornando os cursos de formação de professores 

totalmente desconectados das necessidades atuais, seguindo os moldes de 

formação de professor instrucionistas. 

A fim de conhecer um pouco mais sobre a trajetória formativa dos professores 

pesquisados, a pergunta 2 questiona-o sobre a realização de cursos de formação 

continuada. De modo que o resultado apresenta 57% dos professores que 

afirmam não ter realizado cursos de formação continuada e 43% dizem ter 

realizado. Em conjunto às alternativas, questiona-se qual a finalidade da 
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realização do curso para os professores que afirmam a realização, assim tem-

se: 

Quadro 1 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 2 - VOCÊ REALIZOU CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA? QUAL A 
FINALIDADE? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “acompanhar o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas, ampliar os meus conhecimentos 
e melhorar o salário”. 

Professor 3 “aprimorar a qualificação profissional.” 

Professor 6 “formação pedagógica, ampliação dos 
conhecimentos, trocas de conhecimento ou 
aprofundamento das experiências escolares.” 

 
A pergunta 3 consistia em conhecer a opinião dos sujeitos pesquisados a 

respeito da importância dos cursos de formação continuada para professores. 

Quadro 2 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 3 - EM SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA PARA PROFESSORES? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “manter os professores atualizados, incentivar 
a constante busca pelo conhecimento”. 

Professor 2 “para uma atuação reflexiva, melhorando a 
prática docente.” 

Professor 3 “promover de forma qualificada, criativa e mais 
segura o processo de ensino e aprendizagem.” 

Professor 4 “aprimorar o conhecimento.” 

Professor 5 “grande importância por trazer experiências 
para o desenvolvimento educacional.” 

Professor 6 “renovação acadêmica, incentivando ao 
estudo, motivação pedagógica escolar.” 

Professor 7 “é importante para a evolução de suas 
competências e ampliação do seu campo de 
trabalho.” 

Muito embora todos reconheçam a importância da formação continuada, nem 

todos os profissionais a realiza. Entre os sujeitos pesquisados, somente aqueles 

que têm vínculo profissional efetivo realizam ou realizaram. Mais uma vez recai 

a discussão sobre a importância do profissional educador atentar-se para as 

necessidades que apresenta no decorrer de sua atividade docente, buscando, a 

partir dessas necessidades, a realização de cursos, estudos, qualificação que 

leve a superação das lacunas que se apresentam em seu fazer docente. 
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A pergunta 4 consistia em saber, entre os professores que afirmaram na 

pergunta 2 ter participado de cursos de formação continuada, se algum desses 

cursos teve como foco de estudo a Educação Científica. Dentre os professores 

que responderam realizar cursos de formação continuada, 67% dizem que sim, 

fizeram cursos voltados para a discussão da Educação Científica. 

Para Laburú e Carvalho 

a pesquisa em Educação Científica no Brasil passou a constituir-se, 
nas últimas décadas, como uma importante área acadêmica, 
conseguindo despertar o interesse de muitos pesquisadores, que se 
congregaram em diversas instituições de ensino superior do país. 
(LABURÚ e CARVALHO, 2005, p. xiii). 

Para autores como CARVALHO FILHO (2005), PAVAN (2005), ZANCAN (2005), 

DEMO (2010a) (2010b), é necessário que se invista em educação científica com 

vistas à tentativa de minimizar as diferenças sociais e econômicas entre os 

países desenvolvidos e países emergentes e subdesenvolvidos. Não se pode 

falar em desenvolvimento pensando em importar tecnologia de países que as 

produz. Para sanar as diferenças é necessário, primeiramente, a autonomia na 

produção de ciência e tecnologia.  

A pergunta 5 questiona sobre em qual momento da formação profissional, os 

sujeitos pesquisados tiveram acesso à discussão sobre a Educação Científica, 

onde foram apresentadas 5 alternativas possíveis. Assim apresentam-se as 

respostas 

 
 
GRÁFICO 3 – MOMENTO DA FORMAÇÃO ONDE DISCUTIU SOBRE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
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Pode-se notar uma distorção entre os valores do gráfico e o quantitativo de 

professores pesquisados. Isso ocorre por ter o Professor 6 afirmado o acesso à 

discussão sobre Educação Científica em três momentos de sua formação: 

Graduação, Pós Graduação e Curso de Extensão. 

Ao serem questionados sobre como considera seu conhecimento sobre a 

Educação Científica, dentre 04 (quatro) alternativas possíveis, os professores 

quantificaram da seguinte forma 

TABELA 2 – CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE DE PROFESSORES 

Não tenho conhecimento 00 

Insatisfatório 02 

Regular 04 

Satisfatório 01 

 

Defendendo a ideia da pesquisa como princípio educativo, Demo (2010b) fala 

que é necessário primeiramente ver a questão da formação docente. Para ele 

“[...] Alunos - mais ou menos – saem à imagem e semelhança de seus 

professores: se estes são pesquisadores educadores, podemos esperar que os 

alunos também se tornem cidadãos que saibam pensar.” (DEMO, 2010b, p. 37) 

Assim, pensar em práticas da Educação Científica ao ensino de qualquer 

disciplina, coloca em questão o professor enquanto pesquisador. Para ensinar a 

pesquisar, a questionar, a produzir conhecimento com autonomia, é necessário 

que seja o educador um pesquisador, alguém que para exigir produções autorais 

de seus alunos, seja ele também um autor de suas aulas, que abandone as 

práticas decorativas, descritivas, instrucionistas. (DEMO, 2010b). 

Seguidamente, a pergunta 7, questiona os professores sobre o que 

compreendem sobre Educação Científica. Esta pergunta é fundamental para a 

compreensão de como os professores entendem, conceitualmente, a Educação 

Científica. Assim, seguem as respostas: 
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Quadro 3 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 7 - O QUE VOCÊ COMPREENDE SOBRE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “É a necessidade de se propor a busca e a 
construção de novos conhecimentos, ainda na 
educação básica, se distanciando de uma 
educação instrucionista.” 

Professor 2 “É uma área de pesquisa que se dedica ao 
compartilhamento de informações 
relacionadas à Ciência com os indivíduos que 
não são considerados parte da comunidade 
científica.” 

Professor 3 “O instrumento necessário à construção do 
saber científico.” 

Professor 4 “A Educação Científica tem por proposta maior 
a preparação dos indivíduos para a vida. De 
sua parte, o ensino da ciências.” 

Professor 5 “Compreendo que a Educação Científica 
proporciona ao aluno a capacidade para 
aprender a utilizar métodos, a planejar e a 
desenvolver pesquisa.” 

Professor 6 “A Educação Científica está relacionada ao 
que se pode investigar e comprovar através de 
experimentos e fatos.” 

Professor 7 “Abrange a área de pesquisa científica. 
Informações relacionadas às Ciências.” 

 

As respostas elaboradas, de certo modo, levam a ideia da prática da pesquisa 

relacionada à Educação Científica. Percebe-se, no entanto, que o conceito de 

pesquisa não é único. Para o Professor 1, “seria esta uma forma de se romper 

com a educação instrucionista, promovendo no aluno a produção de 

conhecimento de forma autônoma, isso através de práticas que solicitem dele o 

saber pensar, o saber questionar”. Para o Professor 2, percebe-se que o conceito 

aproxima-se da popularização das ciências, vez que este afirmar que “a 

Educação Científica torna a ciência acessível aos leigos”. O Professor 3 diz “do 

saber científico, saber esse que estaria relacionado aos métodos de se fazer 

ciência”, sendo esse o do princípio defendido por Carvalho (2005, p. 63) de que 

“é  preciso ensinar os alunos a ‘fazer ciências’ e a ‘falar’ ‘ciências’. Colocamos 

aspas no ‘fazer’ e ‘falar’ ciências, pois estamos conscientes da distância que 

existe entre um aluno do curso fundamental ou médio e um cientista [..]” 
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A pergunta 8 está relacionada aos aspectos procedimentais, busca saber se o 

professor faz uso de ações inerentes à Educação Científica e quais seriam essas 

ações. Assim, temos o seguinte panorama: 

GRÁFICO 4 – USO DE AÇÕES INERENTES À EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

Quanto às respostas sobre quais são as ações inerentes à Educação Científica 

que faz uso em sua prática pedagógica, os professores que responderam usá-

las, dizem o seguinte: 

Quadro 4 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO  - EM SUA PRÁXIS PEDAGÓGICA VOCÊ FAZ USO DE AÇÕES INERENTES À 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? QUAIS? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “Leitura, interpretação e construção de textos a 
partir das discussões nas aulas. Orientações 
de projetos de pesquisa para os alunos que se 
interessam pela pesquisa.” 

Professor 3 “Pesquisa sugerida aos alunos do ensino 
médio com toda orientação necessária, 
inclusive com o rigor ABNT.” 

Professor 6 “Quando incentivamos os alunos a fazerem 
análise de textos, situações problemas sociais 
ou geográficos.” 

 

43%

57%

Uso de ações inerentes à Educação Científica

Sim

Não
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Sobre a frequência com que aplicavam essas ações, os professores contaram 

com 04 (quatro) alternativas como possibilidade de resposta. Ao que segue 

GRÁFICO 5 –  APLICAÇÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DEMO (2010a) diz que a Educação Científica não pode ser confundida com 

momentos estanques, onde se comemora o dia da ciência, a semana da feira de 

ciências, ou eventos isolados. Essa deve ser uma prática constante do educador. 

Assim, os eventos especiais referenciados na alternativa 4, dizem respeito às 

feiras de ciências que ocorrem nas escolas, o que torna frágil a Educação 

Científica utilizada apenas para esse fim, visto que não se torna prática e, se não 

é prática, as dificuldades apresentadas para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa não receberão o tratamento adequado, tão pouco surtirão o efeito 

desejado, já que são utilizadas em momentos isolados. 

Quanto à pergunta 10, os professores foram questionados sobre encontrar ou 

não dificuldades para trabalhar com ações que envolvem práticas da Educação 

Científica e quais eram elas. Dentre os pesquisados, 57% disseram encontrar 

dificuldades, os demais disseram não ter dificuldade por não realizarem 

atividades relacionadas à Educação Científica. 

Dentre as dificuldades relacionadas tem-se o seguinte quadro 
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Quadro 5 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 10 – VOCÊ ENCONTRA DIFICULDADES PARA TRABALHAR COM AÇÕES QUE 
ENVOLVAM A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? QUAIS? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “Os estudantes foram condicionados à 
educação tradicional e por isso têm 
dificuldades para discutir e criar textos. Além 
disso, a maior parte dos professores continua 
presa a práticas tradicionais, se limitando a 
instrução.” 

Professor 3 “Falta de emprenho por parte do alunado, 
assim como a falta de alguns mecanismos nas 
estruturas das unidades de ensino.” 

Professor 5 “Todas.” 

Professor 7 “Dificuldades de pesquisas.” 

 

Diante dessas respostas, pode-se retornar ao exposto anteriormente quanto à 

prática esporádica da Educação Científica. É necessário que o professor 

assuma-se como pesquisador para saber orientar uma pesquisa. É preciso que 

ele conheça os instrumentos necessários ao desenvolvimento de sua prática 

envolvendo Educação Científica para que possa reivindicá-los, do contrário, 

sempre se contará com as dificuldades. 

A pergunta 11 trata da Educação Científica vista como um caminho para o 

desenvolvimento social e econômico de um país, questionando os pesquisados 

se eles concordam ou não que esta pode cumprir esse papel e solicitando que 

justificasse sua escolha. De modo que, 71% dos professores concordam, 14,5% 

descordam e 14,5% omitiu-se em responder. 

Dentre os que concordam, as justificativas seguiram da seguinte forma: 

Quadro 6 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 11 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS ATUAIS REFEREM-SE À EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
COMO UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO PAÍS. 
VOCÊ COMPREENDE QUE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA POSSA CUMPRIR ESSE PAPEL? 
POR QUÊ? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “A Educação Científica possibilita que o 
estudante seja crítico e exerça sua cidadania 
de forma efetiva.” 

Professor 5 “Desde quando o governo proporcione aos 
profissionais uma formação de qualidade.” 

Professor 6 “Porque na medida em que as pessoas são 
beneficiadas pelas políticas públicas, terão 
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acesso as tecnologias e desenvolvimento em 
todos os sentidos.” 

Professor 7 “A Educação Científica deve assegurar mais 
formação de engenheiros e cientistas que 
garantam o desenvolvimento econômico.” 

 

Os Professores 2 e 4 omitiram suas justificativas. 

Professor 3, que diz não perceber a Educação Científica como meio e 

desenvolvimento social e econômico, justificando sua escolha com a seguinte 

resposta: 

“Por acreditar que esse desenvolvimento social e econômico não se dê por 

apenas um caminho”. 

A esse respeito Werthein e Cunha (2005) diz  

No plano internacional, a UNESCO realizou, no ano 1999, em 
Budapeste, a Conferência Mundial sobre Ciência, evento que aprovou 
a Declaração sobre a Ciência e o Uso do Conhecimento Científico. No 
preâmbulo dessa Declaração, reconhece-se a acentuada distribuição 
desigual dos benefícios da ciência, afirmando ainda que a distância 
entre pobres e ricos, não se deve meramente ao fato de eles possuírem 
menos bens, mas também de eles serem, em boa parte, excluídos da 
criação e dos benefícios do conhecimento científico. Disso decorre a 
necessidade de que o acesso ao conhecimento científico a partir de 
uma idade muito precoce, faz parte do direito à educação de todos os 
homens e mulheres e que a educação científica é de importância 
essencial para o desenvolvimento humano, para a criação da 
capacidade científica endógena e para que tenhamos cidadãos 
participantes e informados. (WERTHEIN e CUNHA, 2005. p. 19) 
 

No eixo das perguntas que estão relacionadas aos aspectos atitudinais, a 

questão 12 trata da mudança de postura dos alunos diante das aulas onde os 

pesquisados utilizam ações próprias da Educação Científica, sendo ofertadas 03 

(três) alternativas, seguida do questionamento “De que forma?”. Assim, tem-se  

TABELA 3 – PERCEPÇÃO SOBRE MUDANÇA DE POSTURA DISCENTE EM AULAS 
ENVOLVENDO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

PERCEPÇÃO SOBRE MUDANÇA DE POSTURA DISCENTE EM AULAS 
ENVOLVENDO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

Alternativas Quantitativo de Professores 

Não 02 

Pacialmente 02 

Sim 01 
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Os professores foram questionados, ainda, sobre como entendem que a 

Educação Científica contribua ao processo de ensino-aprendizagem, sendo esta 

a pergunta 13. Ao que responderam o seguinte: 

Quadro 7 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 13 – COMO VOCÊ ENTENDE QUE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA POSSA 
DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA O ALUNO PROPOSTAS PELO 
PCN DE GEOGRAFIA? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “Como já colocado, a Educação Científica 
proporciona a valorização de uma 
aprendizagem significativa.” 

Professor 2 “Tem uma contribuição indispensável já que a 
Educação Científica visa preparar o indivíduo 
para ser inserido na sociedade atual.” 

Professor 3 “Acha-se que, através das discussões, debates 
e produções do conhecimento científico, o 
profissional em educação terá um respaldo 
melhor para o desenvolvimento do processo 
referido.” 

Professor 4 “Entendo que seja uma troca de informação.” 

Professor 5 “Proporciona ao aluno a capacidade de 
argumentação e a contra argumentação. 
Através desta possibilidade, o aluno conquista 
a cidadania.” 

Professor 6 “A Educação Científica contribui facilitando a 
pesquisa, a busca do conhecimento e o 
aprofundamento do desenvolvimento 
científico.” 

Professor 7 “A Educação Científica é uma das modalidades 
da época.” 

 

 

A resposta do Professor 7, encontra embasamento no pensamento DEMO 

(2010b), quando o autor afirmar que 

 “Embora ‘habilidades do século XXI’ sejam principalmente modismo, 
entre elas aparece muitas vezes a noção de ‘educação científica’ [...] 
ou ‘espírito científico’ [...] Aparece, ademais, a noção de ‘alfabetização 
científica’ [...] sugerindo que ‘novas alfabetizações’ [...], ultrapassando 
significativamente a tradicional (ler, escrever e contar), exigem 
formação científica claramente, entre outras razões, para corresponder 
à sociedade intensiva de conhecimento. (DEMO, 2010b, p. 15 – grifos 
do autor)   
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Quanto a pergunta 14: “Como você percebe a contribuição da Educação 

Científica no processo de formação do aluno?”, as respostas dos professores 

que disseram anteriormente trabalhar com ações desta, remeteram ao 

desenvolvimento cidadão do aluno, a capacidade de busca autônoma por 

informações, melhor articulação entre teoria e prática e maior facilidade de 

compreensão dos conteúdos das diversas áreas do conhecimento. 

Questionados sobre a contribuição da Educação Científica à sua prática docente 

(pergunta 15), os professores que responderam a essa questão foram os que 

dizem fazer uso desta, assim seguem as respostas: 

Quadro 8 – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES À SEGUINTE PERGUNTA: 
QUESTÃO 15 – COMO VOCÊ PERCEBE A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA PRÁTICA DOCENTE? 

Professores Respostas atribuídas pelos professores 

Professor 1 “Através da Educação Científica, tenho sempre 
novos desafios em sala de aula. A instrução, a 
cópia e a mera repetição dão lugar a constante 
problematização da realidade na qual estamos 
inseridos.” 

Professor 2 “Embora não trabalhe com Educação 
Científica, acredito que para que exista 
sucesso com os alunos é preciso que eu, 
enquanto docente, esteja apta a transmitir esse 
novo método. Então, é fundamental que eu 
seja uma professora autora e não só 
instrucionista.” 

Professor 3 “Possibilita mais segurança para o processo.” 

Professor 6 “Na minha prática docente, percebo 
contribuição da Educação Científica na busca 
do conhecimento, da reflexão, da pesquisa dos 
estudos sociais e geográficos entre outros.” 

 

A pergunta 16 questiona sobre as competências e habilidades propostas pelos 

PCN de Geografia e se o professor concorda que a Educação Científica 

contribua no desenvolvimento destas. A resposta foi unanimemente sim. 

Seguindo-se do questionamento de como eles percebem essa relação, as 

respostas convergem para falar sobre a habilidade de leitura do espaço no qual 

o aluno está inserido, intermediado por ações de pesquisa do meio. 
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Por fim, os professores foram questionados sobre sua percepção a respeito da 

possibilidade de ter na Educação Científica um rompimento com a Educação nos 

moldes Tradicionais, resgatando, assim, os alunos às salas de aulas que hoje 

são consideradas enfadonhas e atrasadas.   

Os professores que indicaram não ter uma formação adequada para Educação 

Científica disseram não conseguir vislumbrar uma resposta, vez que não 

trabalham com ações dela. Aqueles que trabalham com Educação Científica 

dizem compreender essa possibilidade de inovação ser um atrativo, desde que 

se valorize aquilo que o aluno tenha interesse em conhecer ou como ele se sinta 

melhor para trabalhar. O Professor 1 cita como exemplo o estudo sobre as 

regiões do Brasil, onde pode-se usar a questão da dança para levar à pesquisa 

sobre os diferentes movimentos culturais de dança no país, através da pesquisa. 

Consequentemente trabalha-se com o conceito de região, que é o objetivo maior 

do professor, dentro de uma perspectiva que valoriza aquilo que é de interesse 

do aluno. Logo, esse terá maior prazer em está numa sala de aula. 

A pergunta 18 pede autorização do professor para observação de sua prática 

pedagógica. O propósito da observação era o de verificar o que o professor faça, 

possivelmente, de prática inconsciente da Educação Científica em sua rotina. 

Assim, as observações foram desconsideradas por não haver disponibilidades 

dos professores para tal. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino da Geografia, no Brasil, desde sua institucionalização até dias atuais, 

atravessa transformações oriundas das demandas socais de diferentes 

contextos espaço-tempo. 

Contemporaneamente, a sociedade requer do profissional da educação, práticas 

que sejam capazes de romper com o mero instrucionismo, pois, mais do que 

nunca, o acesso à informação está facilitado pelo alargamento da tecnologia e 

comunicação. De modo que, é necessário repensar o processo de ensino para 

garantir que a escola e o professor estejam envolvidos diante dessa conjuntura. 

Para tanto, é necessário ao professor que este esteja em constante movimento 

de aprendizagem e reflexão sobre sua prática, buscando assim, preencher as 

lacunas que se desvelam no decorrer de sua atividade profissional.  

Sabe-se que, grandes esforços vêm sendo promovidos no intuito de manter o 

equilíbrio entre o que a escola oferta e o que a sociedade requer, vez que os 

pensadores da educação estão sempre atentos a apontar caminhos para que 

não se tenha a falência dessa instituição. 

Ocorre que, como apontado por Demo (2010b), deve-se sempre olhar para a 

questão da formação docente quando se pensa em propor mudanças ao 

processo de ensino, e, nesse quesito, sofremos uma defasagem propiciada pela 

falta de diálogo entre as academias e as escolas. Para o autor, a precarização 

da formação do professor da educação básica, induzida pelo afastamento entre 

estudo e pesquisa, ensino e pesquisa, reflete-se no quadro deflagrante da 

educação básica do país, onde os indicadores numéricos são alarmantes pondo 

em questionamento a eficácia do processo de ensino. 

Entendendo que a Geografia tem grande relevância para desenvolver no aluno 

uma consciência crítica mediante fatos cotidianos, deve-se pensar em práticas 

metodológicas que auxiliem o processo ensino-aprendizagem a fim de torna-lo 

exitoso. Assim posto, a Educação Científica comunga para a realização de tais 

proposições vez que suscita o espírito questionador necessário ao processo de 
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formação de um indivíduo atuante, consciente, autônomo da produção de 

conhecimento. 

A presente pesquisa revelou que, muito embora a Educação Científica seja 

proposta como uma habilidade do século XXI (DEMO, 2010a), devendo tornar-

se uma alternativa ao processo educacional imerso em práticas tradicionais e 

instrucionistas, onde o aluno, na maioria das vezes, permanece na posição de 

receptor das informações, na prática, essas ações ainda não ocorrem de forma 

substancial, ficando muitas vezes destinadas a momentos estanques do ano 

letivo, a exemplo das feiras de ciências escolares, conforme pode ser verificado 

no gráfico 5 (GRÁFICO 5 –  APLICAÇÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA). 

A pesquisa demonstrou que os professores pesquisados compreendem os 

propósitos da Educação Científica, concordam que essa tenha o potencial de 

transitar o aluno do papel de objeto a sujeito da aprendizagem, percebem-na 

como uma alternativa viável e de grande valia ao processo de ensino e 

aprendizagem, porém, em sua maioria, a prática dos professores pesquisados 

ainda é permeada pelo ensino de forma abstrata, onde não há interação entre o 

aluno e o objeto do conhecimento, onde a Educação Científica não assume 

destaque por faltar ao professor destreza para conduzir um processo imerso em 

metodologias inovadoras. 

Os professores, formados dentro de um molde de educação em que há a 

prevalência de aulas expositivas, tendo como prática comum a cópia de 

conhecimentos produzidos por outrem, acabam por perpetuar isso em sua 

prática docente. As tentativas de romper com esse tradicionalismo didático 

esbarram, como apontado pelos professores pesquisados, em questões 

burocráticas.  

Conforme indicado pelos professores pesquisados, as dificuldades que 

encontram para trabalhar dentro dos preceitos da Educação Científica passam 

por questões como a falta de formação adequada para que possam eles 

apropriar-se de metodologias que promovam a Educação Científica, a falta de 

estrutura dentro da instituição de ensino que, não raras vezes, contam apenas 
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com lousas, pilotos e computadores danificados, sem grande possibilidade de 

uso, além da questão do aluno que não consegue participar de forma autônoma 

no processo de aprendizagem, vez que foi habituado aos moldes tradicionais de 

aulas expositivas. 

Pode-se também conhecer que, o conceito construído pelos professores sobre 

o que é Educação Científica tangenciou a questão do ensino pela pesquisa, 

porém, o entendimento de pesquisa demonstrou que os professores percebem-

na como algo sofisticado, que não estariam eles preparados, suficientemente, 

para orientar seus alunos a realizarem-na, colocando a pesquisa tanto quanto 

distante de sua prática por não perceber-se capaz de romper com os moldes de 

aulas expositivas e assumir a pesquisa como artifício metodológico. 

Apontada pelos pesquisados como uma lacuna, a falta de formação adequada 

dos professores para se trabalhar com os princípios da Educação Científica, 

indica à necessidade de se rever o currículo dos cursos de formação de 

professor, vez que, o profissional desprovido de discussões teóricas, bem como 

de atividades práticas em seu processo de formação, sentem dificuldade em 

permear suas aulas com ações dentro dos moldes da Educação Científica. 

Muito embora os professores pesquisados reconheçam a importância da 

Educação Científica para a promoção da autonomia discente quanto à habilidade 

do aprender a aprender, ainda que apontem a validade desta ao processo de 

ensino-aprendizagem, o que apontam fazer em sala de aula não equivale a essa 

indicação e, o que a Geografia exponencialmente tem condições de promover 

no aluno, permanece como objetivo traçado e muitas vezes negligenciado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
ANDRADE, Manuel Correia de. Trajetória e Compromissos da Geografia 
Brasileira. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri (Org.). A geografia na sala de 
aula. São Paulo: Contexto, 2011. p. 09 - 13. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio: 
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais Ciências Humanas e suas Tecnologias. 2000a. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasHumanas.pdf> Acesso em 
2015. 

______. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio: Parte I – Bases 
Legais, 2000b. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf> Acesso em 2015. 

______. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio: Parte IV – 
Ciências Humanas e suas Tecnologias, 2000c. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf> Acesso em 2015. 

CARVALHO, Anna Maria de. Introduzindo os Alunos no Universo da Ciência. 
In: WERTHEIN, Jorge e CUNHA, Célio da (Orgs.). Educação Científica e 
Desenvolvimento: O Que Pensam os Cientistas. Brasilia: UNESCO, Instituto 
Sangari, 2005. p. 61 - 67. 

CARVALHO FILHO, Carlos Alberto Aragão de. Formação Científica para o 
Desenvolvimento. In: WERTHEIN, Jorge e CUNHA, Célio da 
(Orgs.). Educação Científica e Desenvolvimento: O Que Pensam os 
Cientistas. Brasilia: UNESCO, Instituto Sangari, 2005. p. 87 – 92. 

DEMO, Pedro. Educação Científica. B. Téc. Senac: A R. Educ. Prof., Rio de 
Janeiro, v. 36, n. 1, p.15-25, jan/abr. 2010. 

______. Educação e Alfabetização Científica. Campinas, SP: Papirus, 
2010b. 

______. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1999. 

______. Educar pela pesquisa. 9ª Ed. Revista. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2011. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 
educativa. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 165 p. 

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da Educação. São Paulo em Perspectiva. 
v.14( 2), p. 3-11, 2000. 

LABURÚ, C. E e CARVALHO, M de. Educação científica: controvérsias 
construtivistas e pluralismo metodológico. Londrina: Eduel, 2005. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasHumanas.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf


54 
 

MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da 
metodologia científica. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

PAVAN, Crodowaldo. Investimento, Ciência e Educação. In: WERTHEIN, Jorge 
e CUNHA, Célio da (Orgs.). Educação Científica e Desenvolvimento: O Que 
Pensam os Cientistas. Brasilia: UNESCO, Instituto Sangari, 2005. p. 93 - 100. 

PENTEADO. Heloísa Dupas, Metodologia do ensino de história e geografia. 
São Paulo: Cortez, 1994. 

PONTUSCHKA, Nídia Nacib et al (Ed.). A Geografia: Pesquisa e Ensino. In: 
CARLOS, Ana Fani Alessandri et al (Org.). Novos Caminhos da 
Geografia. São Paulo: Contexto, 2001. p. 111-142. 

ROCHA, Genylton Odilon Rego da, Uma breve história da formação do 
professor(a) de Geografia no Brasil. Terra Livre, São Paulo, 2000, n. 15, p. 
144-200. 

ROITMAN, Isaac. Educação Científica - quanto mais cedo melhor. RITLA. 
Brasília, não datado. Disponível em < 
http://www.academiadeciencia.org.br/site/wp-
content/uploads/2012/04/educacao-cientifica-quanto-mais-cedo-melhor.pdf> 
acessado em janeiro/2016. 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação Científica Humanística em Uma 
Perspectiva Freireana: Resgatando a Função do Ensino de CTS. Alexandria 
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 1, n. 1, 
p.109-131, mar. 2008. Mensal. 

UNESCO. A ciência para o século XXI: uma nova visão e uma base de ação. 
Brasília: APIBID, 2003, 72p. 

VESENTINI, José William. REALIDADES E PERSPECTIVAS DO ENSINO DE 
GEOGRAFIA NO BRASIL. In: VESENTINI, José William (Org.). O Ensino de 
Geografia no Século XXI. Campinas - SP: Papirus, 2011. p. 219 - 248. 

VLACH, Vânia Rubia Farias. O Ensino de Geografia no Brasil: Uma 
Perspectiva Histórica. In: VESENTINI, José William (Org.). O Ensino de 
Geografia no Século XXI. Campinas - SP: Papirus, 2011. p. 187-218. 

WERTHEIN, Jorge e CUNHA, Célio da (Orgs.). Educação Científica e 
Desenvolvimento: O Que Pensam Os Cientistas. Brasilia: UNESCO, Instituto 
Sangari, 2005, 232 p. 

ZANCAN, Glaci Therezinha. Educação para a Transformação. In: WERTHEIN, 
Jorge e CUNHA, Célio da (Orgs.). Educação Científica e Desenvolvimento: 
O Que Pensam os Cientistas. Brasilia: UNESCO, Instituto Sangari, 2005. p. 
107 – 110. 

  

http://www.academiadeciencia.org.br/site/wp-content/uploads/2012/04/educacao-cientifica-quanto-mais-cedo-melhor.pdf
http://www.academiadeciencia.org.br/site/wp-content/uploads/2012/04/educacao-cientifica-quanto-mais-cedo-melhor.pdf


55 
 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

RESOLUÇÃO 466/2012 – CNS 

 

Você está sendo convidado (a) a participar na condição de voluntário (a) de uma 
pesquisa realizada pela estudante Priscila Costa Muraiviechi, Pós Graduanda do 
Colegiado de Especialização Lato Sensu em Educação Científica e 
Popularização das Ciências do IF Baiano campus Catu, sob a orientação da 
Professora Alexandra Souza de Carvalho. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA: 

 

Título da pesquisa:  
A percepção de professores de geografia sobre a Educação Científica no Ensino 
Médio em escolas públicas da Região de Pojuca-BA. 

Linha de Pesquisa: Estudo de caso  
Pesquisador responsável: Priscila Costa Muraiviechi 
Matrícula: 8346 
Contatos:Telefone: (71) 9609-4684 
Correio eletrônico: primurai@gmail.com  
Endereço: Rua Barão de Camaçari, 118 - Centro, Catu - BA, 48110-000 

Objetivo:  
Investigar a percepção que professores de geografia do Ensino Médio nas 
escolas públicas de Pojuca-Bahia possuem acerca da Educação Científica. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO:  

 

Se eu concordar em participar passarei pelas seguintes etapas: 

 

1. Autorização para que seja feita aplicação de questionários individuais, 
contanto que seja autorizada pelo indivíduo pesquisado e que seja 

mailto:primurai@gmail.com
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preservada a identidade de qualquer colaborador. 
 

2. Autorização para observações de aulas realizadas pelo pesquisado, contanto 
que seja autorizada pelo indivíduo pesquisado e que seja preservada a 
identidade de qualquer colaborador. 
 

3. Em caso de dúvida que venha a ter durante a participação como 
colaborador(a) da pesquisa, contatará com a pesquisadora principal (Priscila 
Costa Muraiviechi), que estará à disposição por meio do telefone (71-9609-
4684 ou no e-mail (primurai@gmail.com). 
 

 

BENEFÍCIOS, CONFIDENCIALIDADE, RISCOS E DIREITOS DE 
DESISTÊNCIA: 

 

A pesquisadora Priscila Costa Muraiviechi manterá em sigilo minha identidade e 
todas as informações identificadas no estudo, as quais serão utilizadas com fins 
de contribuir com a produção de conhecimento sobre o trabalho docente na rede 
pública de ensino da Bahia. 

 

CONSENTIMENTO: 

 
Eu,_____________________________________________________ declaro 
que li sobre objetivos acima apresentados e concordo em participar e contribuir 
com a referida pesquisa. 

 
 

Pojuca, (BA), ___ de ____________de _____ 

 

 

_____________________________________________   

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 

mailto:primurai@gmail.com
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APÊNDICE 1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
CAMPUS CATU 

Especialização em Educação Científica e Popularização das Ciências 
 

DISCENTE: Priscila Costa Muraiviechi 
ORIENTADORA: Profa. Alexandra Souza de Carvalho 
 

Prezado(a) Professor(a), 

Esse questionário constitui-se como objeto de coleta de dados para elaboração de pesquisa para 

o trabalho de conclusão de curso da especialização em Educação Científica e Popularização das 

Ciências, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano, Campus 

Catu, cujo tema versa sobre: “A percepção de professores de geografia sobre a Educação 

Científica no Ensino Médio em escolas públicas da Região de Pojuca-BA”. 

Agradeço desde já por sua colaboração e disposição em participar dessa pesquisa que servirá 

como importante aporte para elaboração do trabalho de conclusão de curso! 

Estamos a disposição para esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas quanto à compreensão do 

questionário. Solicitamos que responda as questões de forma a refletir seu posicionamento 

acerca da pergunta, a fim de garantir a fidelidade sobre a realidade do objeto pesquisado.   

Obrigada! 

Apresentação da pesquisadora: 

Priscila Costa Muraiviechi, graduada em Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado 

da Bahia – UNEB e pós-graduanda do curso de especialização em Educação Científica e 

Popularização das Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF 

Baiano. Contatos: Email: primurai@gmail.com. Celular: (71) 9609-4684. 

 

 

 

 

mailto:primurai@gmail.com
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APÊNDICE 2 – QUSTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

Questionário diagnóstico 

Nome do participante: 

Área de formação: 

Ano de Formação (graduação): 

Tempo de atuação na rede estadual: 

 
 

1 - Em sua formação inicial (graduação) como você considera a discussão do 
estudo sobre a Educação Científica? 

 
(    ) Não tive acesso a informações sobre Educação Científica. 

(    ) Insatisfatória 

(    ) Regular 

(    ) Satisfatória 

 
2 - Você realizou ou realiza cursos de formação continuada? 

(    ) Não    (     ) Sim 

Qual a finalidade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3 - Em sua opinião, qual a importância dos cursos de formação continuada para 

professores? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4 - Dentre os cursos que você realizou (caso a resposta do item 02 seja positiva) 

algum deles teve como foco a Educação Científica? 

(    ) Não    (    ) Sim 
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5 - Em qual momento de sua formação profissional você teve acesso à discussão 

sobre a Educação Científica? 

(    ) Nenhum 

(    ) Graduação 

(    ) Pós graduação 

(    ) Curso de extensão 

(    ) Outros. Quais? 

_______________________________________________________________ 

6 - Como você considera seu conhecimento sobre a Educação Científica? 

(    ) Não tenho conhecimento 

(    ) Insatisfatório 

(    ) Regular 

(    ) Satisfatória 

7 - O que você compreende sobre Educação Científica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8 - Em sua práxis pedagógica você faz uso de ações inerentes à Educação 

Científica? 

(    ) Não    (     ) Sim 

Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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9 - Com qual frequência você aplica essas ações inerentes à Educação 

Científica? 

(    ) Não aplico 

(    ) Aplico pouco 

(     ) Regularmente 

(   ) Em eventos que envolvam a necessidade de ações voltadas à prática da 

Educação Científica, como por exemplo, as Feiras de Ciências. 

10 - Você encontra dificuldades para trabalhar com ações que envolvam a prática 

da Educação Científica? 

(    ) Não    (    ) Sim 

Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11 - As políticas públicas atuais referem-se à Educação Científica como um 

caminho para o desenvolvimento social e econômico do país. Você compreende 

que a Educação Científica possa cumprir esse papel? 

(    ) Não    (     ) Sim 

Por quê? (responder como justificativa a escolha da sua alternativa) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12 - Ao fazer uso de ações que envolvam a Educação Científica, você percebe 

uma postura diferente dos alunos diante das aulas e dos conteúdos ministrados 

nelas? 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 
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(    ) Sim 

De que forma? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13 - Como você entende que a Educação Científica contribua para o processo 

de ensino/aprendizagem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14 - Como você percebe a contribuição da Educação Científica no processo de 

formação do aluno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

15 - Como você percebe a contribuição da Educação Científica para o 

desenvolvimento de sua prática docente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

16 - Você concorda que a Educação Científica possa desenvolver competências 

e habilidades para o aluno propostas pelos PCN de Geografia? 

(     ) Não    (     ) Sim 

Como? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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17 – Muito se discute sobre a necessidade de mudança na forma como a 

Educação vem sendo praticada a fim de evoluir no que se refere tanto a 

formação do individuo quanto ao resgate desses às salas de aulas, que são 

vistas hoje como enfadonhas e atrasadas dento de uma sociedade midiatizada. 

Você acredita na validade e viabilidade de se trabalhar com ações da Educação 

Científica para atingir esses objetivos? Como você faz essa relação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18 - Qual a sua disponibilidade para observação de sua prática pedagógica em 

sala de aula pela pesquisadora? 

(    ) Não gostaria de participar de um processo de observação da minha prática 

docente. 

(    ) Encontro-me a disposição para observação de minha prática docente. 

 

 


