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O ensino de ciências tem sido desenvolvido nas escolas de modo mais teórico do que 

prático, pois, geralmente, são apenas reproduzidos textos do livro didático e elaboradas 

questões relacionadas ao tema do dia. Dentre várias características que podemos apontar do 

ensino nos dias atuais, ressalto a falta de "tempo" do professor para ouvir o que os alunos têm 

a dizer sobre o que está sendo repassado. Isso se deve, entre outras coisas, pela pequena carga 

horária dessa disciplina sendo, apenas duas aulas semanais e pelo pouco tempo da hora-aula 

(45 minutos). Nesse sentido, o professor precisa correr com o assunto já que ele tem toda uma 

ementa a ser cumprida. 

Um dos problemas dessa "corrida" pelo conteúdo e falta de espaço para as falas dos 

alunos é que se desconsidera o aluno como sujeito social, histórico e cultural, ou seja, 

indivíduo que tem experiências próprias, que tem vivências fora da escola, no entanto, essas 

questões não têm sido analisadas pelos educadores, pois, os mesmos apenas reproduzem 

conhecimentos previamente estabelecidos. Por outro lado, todos os dias, novas descobertas 

científicas e tecnológicas são anunciadas na televisão, nos jornais e nas revistas sem que isso 

chegue às aulas de Ciências da escola. Tais descobertas têm causado uma grande modificação 

no mundo atual e todos os cidadãos, de alguma forma, têm o direito de obter o mínimo de 

conhecimento possível a esse respeito, uma vez que é saberes que podem melhorar a vida das 

pessoas (em relação à saúde e alimentação, por exemplo) ou modificar seus entendimentos 

sobre o ambiente em que vivem (em relação ao modo como lidam com o lixo, com o uso da 

água). Para que isso ocorra é necessário que os educadores estejam proporcionando esses 

conhecimentos aos seus alunos. De acordo com Bizzo (2002, p.31) "o esforço dos estudantes 

não deve ser canalizado unicamente para apresentar o resultado esperado pelo professor, mas, 

para desvendar os significados presentes naquele conhecimento". Nessa perspectiva, o 

conteúdo escolar não deve centrar-se apenas em informações a serem repassadas, mas, 

efetivamente, em conhecimentos a serem discutidos, construídos com os estudantes a partir de 

suas vivências cotidianas. Os objetivos desta pesquisa foram: Verificar se para os alunos é 

importante a aula de ciências, refletir se a aula de ciências tem contribuído para o 



conhecimento científico dos alunos no dia-a-dia, analisar como os estudantes percebem que o 

ensino de ciências pode beneficiar na resolução de problemas cotidianos. Após a Segunda 

Guerra Mundial, o mundo passou por grandes transformações na indústria, na tecnologia e na 

área científica, fazendo com que se buscasse algo novo nos currículos escolares, visando 

preparar mão-de-obra qualificada para trabalhar nas indústrias. O contexto econômico, social, 

político e tecnológico não era discutido e nem se fazia aplicações práticas do uso da ciência 

na vida de pessoas comuns. De acordo com Krasilchik (1987, p. 6), "o curso propedêutico 

tinha como fim a formação de futuros universitários". No período pós-guerra, ocorreu 

transformações políticas e sociais, principalmente, as relacionadas à chamada Guerra Fria, 

que influenciaram mudanças nos currículos escolares do ensino de ciências. A partir desse 

momento, a educação científica passou a enfatizar "a vivência do método científico como 

necessário à formação do cidadão, não se restringindo mais apenas à preparação do futuro 

cientista" (KRASILCHIK, 1987, p. 9). Esse modelo propôs a necessidade de serem formadas 

pessoas com determinadas capacidades, conhecimentos, habilidades e valores onde os 

sistemas educativos foram novamente considerados importantes para atender essas demandas 

do mercado. A educação no Brasil "tem a marca do olhar estrangeiro", isto é, o olhar de quem 

não está na sala de aula e nem em contato com as realidades atuais do ensino no país. 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Jonas Lopes, localizada na Vila Goiana 

com estudantes do período matutino da 7ª série do Ensino Fundamental. A Escola foi fundada 

em 1996, mas antes deste período funcionava como extensão de outra escola. A escola conta 

hoje com aproximadamente 350 alunos, nos períodos matutinos e vespertinos. A pesquisa foi 

feita através de observações na escola e entrevista semi-estruturadas, onde os alunos falaram 

livremente sobre o que eles pensam sobre o ensino de Ciências. Para executar a metodologia, 

utilizei ferramentas da etnografia: observação, descrição do que vi e vivi enquanto 

pesquisadora e entrevistas. A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos 

antropólogos para estudar a cultura e a sociedade através de um conjunto de técnicas para 

coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um 

grupo social. 

O diário de campo é uma ferramenta indispensável nesta pesquisa, pois, nele, registrei 

todos os procedimentos que ocorreram em sala, leituras de tempo e de espaço e as diferentes 

falas das entrevistas. As entrevistas foram semi-estruturadas, com questões chaves, mas não 

foram as únicas feitas para os alunos, pois, à medida que eles se "soltaram", surgiram outras 

questões pertinentes à pesquisa. Não foi estabelecido um número máximo ou mínimo de 



alunos entrevistados, mas alguns critérios para a participação dos mesmos como: Disposição 

para participar da pesquisa; freqüência na aula; e aqueles que forem considerados expressivos 

para a pesquisa a partir das observações.  

No que diz respeito à área das Ciências Naturais, o PCN (2001, p. 23) afirma que, 

"mostrar a ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas 

transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta 

que se propõe para o Ensino Fundamental". Embora o projeto não tivesse como foco de 

pesquisa o tema Sexualidade e Reprodução, ele surgiu com maior relevância na pesquisa 

realizada, em função da série e época em que permaneci realizando as observações e 

entrevistas na escola. 

Esta temática aparece nos PCNs dentro do tópico "Ser Humano e Saúde", das Ciências 

Naturais e, também, como tema transversal na discussão "Orientação Sexual". A discussão 

sobre Sexualidade e Reprodução Humana, em ambos os itens dos PCNs é abordada como 

uma questão social. Na escola onde pesquisei, sexualidade é tratada na aula de ciências. Nas 

aulas que presenciei, ao longo do estudo, percebi que o tema é tratado apenas a partir das 

terminologias que identificam a função reprodutiva dos órgãos genitais, aparelhos 

reprodutores masculinos e femininos que são encontrados nos livros didáticos utilizados. 

Porém estes são aparelhos sexuais que além de reprodução, podem levar ao prazer, ao desejo. 

Mas o prazer, assim como o desejo, não é tratado pela biologia. Porém, sexualidade está 

sendo entendida neste trabalho como a necessidade de receber e expressar afeto e contato, que 

todas as pessoas têm e que traz sensações prazerosas e gostosas para cada um. Assim, 

sexualidade não é apenas sexo, é o toque, o abraço, o gesto, a palavra que transmite prazer 

entre pessoas e que temos desde antes de nascer, na barriga da mãe, quando bebês e durante 

toda a vida. Conforme vamos crescendo, descobrimos também o prazer provocado pelo 

contato sexual, através do estímulo que fazemos em nós mesmos ou com outras pessoas. Essa 

forma de exprimir a sexualidade vai se juntar às outras maneiras de contato que já vínhamos 

vivendo desde bebês, gerando a sexualidade adulta (FIGUEREDO, 2008). 

Quando os estudantes foram indagados se eles vêem importância no Ensino de 

Ciências, grande parte respondeu que sim. Um dos alunos, ao falar de temas que considera 

relevante, disse que: "A gente aprende sobre o corpo humano, DST, não fazer sexo sem 

camisinha." Nessa fala, assim como em outras contidas nas entrevistas, percebe-se que ao 

interrogar o que é importante, emergem questões vinculadas às suas vidas, nesse caso, ao seu 



corpo. Nesse sentido, a escola é apresentada, pelos estudantes, como um espaço de 

aprendizados significativos à sua vida, ou seja, os estudantes, como nessa fala acima, 

identificam a escola como constituídora de significados úteis ao seu cotidiano. Percebe-se 

então, que na escola, desde quando ocorreu à separação em relação às outras instituições, na 

idade média, a atividade de ensinar tornou-se especializada, acontecendo em espaços 

apropriados (PILETI, 2002). Isso é visível aos estudantes, fato apontado por uma aluna, na 

entrevista: "(...) A escola é o lugar que mais se aprende". Embora a escola seja um lugar 

cercado de muros e o espaço do pátio também não seja grande, durante as observações 

percebi que os alunos gostam de estar ali, pois a escola é um lugar onde se pode encontrar 

com os amigos. No período em que fiz a observação um assunto causou bastante interesse, 

eles ficaram em silêncio, observando atentamente o que a professora dizia em relação às 

mudanças que acontece no corpo, da puberdade até a fase adulta. A professora descreveu a 

mudança de voz nos meninos, os pêlos que surgem, as espinhas, interesse no sexo oposto, a 

masturbação. Fazendo assim, uma relação do ensino de ciências com a vida diária dos alunos. 

Nesse dia, ocorreu algo importante, a aproximação da realidade com o ensino que é 

proposto. A relevância do ensino pode ser percebida pelo silêncio dos alunos, sem que fosse 

necessária a intervenção da professora. A importância de determinados conhecimentos 

aparece, no decorrer da entrevista, com isso “agente” percebe que existe uma preocupação 

também com o social, já que o entrevistado disse que: "A pessoa tem que ter consciência, não 

ficar grávida, esperar um pouco mais, arrumar um emprego bom vai ter que cuidar e não 

deixar só com os pais, conversar com o parceiro sobre o futuro da criança. A criança não 

tem culpa nenhuma".  

Isso nos leva a pensar que, apesar da pouca idade, meninos e meninas, podem ser 

conscientizados, para não praticar o sexo, só porque todo mundo faz, pois, muitos já vêm para 

a escola com certa formação como no exemplo acima. Como já apontei sobre a 

transversalidade, este tema deveria ser trabalhado por todas as disciplinas, no entanto somente 

as ciências naturais tratam da questão orientação sexual. Isso se deve ao fato de fazer parte do 

corpo humano, que é o tema central das 7ª série do ensino fundamental. O ensino de ciências 

torna-se interessante para os alunos, porque essas questões sobre sexualidade e, até mesmo as 

doenças sexualmente transmissíveis, mexem com a curiosidade típica dos adolescentes. Todos 

os entrevistados citaram a importância de se prevenir contra doenças. Porém deve-se estar 

preparado para os possíveis questionamentos durante a aula. Como por exemplo, a que surgiu 



em um dia de observação:"Professora como as mulheres da vida fazem quando menstrua, 

elas param de transar ou não?". 

A professora respondeu que provavelmente elas não tinham sexo nesse período ou 

tomava anticoncepcional o mês todo. O assunto parou aí, não houve uma discussão sobre a 

dúvida ou mera curiosidade da colega. Penso que tratar a sexualidade no âmbito escolar 

requer muita habilidade por parte dos educadores, pois se o docente é liberal, pode causar 

constrangimentos naqueles que aprenderam que sexo é pecado, sujo e feio. Se, por outro lado, 

ele for muito recatado não consegue lidar com questões com a citada acima. Em outro 

momento, um estudante questionou sobre a possibilidade do homem ficar grávido, ao que a 

professora respondeu: "Não, homem não tem útero". 

Mais uma vez, a professora fecha a questão, sem desenvolver o assunto e vinculá-lo 

com as interrogações e dúvidas dos estudantes. O estudante ao questionar a esse respeito, 

demonstra não relacionar o fato de ter determinado órgão com a gravidez, sendo que isso já 

havia sido ensinado. Isso mostra que o "simples fato" de termos aprendido quais órgãos cada 

gênero tem não quer dizer que as relações entre o seu funcionamento ficam claras. Vale 

ressaltar que a maioria dos alunos percebeu que a disciplina não é "chata" e nem muito 

complicada quando se usa uma linguagem mais simples, ouvi de uma das meninas um 

comentário quando respondia a uma pergunta sobre o que poderia tornar o ensino de ciências 

mais interessante, a resposta dela foi: "É bom que desse mais palestra, mais alerta, agente 

também sair da escola pra saber lá fora como é pra gente aprende não só dentro da sala, 

dentro da sala enjoa ficar quatro horas sentado numa cadeira. A gente podia sair fazer 

outras coisas pesquisar sobre o meio ambiente, sobre o corpo humano não só num livro, mas 

noutros". 

Esse fato ficou confirmado num dia de observações onde a aula foi somente leitura, 

nesse dia eu fiquei cansada e com sono. Imagine para os adolescentes acompanhar o 

raciocínio do professor o tempo todo com nomes que são pouco utilizados por eles. Seria 

importante que a educadora utilizasse outros meios para preparar suas aulas, por exemplo, 

revistas, jornais, documentários, filmes, entre outros, sendo estes materiais diferentes do 

usados normalmente pelos professores. (Souza e Arnt, 2003 e Rosa, s/d) fazem uma discussão 

sobre diferentes metodologias, onde a utilização e exposição de cartazes, vídeos, 

transparências, faz diferença para o aprendizado dos educando, os alunos valorizam mais o 

conteúdo quando participam na elaboração de materiais. Penso que a pessoa que educa não 



pode limitar suas aulas ao simples fato de utilizar textos do livro didático, pois, tornaria o 

aprendizado muito limitado. 

Este trabalho traz algumas considerações sobre o ensino de ciências, que foi marcado 

no período pós-guerra. Sendo neste momento necessário a preparação dos jovens para o 

mercado de trabalho já que o país vivia a fase da industrialização. 

Neste sentido fez-se necessário algumas adaptações no currículo, sendo a LDB umas 

das primeiras leis que contribuiu para essas mudanças, logo vieram os PCNS, que é o que 

temos de mais relevante como sugestão para professores e escolas. Este trabalho traz algumas 

considerações sobre o ensino de ciências no Brasil, que foi marcado no período pós-guerra. 

Sendo neste momento necessário a preparação dos jovens para o mercado de trabalho já que o 

país vivia a fase da industrialização. 

Neste sentido fez-se necessário algumas adaptações no currículo, os PCNs não são 

obrigatórios, mas permitem ao educador adaptar a realidade da sua escola à região. Foram 

discutidos, também os temas transversais, sobre educação sexual. Este foi o assunto que mais 

marcou os alunos que participam da pesquisa. Através das observações e entrevistas, pode-se 

constatar que as aulas de ciências têm sido importantes porque trazem essas questões sobre 

sexualidade, que é o que eles estão começando a viver, e tem relação com suas vidas. 

Segundo os adolescentes, as aulas de ciências têm contribuído com sua formação, eles 

citaram, principalmente, a importância de se prevenir contra doenças sexualmente 

transmissíveis e também a prevenção da gravidez na adolescência. Para esses alunos o ensino 

de ciências está no fato de abordar assuntos relacionados aos seus interesses, nesse momento 

de suas vidas. 
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