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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo compreender os desafios da docência em ciências em

contexto de escola periférica e elaborar e validar propostas educacionais para o ensino de

ciências neste contexto. Considerando a periferia como um lugar que está mais afastada do

centro, com estrutura, dinâmica, cultura própria, conforme o padrão de organização

socioespacial e econômico, a escola periférica é aquela que está inscrita na periferia e é

influenciada pelas características deste contexto. Partimos também do pressuposto de que o

ensino de ciências compromissado com a emancipação dos sujeitos e promotor

transformações concretas deve levar em consideração a prática social, a realidade do aluno no

seu contexto social, cultural e econômico que está inserido e retornar com qualidade para a

mesma realidade. Como estratégia metodológica, adotamos a pesquisa qualitativa, cujos

métodos foram questionários online e avaliação por pares. Elaboramos um questionário

contendo elementos de três abordagens didáticas, uma tradicional/conteudista, uma

pretensamente contextualizada e outra temática de inspiração freireana para que os

professores montassem um plano de ensino, conforme sua realidade, e enviamos aos

professores que lecionam ou já lecionaram em escolas periféricas. A partir da análise das

respostas ao questionário e as discussões com o referencial teórico, concluímos que: os

professores entendem o conceito de periferia e que a escola periférica é influenciada por esse

contexto; reconhecem que necessitam planejar aulas que sejam contextualizadas; sabem

reconhecer e montar um plano de ensino que seja contextualizado; porém enfrentam desafios

estruturais e pontuais no que diz respeito às práticas de ensino em contextos periféricos.

Palavras-chave: Ensino de ciência; escola periférica; sequência didática.



Abstract
This research aims to understand the challenges of teaching science in a peripheral

school context and develop and validate educational proposals for science education in this

context. Considering the periphery as a place that is further away from the center, with its own

structure, dynamics and culture, according to the pattern of socio-spatial and economic

organization, the peripheral school is one that is inscribed on the periphery and is influenced

by the characteristics of this context. We also start from the assumption that science education

committed to the emancipation of subjects and promoting concrete transformations must take

into account social practice, the reality of the student in the social, cultural and economic

context in which he is inserted and return with quality for the same reality. As a

methodological strategy, we adopted qualitative research, whose methods were online

questionnaires and peer review. We elaborated a questionnaire containing elements of three

didactic approaches, one traditional / content, one supposedly contextualized and another

thematic of Freirean inspiration for the teachers to set up a teaching plan, according to their

reality. We send it to teachers who teach or have already taught in peripheral schools. From

the analysis of the responses to the questionnaire and discussions with the theoretical

framework, we conclude that: teachers understand the concept of periphery and that the

peripheral school is influenced by this context; recognize that they need to plan classes that

are contextualized; they know how to recognize and set up a teaching plan that is

contextualized; however, they face specific and structural challenges with regard to teaching

practices in peripheral contexts.

Keywords: Science teaching; peripheral school; didatic sequence.
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Motivação
Desde o ensino médio eu tinha afinidade com a biologia, achava, e ainda acho, muito

interessante e curioso, porém não sabia ainda qual curso superior escolher, mas sabia que

queria na UnB, por ser uma universidade pública e pela boa reputação que tinha. Mas minhas

notas do Enem não eram boas para entrar na UnB, então minha mãe pagou um cursinho

pré-vestibular para mim e lá conheci mais sobre a UnB, pois todos os professores de lá eram

oriundos da instituição e nos motivaram muito para ingressar na universidade. No contexto do

cursinho também conheci um professor de biologia que eu achava muito bom no que fazia, a

maneira que ele dava aula era séria e com muita convicção do que falava, não fazia muitas

brincadeiras, mas prendia a atenção de todos, porque dava para ver que ele sabia da matéria,

pois trazia muitos relatos da vida dele com a biologia e também muitas curiosidades sobre a

biologia. Ele contava das boas experiências que ele tinha na UnB, como as viagens que tinha

feito, e eu ficava deslumbrado por tudo que ele falava, tanto da disciplina, quanto da

universidade, então decidi que queria fazer Ciências Biológicas.

Ocorre que eu não era muito dedicado e, nem a minha nota do Enem, nem do

vestibular naquele ano, dava para ingressar no curso pretendido. Porém, no segundo semestre

de 2015 estavam abertas as vagas remanescentes da UnB e a minha nota dava para me

ingressar na Licenciatura em Ciências Naturais. Então, por decisão minha e por conselho de

um amigo que cursava na UnB, decidi entrar no curso com a intenção de, depois, me transferir

para Ciências Biológicas. Eu achava uma oportunidade perfeita, pois ciências naturais tinham

muitas disciplinas que eu poderia aproveitar como equivalentes.

No primeiro semestre vi que estudar na UnB era difícil (não que eu já não sabia) por

conta de muitas cobranças, muitas coisas a se fazer e, como eu vim de uma escola pública,

não era acostumado e então desanimei; levei o curso de uma forma desleixada, reprovei em

algumas disciplinas obrigatórias e não fiz a transferência neste tempo, pois não tinha

cumprido alguns requisitos básicos e estava desanimado. No terceiro semestre eu comecei a

gostar do curso de Ciências Naturais, especialmente pelas disciplinas ligadas às ciências
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biológicas, mas que abrangem muitas outras áreas e, a partir daí, comecei a me dedicar ao

curso.

Gosto das disciplinas do curso porque, como disse, abrange muitas outras áreas além

da biologia, mas não tenho afinidade com as disciplinas de Física e Matemática. As

disciplinas da área de Ensino também foram desafiadoras, pois eu tinha um certo medo de ir

lecionar em sala de aula porque eu achava que não daria certo, mas depois da experiência nas

disciplinas de Didática das Ciências e Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências 1 vi que

não era tão difícil quanto pensava.

Em Estágio 1 a experiência foi marcante, pois a escola que eu tinha escolhido era uma

escola com muitos problemas que, a princípio eu não sabia, só ouvia da população que era

uma boa escola, apesar das suas dificuldades. Quando desenvolvi minhas práticas de estágio

na instituição, vi que a realidade da escola era problemática e muito limitada, tinha problemas

como: alunos desrespeitosos; professores desanimados e cansados pela dificuldade do dia a

dia; escola com uma má estrutura. E, diante desses problemas, me senti comovido com a

escola e vi o tanto que é difícil, muitas vezes, ser professor em escolas com esta realidade.

Mas vi também que aqueles alunos ainda poderiam mudar: quando fiz a regência na

escola, que foram aulas participativas, nas quais quem mais falava eram os alunos, obtive um

resultado muito bom, os alunos gostaram muito, já que eles não viam muitas aulas diferentes,

além das expositivas. Nas minhas aulas, eu deixei que eles falassem mais porque eu queria ver

como eles viam o mundo e como eles viam sobre o conteúdo que eu estava lecionando, que

era sistema digestório. Quando eu estava observando, percebi que o que o professor falava era

diferente do que eles entendiam e do que eles viviam. E eu via que a realidade que eles viviam

precisava ser mudada, pois muitos me contavam que eram “aviãozinho” de traficante, outros

falavam com um orgulho de traficantes locais que eles tinham como referência e são coisas

que eu acredito que podem ser mudadas com conhecimento, já que atrelado a este cenário há

muitos riscos e vulnerabilidades. A partir daí vi que a escola precisava de um novo ânimo para

que os professores pudessem se dedicar mais aos alunos, pois os professores já tinham

desistido de mudar a forma dos alunos pensarem, estavam ali só para passar conteúdo.

Depois dessa experiência, comecei a pesquisar sobre escolas periféricas em sites e

reportagens, vi que a experiência que eu tinha passado nesta escola se repetia em outras,

muitas vezes até pior, e me senti motivado a pesquisar sobre o tema e tentar trazer algo novo a

estas escolas com intuito de compreender e contribuir com a melhora do ensino.
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2 Introdução
Observando a organização socioespacial dos estados no Brasil, percebe-se as

diferenças entre cidades centrais e periféricas, principalmente a partir das categorias de renda

e de classe, em que a classe alta está morando no centro, pois são espaços valorizados devido

à disponibilidade de serviços, comércios variados próximos das residências, conforme afirma

Negri (2010). Também é nos centros que há mais opções de lazer com boas estruturas, onde se

encontram as grandes empresas que ofertam mais empregos, por necessitarem de muitos

funcionários (FERREIRA, VASCONCELOS e PENNA, 2016), geralmente o local de trabalho

é perto da residência. Ainda, é onde estão localizadas as melhores escolas consideradas pela

população, que geralmente são particulares.

Observando a periferia, ou seja, um local que está em volta do centro e nas margens da

cidade, percebemos diferenças espaciais, políticas, sociais, culturais e econômicas, onde

normalmente o poder político menos participa ativamente em termos de disponibilidade de

serviços e estruturas, como saúde, educação, saneamento, urbanização, atividades culturais e

lazer.

Nas periferias estão residindo pessoas com baixos salários, porque nessas regiões o

custo de vida é mais acessível. Os comércios são mais voltados às necessidades básicas da

população, geralmente são pequenas empresas, muitas vezes não legalizadas que contratam

um número reduzido de pessoas e com salários baixos, por isso a maioria dos residentes da

periferia trabalham no centro, de acordo com Ferreira, Vasconcelos e Penna (2016). Há menos

estrutura de lazer e geralmente em condições precárias, como, por exemplo, parques

quebrados e quadras de futebol com vários buracos. Os serviços públicos são em menor

quantidade e qualidade, principalmente porque o poder político é menos ativo nessas regiões.

Os filhos destas famílias vão para escolas mais próximas às suas casas, pois segundo

Resende, Nogueira e Nogueira (2011), a maior parte dos pais menos favorecidos

economicamente escolhem escolas que facilitam sua rotina, ou seja, proximidade da

residência, facilidade de transporte. A estas escolas damos o nome de periféricas, que são

escolas que recebem alunos da periferia que residem ao seu redor e que são influenciadas pela

dinâmica e contexto periférico.
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Considerando essas diferenças entre centro e periferia, nos questionamos: como é (ou

deveria ser) a educação desenvolvida na periferia? Há diferenças (ou deveria haver) com a

educação desenvolvida nos centros? Há demandas específicas para o ensino de ciências,

considerando o contexto em questão?

Neste trabalho, discutiremos sobre os desafios para o ensino de Ciências em escolas

periféricas, que considere a dinâmica da população em volta da escola, logo, quem são os

estudantes e o contexto cultural e estrutural de ensino. No que diz respeito às questões de

aprendizagem, Alipia (2008) apresenta seis causas que dificultam o aprendizado: sensoriais,

que é o distúrbio de como o indivíduo percebe o mundo exterior; emocionais, que são

distúrbios ligados a emoções, sentimentos e a personalidade; intelectuais são aqueles

relacionados à capacidade de conhecer e compreender o mundo em que vive; educacionais,

que depende da educação que a criança recebe dos familiares; socioeconômica, que são

problemas que o aluno enfrenta de sua origem social econômica e; nutricional que está ligado

a alimentação da criança fora da escola.

Assim, a nossa pretensão é fundamentar e elaborar um processo de ensino de ciências

coerente com o contexto de escolas periféricas, considerando aspectos educacionais,

socioeconômicos, culturais e nutricionais que sejam possíveis observar no âmbito de sala de

aula.

Justificamos a importância desta pesquisa no sentido de elaborar conhecimento para o

contexto do ensino de uma escola periférica, que tem uma dinâmica educacional, cultural,

econômica e comercial própria. Defendemos que a escola de periferia possa ter acesso ao

conhecimento de uma maneira adequada e que dê condições às pessoas de entenderem a sua

própria realidade, readequando seu próprio ponto de vista e podendo agir com mais qualidade

e criticidade sobre ela. E, assim, podendo formar pessoas com uma visão mais ampla sobre

suas experiências, cultura e aspectos do mundo concreto, dando oportunidade de compreender

o mundo e participar da sociedade de uma maneira mais ativa.

Assim, para efeitos de norteamento da investigação, enunciamos a seguinte questão

de pesquisa:

Quais são as características do ensino de ciência adequado ao contexto de escola

periférica, considerando suas demandas, características e possibilidades?
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3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral
Compreender os desafios da docência em ciências naturais em contexto de escola

periférica e elaborar e validar propostas educacionais para o ensino de ciências neste contexto.

3.2 Objetivos específicos
● Conhecer os desafios da docência no contexto de uma escola periférica

● Elaborar uma sequência de ensino de ciências em diálogo com as demandas do

contexto periférico

● Validar com pares docentes em exercício a proposição de prática de ensino

● Conhecer possibilidades de práticas de ensino no contexto de escolas periféricas a

partir de docentes que atuam nestes contextos

● Refletir sobre a própria prática docente como professor de ciências em formação

inicial

4 Fundamentação Teórica

4.1 Periferia e escolas periféricas
O espaço urbano é caracterizado por ser ocupado por alguns padrões sociais, que

começaram a ser estudados, e tem ligação com aspectos socioeconômicos, raciais, culturais,

principalmente com o aspecto socioeconômico (NEGRI, 2010; CORRÊA, 1989). Todos estes

padrões se definem como organização socioespacial, que será discutido adiante.

Para Corrêa (1989), os padrões sociais são a forma em que as diferentes classes estão

organizadas. O primeiro modelo de padrão social foi formulado por Kohl (1841), em que a

cidade se caracterizava por estar dividida em anéis, onde a classe alta habitava no centro e em

volta, na periferia, a classe baixa.

Em 1920 surge o modelo de Burgess, que é o inverso de Kohl, com o surgimento de

trens e bondes, a classe alta vai habitar nos arredores em busca de qualidade de vida e

segurança, enquanto a classe baixa migra para o centro com a intenção de minimizar a

distância para o trabalho.
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As polêmicas entre essas duas teorias em parte foi resolvida pela teoria de (HOYT,

1930 apud NEGRI, 2010), que acreditava que o padrão da segregação não seguia um modelo

concêntrico, mas que funcionava a partir das regiões de maiores amenidades que era escolhido

pela classe alta, estando em volta a classe média e logo depois a classe baixa.

Entre essas teorias, a mais aceita é a do Hoyt. A partir da escolha do território pela

classe alta, este local será definido como o centro. E a escolha se dá pelas condições que o

território apresenta, o quanto ele é atrativo para esta classe. Ferreira, Vasconcelos e Penna

(2016, p. 3-4) afirmam:

à localização de atividades e pessoas depende das condições que o território

apresenta e da capacidade de escolha dos grupos, está de maior ou menor liberdade

de acordo com a renda. Grupos de classe alta têm maior liberdade de escolher locais

que têm maiores vantagens.

Como afirmam os autores, a classe alta tem maior liberdade de escolha em relação

onde residir, pois podem morar em locais que são privilegiados em alguns aspectos, que são:

proximidade de serviços que atendem a necessidade da população, tanto gerais como

específicos (NEGRI, 2010); geralmente é onde estão as principais atividades comerciais

públicas e privadas (CORRÊA, 1989); também há mais opções de lazer, com estruturas em

boas condições; e proximidade do trabalho, pois as maiores empresas estarão perto desses

lugares (FERREIRA, VASCONCELOS e PENNA, 2016).

Já a classe média e a baixa habitarão ao redor, de acordo com a sua liberdade de

escolha limitada pelas condições financeiras. Pois são locais que estas classes poderão pagar,

geralmente quanto menor a possibilidade de pagar, mais será precarizado. Isso ocorre porque

na formação de uma cidade, os proprietários e promotores imobiliários, que para Corrêa

(1989) são uns dos agentes que fazem e refazem a cidade, estarão interessados no lucro, ou

seja, na venda de lotes para a população de alto poder aquisitivo. Depois de vendidos, os

espaços urbanos de pouco interesse para classe alta serão vendidos com menor infraestrutura,

com o objetivo de obter lucro, de acordo com Corrêa (1989). O governo também auxilia a

classe baixa através de financiamentos, ou na construção de residências com custos acessíveis.

Ocorre também invasões de áreas não ocupadas, por famílias que não têm condições de pagar

aluguel e muito menos comprar uma residência. Estes locais invadidos vão sendo legalizados

através do aperfeiçoamento das residências e comércios e também por pressão popular ao

governo (CORRÊA, 1989).
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Todos estes são processos da organização socioespacial, ou seja, de como a sociedade

está organizada no espaço. A segregação socioespacial vai estudar as diferenças que o grupo

social têm entre si, sendo que (CASTELLS 1983 apud NEGRI, 2010) define segregação

socioespacial como “a tendência à organização do espaço em zonas de forte homogeneidade

social interna e com intensa disparidade social entre elas, sendo esta disparidade

compreendida não só em termos de diferença, como também de hierarquia” (p. 136-137).

A problemática não é somente a sociedade está dividida no espaço, mas a

desigualdade de oportunidades a cada um destes. Para Negri (2010) “morar num bairro

periférico de baixa renda significa muito mais do que ser segregado, significa ter

oportunidades desiguais em nível social, econômico, educacional, renda e cultural” (p. 136).

Isto acontece porque a maioria dos investimentos públicos são voltados para os bairros de

classe alta e, como os bairros de classe baixa estão distantes de regiões valorizadas e

alcançadas por serviços de qualidade, os investimentos chegam de maneira precária, o que

reflete no nível de educação, saúde, segurança, infraestrutura e lazer. Não se trata somente de

distância física, mas também do pouco interesse político e de empresas privadas, ocorrendo

omissão do estado, com poucos recursos públicos, por ter uma população pobre, como afirma

Ferreira, Vasconcelos e Penna (2016).

Os autores Ferreira, Vasconcelos e Penna (2016) afirmam ainda que o mínimo da

população reside na área central, somente 17% e que a maioria que mora distante do centro

têm emprego nestes locais que dependem do transporte público e que são causas de

desemprego. Os patrões preferem contratar pessoas que residem mais perto, para gastar

menos com vales-transporte para o funcionário. Corrêa (1989) cita que a diferença entre as

classes é muito perceptível no Brasil e que a classe baixa não tem condições de alugar

residência digna, muito menos comprar um imóvel. Ocorre também outros problemas como

baixo nível de escolaridade, desemprego ou subemprego mal remunerado. Todas essas

características relacionadas mostram que a estrutura de oportunidades do local não propicia o

desenvolvimento humano nem suas potencialidades.

A periferia, do ponto de vista socioespacial, é um local que está mais afastado do

centro, em que a população tem dinâmica própria. Do ponto de vista do senso comum, ou dos

preconceitos enraizados na sociedade, a periferia padece de um mau julgamento, como um

lugar marginalizado, no sentido de ter maior ocorrência de crimes e violências devido à
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pobreza, o que configura uma criminalização da pobreza. Porém, é importante destacar que a

periferia em sentido geográfico não é composta somente de uma população pobre, também há

condomínios luxuosos afastados dos centros ou em áreas rurais. Conforme afirma Corrêa

(1989), há dois tipos de segregação, a auto segregação em que a classe alta escolhe morar em

locais mais afastados, por exemplo, condomínios, e a segregação imposta, quando a classe

tem pouca ou nenhuma escolha em relação a onde morar. Portanto, mesmo que nas periferias

geográficas residam membros das classes altas, médias e baixas, não deixa de ser um local de

desigualdades. Negri (2010) cita que, mesmo que a classe alta resida nas periferias, isso não

diminui a segregação social porque a classe alta está na periferia isolada por muros, cercas

elétricas e condomínios. Quando o autor aborda sobre aumento da segregação social, está se

referindo a desigualdades para acesso a recursos e serviços públicos. A classe alta está na

periferia, mas de uma forma isolada, ou seja, não diminui a desigualdade que há na classe

baixa.

A população da periferia, estando distante do centro, tem rotinas e culturas próprias.

Como destacado por Ferreira, Vasconcelos e Penna (2016), os moradores da periferia tendem

a sair para trabalhar o dia inteiro, seus trabalhos costumam ser no centro, deixando a periferia

“vazia”, porém os jovens, filhos destes trabalhadores, ficam em casa, ocupados normalmente

em ir para a escola. Estes jovens é que vão produzir a cultura, que se manifesta principalmente

através da arte, dos hábitos, da linguagem, das expressões diversas. Para Rodrigues (2017), a

arte na periferia é definida principalmente pela vivência e é demonstrada através de esculturas,

artes gráficas, tatuagens e grafites das regiões. É caracterizada de uma forma bastante

politizada, mostrando a realidade na periferia. Os artistas não expressam somente elementos

de denúncia, mas também a valorização de sua periferia, promovendo um

autorreconhecimento e um sentimento de pertencimento.

Moreira (2013) aborda sobre grupos de rap e o teor das letras de suas músicas.

Destaca-se que as letras e os versos são compostos de conteúdos sobre o cotidiano na

periferia, normalmente denunciando as marcas de violência. Mas que, diferentemente de

outros, os artistas falam sobre a periferia como uma forma de pertencimento e com orgulho,

pois se sentem e são apreciados pelos pares, pela comunidade, como verdadeiros guerreiros

que lutam pelas mudanças sociais.
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Estes jovens vão para escolas que estão na periferia, que é influenciada e conformada

por todo o contexto e as condições concretas e culturais do local.

Considerando que a contextualização é um aspecto muito valorizado no ensino de

ciências, quais seriam as particularidades de um ensino de ciências para contextos periféricos?

4.2 O que dizem pesquisas realizadas em escolas periféricas?
As pesquisas demonstram que as escolas periféricas são influenciadas pelo chamado

efeito-vizinhança, que é como a população em volta da escola a influencia. A teoria sobre

efeito vizinhança sugere três mecanismos que afeta na educação: a influência dos colegas

(peer effect); a influência dos adultos (role model) e a influência do contexto da vizinhança

(JENCKS; MAYER, 1990 apud ARAÚJO; NETO, 2020).

Nesta perspectiva, os pesquisadores partem do pressuposto de que o efeito dos colegas

ocorre pelas crianças que tendem a imitar seus pares (outras crianças da escola). Já a

influência dos adultos se dá porque as crianças aprendem o que é adequado e o que não é com

a convivência com os adultos de sua vizinhança. Por fim, a influência do contexto da

vizinhança está em como o entorno pode afetar os resultados individuais.

Como citado por Batista et al. (2013) e Érnica e Batista (2012), os mecanismos que

produzem o efeito vizinhança, são:

● Como há poucos recursos e distribuição de serviços públicos nas regiões

periféricas, o recurso mais disponível existente em periferias são escolas que

ficam ocupadas com outros problemas como saúde, segurança e assistência

social, prejudicando na principal função da escola que é educar e ensinar.

● A matrícula da educação infantil é muito reduzida nas áreas vulneráveis, o que

segundo Batista et al. (2013), configura-se como uma problemática

educacional, pois as crianças chegam no ensino fundamental sem estar

familiarizada com o ensino.

● Geralmente as escolas periféricas estão superlotadas, funcionando nos três

turnos, com números de alunos por sala de aula acima do recomendado, o que

pode causar muito cansaço e estresse nos professores, gerando abonos e

atestados, o que também é citado por Torres et al (2008).
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Estes mecanismos interferem na qualidade e eficácia do ensino, pois a parte

administrativa da escola fica ocupada com diversos problemas por causa da falta de oferta de

serviços públicos que há na periferia, ocupando a escola com outros problemas, não podendo

focar em projetos e planejamentos para desenvolver melhorias no ensino. Conforme Batista et

al. (2013), outra problemática é que alunos chegam no ensino fundamental sem preparo ou

não estão familiarizados com o ensino, ainda tem que passar por um processo de ambientação

que seria promovida por uma escolarização garantida desde o maternal, o que gera um atraso

em comparação com a escola central que tem mais alunos que chegam no ensino fundamental

tendo já feito a educação infantil, ou seja, estão mais familiarizados com o ambiente e a

cultura escolar. Com relação aos professores, é exaustivo trabalhar em turmas superlotadas,

pois há um maior esforço para ter atenção de todos os alunos e que entendam e aprendam.

Torres et al. (2008) abordam que nas escolas periféricas geralmente encontram-se os

professores menos experientes e com baixa pontuação em concurso público e/ou

recém-ingressados em órgão público, pois professores com maior pontuação e mais

experiências estão nas escolas centrais, por escolha ou critérios de lotação. Estas escolas

também contam com menos professores efetivos, pois, mesmo que iniciem suas carreiras em

uma escola periférica, após algum tempo, migram para uma escola central, por vários motivos

como localidade, proximidade da residência, desmotivação gerada pelo próprio ambiente

escolar. Por fim, o que se observa é uma alta rotação de professores e da equipe gestora,

prejudicando que projetos e ações permanentes sejam desenvolvidas.

Torres et al. (2008) fizeram uma entrevista com professores de escolas periféricas e o

resultado foi que, sobre os alunos, os entrevistados responderam que os pais costumam estar

ausentes e despreocupados com a educação dos filhos, um entrevistado até cita que os

melhores alunos são os que os pais estão sempre presentes. Também citam que os alunos não

têm limites e nem higiene, que provavelmente não são ensinados sobre isso em casa. A

maioria dos professores não acreditam que seus alunos vão ter um futuro bom, como ser

advogado ou médico. A partir das entrevistas, os autores identificaram atitudes de preconceito

pelos professores, especialmente direcionados a alunos negros e “favelados”, vistos como

“sujos”, que “não tem futuro”, submetidos a atitudes como serem colocados mais longe da

mesa do professor. Esse preconceito, desprestígio e descrédito por parte do professor pode

afetar consideravelmente o aprendizado do aluno.
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Por fim, a mesma pesquisa evidencia o desinteresse, o despreparo e o preconceito

dirigidos a alunos pobres e negros de comunidade. Somado a isso, ainda é importante

mencionar que, do ponto de vista das questões materiais, nota-se a falta incentivo do governo

a escolas periféricas, onde há grandes desafios e o ensino não é igualitário como parece ser em

escolas centrais.

Conforme Batista et al. (2013), as escolas que estão localizadas em regiões periféricas

tendem a ter um Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) baixo e escolas

centrais tendem a ter um IDEB mais alto. Os mesmos autores evidenciaram que crianças com

familiares com pouco recursos culturais, definidos como, por exemplo, o nível de escolaridade

dos pais, tendem a melhorar a nota em regiões que ao redor da escola é menos vulnerável e

que alunos com familiares de recursos culturais mais elevados tendem a diminuir ao nota do

IDEB em escolas que estão localizadas em regiões mais vulneráveis. Os dados do IDEB

informados pelos autores mostram que, quando lhes são dadas condições mais adequadas às

crianças de meios desfavorecidos, com baixos recursos culturais, aumentam a sua

aprendizagem.

Para Érnica e Batista (2012), quanto maior o nível de vulnerabilidade social em torno

do estabelecimento de ensino, mais limitada tende ser a qualidade das oportunidades

educacionais oferecidas. Também Araújo e Neto (2020) perceberam que as chances de um

morador de uma determinada vizinhança ascender socialmente são menores quanto pior for o

nível socioeconômico da população ali residente. Isto ocorre porque a escola é influenciada

pela sociedade que está em sua volta, e como esta sociedade tem acesso à cultura, emprego,

educação, resumindo aos direitos humanos.

Mesmo com tantas diferenças culturais e concretas, a escola periférica é comparada

com o modelo da escola do centro, pensada de uma maneira tradicional, objetivando os

mesmos horizontes formativos e partindo dos mesmos pressupostos, cooperando para o baixo

nível da escola. Nem mesmo a escola, dentro das possibilidades de atuação local, tem

considerado maneiras distintas de gestão e ensino.

4.3 Pensando ensino de ciências no contexto das escolas de periferia

Em uma perspectiva freireana, para iniciar o processo de ensino, o professor deve

primeiramente aproximar-se de seus alunos, saber quem são, pois cada sujeito tem sua própria
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história, é constituído e constitui uma cultura e não somente depósitos de informação sem

história, sonhos, anseios, ideias e expectativas (FREIRE, 2005). Nessa perspectiva, o

educador, em vez de se comunicar com os alunos, faz somente comunicados em que o aluno

só deve repetir e gravar a informação.

Conhecer o estudante é uma oportunidade de se aproximar do seu mundo e assim

elaborar uma proposta de ensino de acordo com a sua realidade, pois, segundo Gadotti (2012),

para se aproximar de um estudante que mora em uma favela, deve conhecer quem é este

menino ou menina, não é somente se apresentar como um educador.

Gadotti (2012) defende uma educação que seja popular, social, comunitária e

democrática, em que os participantes compartilhem os interesses, considerando as

particularidades dos contextos. É uma educação que tem como foco não só os oprimidos e

marginalizados, mas os não oprimidos e marginalizados que com eles também lutam.

Portanto, o conhecimento de quem é o estudante é importante para que o professor

possa ensinar aquilo que Gadotti (2012, p. 14) apresenta ser de interesse da educação popular:

a educação popular baseado no profundo respeito pelo senso comum que trazem os setores

populares em sua prática cotidiana, problematizando-o, tratando de descobrir a teoria presente

na prática popular, teoria ainda não conhecida pelo povo, problematizando-a também,

incorporando-lhe um raciocínio mais rigoroso, científico e unitário.

O conhecimento do aluno e de suas percepções sobre o mundo é importante para que

faça uma educação libertadora, que é uma educação em que o educando possa reflexivamente,

se auto descobrir e reconhecer como sujeito de sua própria história (FREIRE, 2005), não é

somente ensinar como se o aluno fosse um depósito, mas dialogar com este a suas percepções

e, juntamente, problematizar até que se chegue em um raciocínio científico que possa ler a

realidade, analisar e atuar sobre ela. Trata-se, portanto, de ensinar o aluno a partir do que ele

já sabe, tornar o ensino contextualizado, interessante e com possibilidades de qualificar a ação

sobre a realidade imediata.

Para Freire (2005), o educador não deve falar de sua visão de mundo, ou tentar

impô-la, mas dialogar com o educando sobre a visão de mundo dele. Pois a visão de mundo
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deste revela sua situação de mundo. Ou seja, o conhecimento que o educando tem sobre a sua

volta, suas opiniões, revela a realidade em que este vive.

Também para Krasilchik (1988) admite que os alunos formam suas ideias fora da

escola e que diferentes grupos de alunos com origens culturais diferentes têm diferentes visões

de mundo, conhecimentos que refletem experiências pessoais, em que o ensino de ciências

deve atender a esta diferença.

O ensino de ciências deve proporcionar ao aluno saber usar, questionar, confrontar e

reconstruir conhecimentos científicos e não somente que o aluno seja um receptor passivo.

Nesse sentido, o ensino de ciência deve possibilitar ao estudante uma interpretação crítica do

mundo em que vive, como afirma (NASCIMENTO; FERNANDES e MENDONÇA, 2010),

pois a ciência e a tecnologia estão presentes no cotidiano destes, sendo parte de sua realidade.

Por fim, o que defendemos nesta pesquisa é um ensino de ciências que tenha

conhecimento de quem são os alunos (GADOTTI, 2012) para ensinar, pois são indivíduos

com histórias particulares que é influenciada pelo contexto do ambiente em que está, inscritos

na história coletiva, como abordado por Batista et al. (2013), com o conceito de efeito

vizinhança. Um ensino que leva em consideração a perspectiva do aluno sobre sua realidade

(FREIRE, 2005) e, a partir daí, o desenvolvimento de formas e conteúdos de ensino que

promovam o diálogo entre professores e estudantes através de discussões sobre suas

percepções da realidade, qualificando sua compreensão e ação no mundo. Para Freire (2005),

a educação autêntica não se faz de A para B, nem de A sobre B, mas de A com B, ou seja, a

educação deve ser realizada de forma conjunta e dialogada entre educando e educador.

Assim como o conteúdo de ciências deve ser apresentado a realidade do aluno como

uma forma desafiadora, problematizando sua realidade e que lhe exige uma resposta

intelectual como Freire (2005) propõe como perspectiva educacional.
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5 Metodologia

5.1 Concepção teórica da pesquisa: processos de validação e
comunicação com pares

A pesquisa que desenvolvemos é compreendida como qualitativa, pois, segundo

Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 35), a metodologia qualitativa “busca encontrar sentido

para os fenômenos em função dos significados que as pessoas dão a eles”, sendo assim, este

método é definido através de interpretações, perspectivas e ponto de vista que os participantes

das pesquisas fazem a respeito da sua própria realidade.

Nesse contexto investigativo, será usado o método de validação por pares que, segundo

Ollaik e Ziller (2012), a validação é o meio para assegurar maior aceitação entre os dados

coletados e interpretados e a realidade. Também há uma interação do pesquisador,

pesquisando e os dados coletados, com objetivo de alcançar maior compatibilidade entre

sentimentos, experiências, valores e opiniões coletadas e a narrativa feita pelo pesquisador.

Nossa pesquisa enquadra-se na validação por pares porque será dirigida a docentes,

assim como nós, para validarem propostas de ensino que julgarem melhor conforme seu

contexto, atribuindo sentidos e sustentando seus pontos de vista a partir de suas experiências

docentes, constituindo, então, uma sequência didática ideal. Trata-se de um processo

semelhante àquele desenvolvido por Guimarães e Giordan (2011), que pediram para seus

colegas, também docentes, validarem a sequência didática de sua pesquisa. Afinal, os

professores em nossa pesquisa, escolherão e justificarão suas escolhas, assim como as

limitações das abordagens apresentadas. Não estamos validando uma técnica ou um método

de pesquisa, mas sim validando uma abordagem de ensino de ciências. A partir desta

validação de abordagens de ensino, buscaremos tecer compreensões, elaborar sínteses e

produzir conhecimentos sobre o ensino de ciências em contextos de escolas periféricas.

5.2 Elaboração da proposta
Para desenvolvimento da pesquisa, utilizamos como instrumento de pesquisa um

questionário online dirigido a docentes em exercício ou que já esteve em exercício, em escolas

periféricas, o qual é dividido em seções e, em cada uma delas, os docentes deverão eleger

aqueles elementos (objetivo, atividade, avaliação….) que melhor se adequa às suas

concepções de ensino de ciências no contexto de escolas periféricas. Os professores foram
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convidados a escolher as opções como se estivesse montando um plano de ensino para

ministrar sua aula.

Neste questionário contém três tipos de abordagens, porém não estão explícito para os

professores quais são as abordagens, somente foi apresentado cada elemento (objetivos,

propostas de atividades e de avaliações…), permitindo que professores escolham o que

acreditarem ser melhor para sua realidade, sem julgamento das abordagens. Podendo escolher

mais de uma opção em cada um destes elementos, permitindo maior liberdade aos professores

escolherem as opções que mais acham adequadas ao seus contextos. Os três tipos de

abordagens são:

1) Abordagem conteudista / tradicional: Esta abordagem que para Diesel, Baldez e Martins

(2017), está centrada no docente e na transmissão do conhecimento, em que os alunos

assumem uma postura passiva, somente recebendo e memorizando o conhecimento. Nessa

perspectiva, os objetivos são o de memorização ou assimilação de leis, teorias ou algum outro

conteúdo científico isolado. As atividades são centradas em formas de memorizar, repetir e

testar os conteúdos científicos, por meio de metodologias de transmissão de conteúdos para

fixação. As avaliações, nesse sentido, são formas de testar a memorização dos referidos

conteúdos, com exercícios semelhantes àqueles realizados nas atividades, exigindo do

estudante memorização e demonstração de apropriação dos dados, conceitos, leis e teorias.

2) abordagem pretensamente contextualizada: Conforme afirma Santos et al. (2020), a

abordagem contextualizada é a aproximação do conteúdo ministrado pelo professor, com as

vivências pessoais e familiares dos alunos conforme seu contexto cultural e social, em um

processo dialógico de trocas de experiências. Utilizamos o termo “pretensamente” para

destacar aquelas iniciativas que estimulam o diálogo de elementos da realidade apenas na

conversa inicial ou em sentido ilustrativo, sem, com isso, tornar elementos da realidade

conteúdos curriculares de ensino de ciências. O diálogo inicial costuma ser interessante,

exploratório, mas as atividades subsequentes são muito semelhantes à abordagem conteudista,

podendo variar sutilmente com a inserção de temáticas da realidade como figuração e

exemplificação, não como conteúdo a ser aprendido, explorado e aprofundado.

3) abordagem temática de inspiração freireana: Segundo o pensamento de Freire (2005), o

ensino deve iniciar-se primeiramente com a aproximação do professor com seus alunos,

conhecendo estes, e consequentemente sua realidade. Através do diálogo e da

problematização da visão de mundo dos alunos, o professor vai formando o universo dos
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conhecimentos e elaborando o currículo, para que o aluno seja autor de seu próprio

conhecimento e possa reconhecer sua realidade e consequentemente atuar sobre ela. Nesse

sentido, as aulas são amplamente dialogadas, cujo planejamento prevê a análise,

aprofundamento e produção acerca da realidade. Os conteúdos científicos, nesse sentido, são

apreendidos conforme a demanda por seu aprofundamento para melhor compreensão da

situação concreta. Normalmente, as atividades são dialogadas, investigativas, com

possibilidades de produções criativas e autorais.

Os questionários foram organizados e apresentado para os professores que se propõe a

responder, da seguinte forma:

Temática: Uma temática geral sobre a suposta aula que o professor lecionaria em sala de

aula. Nós já pré definimos como temática geral, a vacina, porque é um tema bastante atual,

com relação a problemas que estamos enfrentando com o vírus COVID 19.

Objetivos de ensino: Diferentes objetivos de ensino, conforme a orientação de cada

proposta.

Objetivos de aprendizagem: Diferentes objetivos de aprendizagem, conforme a orientação

de cada proposta.

Abordagem inicial: De acordo com cada proposta, apresentaremos como será a abordagem

inicial de cada aula.

Atividades propostas: Atividades que serão aplicadas durante a aula, conforme cada

abordagem.

Avaliação: A avaliação que as abordagens propõe para conhecimento da qualidade do

aprendizado do aluno.

A estrutura de como as abordagens de ensino foram elaboradas encontra-se no

APÊNDICE 1 da pesquisa.

A forma como o questionário foi apresentado para os professores encontra-se no

APÊNDICE 2 da pesquisa.
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5.3 Critérios de definição dos pares no contexto da pesquisa: o que

pode se enquadrar como escola periférica no DF?

Negri (2010) afirma, a partir da perspectiva de Hoyt, que o padrão da organização

socioespacial é estabelecido de acordo com a escolha da classe alta pelos territórios com

maiores amenidades e mais atrativos e este lugar será definido como centro. A classe média

habitará ao redor e logo depois a classe baixa. Estes locais que estão em volta do centro, é

definido como periferia. Que segundo Corrêa (1989), no Brasil, há uma diferença muito

perceptível entre as classes. Portanto, são locais em que sua população tem dinâmica própria,

sendo que neste artigo analisamos a dinâmica da periferia em comparação ao centro.

Como a área da nossa pesquisa é Brasília, Ferreira, Vasconcelos e Penna (2016),

definem como centro de Brasília, as cidades: Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte,

Guará e Núcleo Bandeirante. Segundo os autores, estas áreas são centro das atividades

econômicas, justamente por estar concentrada em classes mais altas. As cidades que estão em

volta destas, são consideradas periféricas, segundo a teoria de Hoyt (apud Negri 2010).

Os autores Nunes e Costa (2007) definem como regiões centrais de Brasília: Lago Sul,

Lago Norte, Cruzeiro e Núcleo Bandeirante; As regiões satélites I: Taguatinga, Gama,

Sobradinho, Guará, Candangolândia e São Sebastião; e as regiões satélites II: Brazlândia,

Paranoá, Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo.

Nunes e Costa (2007) classificaram as Regiões do Distrito Federal, de acordo com a renda

familiar da população residente nestas cidades, através dos dados da Companhia de

Planejamento do Distrito Federal (Codeplan/ DF). Conforme Hoyt (apud Negri 2010), as

regiões centrais de Brasília são o centro e, consequentemente, as regiões satélites I e II as

periferias.

Conforme os dados sobre regiões centrais de Brasília, dos autores Ferreira,

Vasconcelos e Penna (2016) e Nunes e Costa (2007), enviaremos questionários onlines a

escolas que se encontram nas regiões periféricas, conforme a possibilidade de acesso a estas

escolas devido ao contexto atual de pandemia. Estas escolas são influenciadas pelo contexto

da população ao redor, como afirmam Araújo e Neto (2020), com a teoria de efeito

vizinhança. Então, enviaremos o questionário online aos professores de ciências naturais que

estão inseridos neste contexto e/ou que, porventura, tenham experiências e vivências dos

desafios do ensino de ciências em escolas periféricas.
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5.4 Procedimento de coletas

Entramos em contato com colegas da graduação e professores da universidade que
tinham contato com professores que lecionam em escolas periféricas ou já lecionaram, então
convidamos a este professores de escolas públicas periféricas, a responderem ao questionário
online, enviando juntamente o termo de livre consentimento esclarecido (TCLE), podendo
responder se concordar com o TCLE.

6 Discussão e reflexões

6.1 Resultado dos questionários enviados

Conforme o questionário online que foi enviado para os professores, que se encontra

no apêndice 2, foram obtidas 13 respostas de professores que tinham entre 25 e 50 anos, em

que 6 se identificavam com o gênero masculino e 7 com o gênero feminino. Destes que

responderam a pesquisa, lecionam nas seguintes regiões: 1 professor de Asa Norte (mas já

lecionou em escola periférica no Varjão), 6 professores de Planaltina, 1 professor do Paranoá,

3 professores de Sobradinho, 1 professor de Taguatinga e 1 professor que não era atuante mas

já lecionou na escola de Planaltina. Destes professores 12 estavam lecionando em ciências

naturais, em um universo de 462 professores de ciências naturais no Distrito Federal conforme

o censo do professor do ministério da educação (2007). Para reconhecimento de cada região

do Distrito Federal, deixamos o mapa do Distrito Federal disponível na figura 1. Usaremos

nomes fictícios para identificar os professores. Os nomes e os detalhes dos sujeitos de

pesquisa são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Apresentação dos sujeitos participantes da pesquisa

Nome fictício Idade Gênero Região do DF em que atua
Alice 31 Feminino Planaltina
Pedro 29 Masculino Asa Norte
Júlia 37 Feminino Planaltina
Gabriel 32 Masculino Sobradinho
Lucas 30 Masculino Taguatinga
Manuela 29 Feminino Planaltina
Mateus 33 Masculino Planaltina
Mariana 50 Feminino Planaltina
Daniel 25 Masculino Sobradinho
Ana Clara 29 Feminino Paranoá
Gabriel 26 Masculino Sobradinho
Eduardo 25 Masculino Não leciona atualmente
Sara 41 Feminino Planaltina
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Figura 1 - Mapa do Distrito Federal

Fonte: secretaria de estado de desenvolvimento urbano e habitação (SEDUH)

Com relação às respostas, sobre o que os participantes da pesquisa consideraram sobre

a região da escola que lecionam, se era periférica ou não, 5 (38,5%) participantes

responderam que as suas escolas não estavam localizadas em uma região periférica. Quatro

destes professores usaram a justificativa da localidade: Pedro, por lecionar em uma escola que

se localiza no centro do Distrito Federal; Eduardo considerou a distância entre escolas,

afirmando que escolas periféricas são aquelas que estão distantes de outras que estão

localizadas na cidade, como é o caso das escolas rurais; Mateus justificou a sua resposta, por

estar em uma região central da cidade Planaltina, considerando somente esta Região; e Alice

justificou que regiões periféricas estão afastadas do centro e o público desta escola mora

nessas regiões.

Pedro e Gabriela responderam também, como justificativa para escolas não periféricas,

a classe social dos alunos que frequentavam a escola, pois, segundo os professores, os

familiares dos alunos eram de classe média do Plano Piloto e Gabriela, professora de



24

Sobradinho, afirmou que as classes sociais em Sobradinho são heterogêneas, por isso não

considerou sua escola periférica.

Os professores que consideraram as escolas que lecionam periféricas, foram 8

(61,5%). O que chamou a atenção foi um termo utilizado por 3 professores (as), ao se

referirem à situação da região da escola periférica, de que se trata de uma escola

“problemática, complexa e específica”, com relação a desigualdade social, econômica e

política. Júlia relacionou esta situação à fome , ao uso de drogas e a outros problemas,

descritos pela participante como “etc”. Lucas relatou que essa desigualdade interfere no

trabalho do professor e no processo de aprendizagem dos alunos. E Ana Clara relatou que

causa frustrações nos professores pela “falta de engajamento da sociedade e políticas públicas

de melhoria das práticas escolares”.

Gabriela, Sara e Daniel associaram as suas escolas a periféricas, com relação à

distribuição de renda, pelo público de classe baixa que estas escolas atendem, comparando

com o público de classe média e alta que frequenta a escolas particulares e as escolas no

centro do Distrito Federal. Compararam também a distância que as suas escolas se encontram,

em comparação com o centro do Distrito Federal, Brasília.

Com relação a pergunta se o ensino de ciências deveria ser modificado, revisto ou

adequado ao contexto de escolas periféricas, 12 professores responderam que deveria, com a

justificativa de que o ensino de ciências deve ser adequado a realidade dos alunos que os

docentes devem considerar e entender qual o contexto social em que o aluno está inserido,

com a finalidade que o ensino seja contextualizado, para que os estudantes possam ter uma

aprendizagem significativa.

Os participantes também justificaram que outro motivo para a contextualização do

ensino se deve a carência dos alunos a quem a escola atende e a dificuldade que estas escolas

têm de acesso a matérias de ensino e a ausência do poder político nestas regiões. Mariana deu

exemplo de um conteúdo que ela considera abstrato, o de astronomia, e que precisaria de

auxílio de planetário ou de internet e que, segundo ela, provavelmente estas escolas não teriam

estes materiais. Gabriel, Manuela e Ana Clara afirmaram que se deve considerar não somente

o contexto social de alunos de escolas periféricas, mas também alunos de outras escolas em

contextos diferentes, ou seja, para estes participantes o ensino deve ser contextualizado,

considerando o contexto social, em todas as regiões, não somente o da periferia.
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Com relação a pergunta se o ensino de ciências deveria ser modificado ao contexto de

escolas da periferia, Sara respondeu talvez, afirmando que cada região tem características

específicas e o ensino deve ser adequado à realidade dos alunos, de acordo com as

características específicas de cada região.

A respeito das abordagens de ensino foi separado em objetivos de ensino e de

aprendizagem, abordagens iniciais, atividades e metodologia de avaliação como demonstrado

no Apêndice 1. Em cada um destes elementos contém opções das três abordagens

mencionadas na elaboração da proposta (conteudista/ tradicional, pretensamente

contextualizada e temática de inspiração freireana), como demonstrado no Apêndice 2, os

professores escolheram a opção que mais achavam adequada a sua realidade e para o contexto

de escola periférica, podendo escolher mais de uma opção, e também foi deixado uma opção

em aberto para os professores pudessem opinar com mais alguma ideia, se caso desejasse.

6.1.1 Sobre os Objetivos de Ensino

As opções oferecidas para os objetivos de ensino foram:

1. Expor os conceitos de vírus, sistema imunológico e vacina, de modo que os estudantes

fixem o conteúdo.

2. Ensinar sobre vacinas de uma maneira contextualizada, de modo que o ensino seja o

mais próximo possível das vivências pessoais e familiares dos alunos, de acordo com

seu contexto social e cultural.

3. Perceber, por meio do diálogo com os alunos, os conhecimentos populares sobre

vacina e processo de vacinação

4. Problematizar os conhecimentos e as práticas vinculadas à vacinação a fim de

formalizar conhecimentos e aplicá-los nas áreas sociais e políticas atuais.

O resultado das respostas foram:
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Imagem 1: Gráfico das respostas dos professores sobre os objetivos de ensino.

Conforme a imagem 1, a segunda opção foi escolhida por 13 professores (100%), esta

que é uma abordagem pretensamente contextualizada. Logo em seguida, a terceira e quarta

opção foram mais escolhidas, por 11 professores (84,6%), sendo que as duas são de

abordagens de inspiração freireana.

6.1.2 Sobre os objetivos de aprendizagem

As opções oferecidas para os objetivos de aprendizagem foram:

● Compreender os conceitos de vírus;

● Relacionar o conteúdo aprendido com a realidade da Covid-19.

● Compreender o conceito de sistema imunológico;

● Compreender o conceito de vacina;

● Compreender a importância das vacinas para a saúde;

● Observar as práticas de vacinação no seu contexto cotidiano;

● Entender os riscos e os benefícios da vacinação;

● Compreender a importância da vacina na sociedade;

● Analisar discursos e posicionamentos sobre vacinação em canais de notícias e mídias;

● Entender a importância da vacina que previne COVID-19 e outras doenças;

● Observar a política de vacinação em sua região;

● Recuperar e analisar hábitos e práticas cotidianas sobre vacinação;

O resultado das respostas foram:
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Imagem 2 - Gráfico das respostas de objetivos de aprendizagem.

Interpreta-se do gráfico de objetivos de aprendizagem para os alunos, considerando as

opções mais escolhidas, entre 9 professores (69,2%) e 13 professores (100%). A maioria dos

professores escolheram objetivos que tem ligação do conceito com a realidade do aluno como,

por exemplo, as opções que foram escolhidas “relacionar o conteúdo aprendido com a

realidade do Covid-19” e “observar as práticas de vacinação no seu contexto cotidiano”. E

objetivos que são somente conceitos, como exemplo as opções "compreender o conceito de

vacina” e “compreender a importância das vacinas para a saúde”.

Eduardo, participante da pesquisa, que não está lecionando no momento, também deu

a opção “relação histórica entre tipos de doenças mais letais no mundo todo”.

6.1.3 Sobre as abordagens iniciais

As opções oferecidas para abordagens iniciais foram:

1. Início da aula expondo o conteúdo sobre vírus, sistema imunológico e vacina por slide,

com a intenção de os estudantes se manifestem se houver alguma dúvida.

2. Início da aula com as seguintes questões:

● Você sabe o que é um vírus?

● Você sabe o que é sistema imunológico e a quais partes do corpo ele está relacionado?

● Você sabe como funciona uma vacina no corpo humano?
3. Fazer perguntas sobre o conhecimento dos estudantes sobre vacinas:

● Você conhece o nome de alguma vacina?

● Você conhece algumas doenças que são evitadas ou foram erradicadas por causa de
vacinações em massa?

● Você lembra de tomar alguma vacina ou tomou alguma recentemente?

● Você já leu o seu cartão de vacinação?



28

4. Iniciar um diálogo sobre quais vacinas os alunos já receberam, se os alunos têm
conhecimento de qual vacina já tomaram e questionar a importância de tomar a vacina.
Sondar se os estudantes reconhecem métodos usados popularmente como alternativas
à vacinação (perguntar sobre a confiabilidade, as justificativas do uso, as origens
desses conhecimentos….)

5. Iniciar a aula expondo uma charge “A revolta da vacina”, de Leônidas, e debater com
os alunos as suas percepções e relações possíveis com a realidade

6. Expor as atuais vacinas, seus benefícios e funcionalidade. Perguntar se os alunos têm
conhecimento sobre elas.

O resultado das respostas foram:

Imagem 3: Gráfico das respostas sobre as abordagens iniciais.

Conforme o gráfico na imagem 3, a terceira e a quarta opções foram a mais escolhida,

por 11 participantes (84,6%) e 8 participantes (61,5%), a terceira é de abordagem

pretensamente contextualizada e a quarta de inspiração freireana.

6.1.4 Sobre as atividades

As opções oferecidas para atividades foram:

1. Caça-palavras a partir de um texto contendo a definição formal de vacina.

2. Pedir para os alunos trazerem os cartões de vacinação para que possam mostrar as

vacinas que já foram tomadas. Os alunos deverão fazer uma tabulação de dados

contendo: nome da vacina / doença prevenida / ano em que foi desenvolvida / em qual

idade tomar / se o/a estudante já tomou

3. Passar a música do “MC Fioti – Vacina Butantan”, e a partir daí debater com os alunos

sobre suas percepções da música com relação à vacina e a sua importância para

prevenção de algumas doenças como por exemplo a COVID-19.
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4. Questionário de pergunta e resposta sobre vacina e sua importância.

5. Pedir para os alunos trazerem os cartões de vacinação para que possam mostrar as

vacinas que já foram tomadas. Reconhecer e apresentar oralmente para os alunos

algumas vacinas que foram aplicadas, discutir qual é, que doença previne e a sua

importância para a sobrevivência da humanidade.

6. Realizar uma entrevista com familiares e pessoas de mais idade, investigando os

conhecimentos sobre as vacinas tomadas, como eram as campanhas de vacinação nas

regiões periféricas ou rurais, o nível de esclarecimento sobre o processo. Organizar as

informações em um relatório com as informações oferecidas pelas pessoas

entrevistadas e uma discussão posterior do estudante comparando com a situação

atual.

7. Analisar trechos de textos e imagens recebidas por redes sociais e grupos, a veracidade

das informações, aprofundar nas problemáticas das fake news e discutir sobre

movimentos antivacina.

O resultado das respostas foram:

Imagem 4: Gráfico das respostas ao questionário sobre atividades.

A maioria dos professores escolheram a opção que consistia em que os alunos

realizassem uma entrevista com familiares e pessoas de idades, sobre quais vacinas foram

tomadas, e que organizassem as informações num relatório e o discutisse em sala de aula. Esta

que é de abordagem de inspiração freireana, que tem como foco o aprendizado considerando e

a partir da realidade do aluno. Outra opção também de inspiração freireana, foi escolhida pela

maioria dos professores. Conforme a imagem 4, a quinta opção consistia em que os alunos

analisassem trechos, textos e imagens, recebidos em redes sociais e discutissem sobre fake

news.
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Gabriela, que leciona em Sobradinho, ressaltou que todas as propostas eram

interessantes, mas que dependia do ano dos estudantes, nível de conhecimento que eles

tinham e método que a escola adota.

6.1.5 Sobre as estratégias avaliativas

Dentre as opções de estratégias avaliativas que oferecemos, apresentamos:

1. Questionário contendo perguntas do tipo: verdadeiro e falso; caça-palavras; complete e

definições.

2. Elaboração de um quadro (Cartão de Vacinação virtual) para que os/as estudantes

preencham as partes em branco.

3. Pedir para que os alunos elaborem uma apresentação de como seria a sua conversa

sobre fake news envolvendo vacinas com as pessoas de sua comunidade. Será avaliado

a apresentação e apropriação do aprendizado sobre vacinas.

4. Escrever uma poesia, um texto de opinião ou argumentativo, ou expressar em forma de

imagem (colagem, desenho ou outro tipo) o que entende por vacina, importância da

vacinação, denúncias sobre problemáticas e contradições sobre vacinações e saúde

pública. Apresentar a produção para os colegas e, a partir do diálogo suscitado, avaliar

o aprendizado.

O resultado das respostas foram:

Imagem 5 - Gráfico das respostas do questionário sobre estratégias avaliativas.

As opções mais escolhidas foram a terceira e a quarta, de abordagens de inspiração

freireana, por sete professores (53,8%).
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Gabriela, que ressaltou em atividades, sobre considerar o ano do estudante, nível de

conhecimento e métodos que a escola adota. Ressaltou novamente em estratégias avaliativas.

Eduardo, que não está lecionando atualmente, ponderou mais uma opção com a simulação de

um tribunal, em que a turma é dividida em a favor da vacina e os contra a vacina. Os alunos

farão argumentos de acordo com o seu grupo e o professor será o juiz, declarando quem

venceu o tribunal.

6.1.6 Síntese das percepções dos/as professores/as sobre as propostas
de ensino e os desafios da docência na escola periférica

Após a “montagem” da sequência de ensino ideal, propusemos três questões reflexivas

para que os/as docentes se posicionasse:

1 – Há alguma abordagem que você conhece ou viu neste formulário que você considera

inadequada para o contexto em questão?

2 – Há alguma abordagem que você conhece ou viu neste formulário que você considera

necessária e altamente desejável para o contexto em questão?

3 – Após estruturado o seu plano, conforme seu entendimento sobre ensino de ciências em

contextos periféricos, como você percebe os desafios para a docência nesses contextos?

Com relação à primeira questão. Foram oito professores que opinaram que não tinha

ou não reconhecia abordagem do formulário que considerava inadequada. Um professor não

respondeu e três professores citaram que as atividades que eles consideraram inadequada

foram, “qualquer atividade que envolva decoreba ou fixação de conceitos complexos e muito

específicos”, também citaram a atividade do quadro do cartão virtual por excluir alguns alunos

que não tem acesso à internet e Gabriela mencionou que achou difícil responder a questão por

não ter um conhecimento prévio dos estudantes, seus recursos e sua realidade, por ser uma

suposição.

O resultado da segunda questão foi: Um professor não respondeu a esta questão, dois

professores responderam que não ou não tinha nada a declarar. E quatro professores

argumentaram que consideraram necessária e altamente desejável abordagens que considerem

a realidade do aluno, observando a vivência pela comunidade local e o contexto do estudante.
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Exemplificando três atividades do questionário: a atividade do cartão de vacina, a atividade

que continha a música do Mc Fioti e atividades problematizadoras.

Três professores mencionaram como atividade necessária, à do cartão de vacina, que

consistia em que o aluno trouxesse o cartão de vacina para sala de aula e juntamente com o

professor reconhecesse quais vacinas foram tomadas e qual doença previne. A professora

Mariana comentou que é importante para que o aluno saiba quais vacinas já tomou e quais

ainda precisa tomar; Mateus, Daniel e Ana Clara comentaram que é importante a atividade

sobre fake news por causa do excesso de informação que os alunos recebem no dia a dia, com

o avanço tecnológico de informação, e para desenvolver sua criticidade com relação a

informações, e atividades sobre fake news com relação a vacinas e vírus e sua disseminação.

Eduardo considerou necessária a estratégia avaliativa do dinamismo da aula com poesia e

música.

Na última questão, os professores responderam que o maior desafio é a falta de

interesse dos alunos e a necessidade de contextualizar suas aulas e elaborar estratégias que

chamem a atenção e sejam motivadoras. Manuela citou que os métodos usados por ela e pelos

professores não são atrativos aos alunos, ela também justificou a falta de interesse dos alunos

por não conseguirem relacionar o conteúdo ao seu contexto no dia a dia. Sara justificou que

alguns conteúdos estão distantes da realidade do estudante e afirmou “ou ainda, inadequados

para determinada idade, pois cada jovem amadurece de uma maneira diferente e, muitas

vezes, o que pode ser normal para alguns, pode ainda ser bem distante para outros.” Segundo

Ana Clara, para o professor contextualizar a aula, se deve realizar uma leitura da comunidade

em que a escola está inserida.

Também foi relatado a falta de equipamentos na escola com relação à prática de planos

de ensino diferentes. Mariana citou, como exemplo, a falta de microscópio na escola. Júlia

ressaltou o desafio da necessidade em buscar parcerias dentro da escola e fora da escola.

Gabriela comentou que há “limitação na escola e/ou recursos dos alunos para determinadas

atividades propostas pelo plano de ensino”. Lucas relatou que pode gerar em alguns

professores um sentimento de frustração, insatisfação ou angústia, por não conseguir

desenvolver o que planejam ou por ocorrer situações imprevistas.

Outro desafio citado foi com relação às famílias dos alunos. Para Manuela, os alunos

não são motivados pelos pais a estudar, sem saber a importância de estudar, além de haver
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uma ausência dos pais nas escolas, explicado por ela que os pais não tiveram acesso ao ensino

por isso esta ausência. Já o Gabriel citou que os alunos têm muitos problemas familiares, que

enxergam a escola como um refúgio ou um momento de liberdade, não sabendo como

contornar esta situação e envolver o aluno na aula.

Para Mateus e Daniel, o maior desafio para a docência em escola periférica é a

desinformação que, segundo Mateus, é gerada pela exposição a notícias falsas e a dormência

da curiosidade científica. Para Daniel o desafio é conscientizar a sociedade em relação aos

perigos apresentados pela sociedade científica e reforçar as importância das orientações da

OMS e do ministério da saúde.

6.2 Análise dos resultados

6.2.1 Concepções de periferia e escola periférica

Conforme o resultado, 5 professores não consideraram as suas escolas periféricas, com

as principais justificativas da localidade e classe social. Pedro, que leciona em uma escola da

Asa Norte, Plano Piloto, justificou sua resposta: “A maioria dos estudantes do Centro de

Ensino Fundamental 306 Norte (CEF 306 Norte) são moradores do próprio Plano Piloto e de

famílias de classe média” e Alice definiu periferia como: “A região periférica é uma área

afastada do centro. Porém o público da escola mora em regiões periféricas”.

Como Pedro afirma que sua escola está numa região central, sendo o Plano Piloto uma

área central por ter alguns privilégios, como afirmam Ferreira Vasconcelos e Penna (2016),

que definem o Plano Piloto como área central, por ser uma área que concentra atividades

econômicas, residindo nesta região famílias de classe média e classe alta. Que está em

concordância com Hoyt (apud NEGRI, 2010), que define como área central o território que é

escolhido pela classe alta de acordo com as condições que o território apresenta.

A definição de Alice é semelhante à de Hoyt (apud NEGRI, 2010), que define periferia

como um lugar mais afastado a partir do centro e à de Corrêa (1989), que define também a

periferia com o conceito de segregação socioespacial, congregando a região que está mais

afastada de outras regiões geograficamente. E a escola periférica está inserida neste contexto.

Eduardo, que lecionou em uma escola de Planaltina, usou como critério a distância

entre as escolas localizadas na cidade e deu exemplo da escola rural, não considerando sua

escola como periférica. Consequentemente, uma escola que está mais afastada em sua volta
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está inserida numa população afastada de outras. Sendo a periferia um lugar mais afastado,

como afirma Corrêa (1989), com o conceito da segregação socioespacial, ou seja, uma região

rural é um espaço que está segregado, que é uma região periférica. Ressaltando que a

dinâmica e a concepção de vida da periferia urbana e rural, são diferentes por causa das

configurações do território, práticas e conhecimentos cotidianos e diferentes acessos às

produções materiais e culturais da sociedade que faz parte.

Mateus considerou somente a região administrativa Planaltina, não considerando sua

escola periférica, por estar no centro de Planaltina. Se a região que considerarmos for somente

a região de Planaltina, observando somente as classes sociais e econômicas somente desta

região, podemos considerar como região central, conforme a definição de Hoyt (apud NEGRI,

2010). Por esta região está concentrada a população de maior renda da região e estão as

principais atividades econômicas.

É perceptível que os professores deram justificativas de regiões e escolas centrais ou

periféricas através da localidade em relação ao centro, mas foram usados diversos critérios

geográficos. Pedro considerou a região geográfica do Distrito Federal, Mateus da região

administrativa Planaltina, Eduardo a distância entre escolas e Alice citou que seu conceito de

periferia tem relação com a localização. Todas estas definições estão em concordância com

Corrêa (1989), que define a periferia com o lugar que está mais afastado, podendo ter

diferentes referências.

Já Pedro e Gabriela definiram como escolas centrais com justificativa da classe social

dos alunos que frequentavam suas escolas. No caso de Pedro, os alunos de classe média que

moram no Plano Piloto e no da Gabriela as diferentes classes sociais que a escola recebe em

Sobradinho, onde leciona.

Hoyt (apud NEGRI, 2010) define a área central como o lugar em que a maioria da

classe alta escolhe residir, porém Corrêa (1989) aborda mais uma definição, com a teoria da

auto segregação em que a classe alta escolhe morar em lugares mais afastados. Podendo levar

em consideração a circunstância de Gabriela, em comparação com o centro do Distrito

Federal, poderia considerar como escola de região periférica, mesmo a escola recebendo

alunos de classe média e/ou alta. Ferreira, Vasconcelos e Penna (2016) e Nunes e Costa

(2007) definem Sobradinho como região periférica por estar em volta do centro, como
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definem os primeiros autores, e da renda familiar que Nunes e Costa (ANO) obtiveram através

dos dados Codeplan/DF.

Foram oito professores que consideraram suas escolas periféricas, sendo que uma das

principais justificativas que os professores usaram foi a distribuição de renda dos familiares

dos alunos. Gabriel comparou a distribuição de renda de seus alunos em comparação a alunos

de escolas particulares e alunos do Plano Piloto. Daniel justificou que leciona em uma escola

de campo que atende a famílias carentes da região e Sara a distribuição de renda de seus

alunos.

Negri (2010) e Corrêa (1989) definem a organização socioespacial, como a

distribuição das classes sociais no espaço geográfico, que tem ligação com alguns aspectos

principalmente com aspecto socioeconômico. As comparações feitas pelos professores

Gabriel, Daniel e Sara com escolas periféricas a distribuição de renda dos alunos que estas

escolas atendem, tem ligação com a teoria de Negri (2010) e Corrêa (1989),pois estes autores

também explicam que a classe baixa vai habitar ao redor do centro de acordo com a sua

liberdade financeira de escolha e, quanto menor for a liberdade financeira de escolha, mais

segregado essa classe vai está.

Com relação a comparação de Gabriel a distribuição de renda de seus alunos com

alunos de escolas particulares da mesma região, podemos citar a definição de autossegregação

de Corrêa (1989) como citado no exemplo da professora Gabriela, em que a classe alta pode

está em regiões periféricas por escolha, mas estas regiões continuarão sendo periféricas.

Outra justificativa que os professores também descreveram foi a localização da região

e escola que lecionam, em comparação ao centro. Que conforme já mencionado com a

definição de centro e periferia dos autores (Negri 2010) (Corrêa 1989).

A terceira justificativa usada pelos professores com relação a escolas periféricas foi a

desigualdade social, econômica e pública. Ao se referirem a essas justificativas, três

professores usaram o termo “problemática, complexa e específica”. Negri (2010) afirma que

morar numa região periférica não é somente estar segregado, mas também estar vulnerável a

desigualdades vinculadas a questões sociais, econômicas, educacionais e políticas. E, como

justificam os autores Ferreira Vasconcelos e Penna (2016), a desigualdade que acontece nas
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periferias ocorre por causa da omissão do poder político com escassos investimentos públicos

e poucos recursos públicos.

Em relação aos termos utilizado pelos professores com “problemática, complexa e

específica”, soma-se ao relato do professor Lucas, que destaca que a desigualdade interfere no

trabalho do professor e no processo de aprendizagem do aluno, o relato de Ana Clara que

afirma que a desigualdade causa frustração nos professores pela falta de engajamento da

sociedade e políticas públicas de melhorias das práticas escolares.

Através destes relatos dos professores e o termo utilizado, se percebe que as

características da periferia interferem na escola. Jenks; Mayer (1990) apud Araújo; Neto

(2020) abordam o termo efeito vizinhança, que é como a população em volta da escola

influencia. E quando se trata de desigualdade na periferia a escola é influenciada de modo

negativo, como relatado pelos professores.

6.2.2 Posicionamentos sobre os desafios para o ensino de ciências
naturais

Os professores reconheceram que um dos maiores desafios é a falta de interesse dos

alunos. Além disso, reconhecem a importância e a necessidade de contextualizar suas aulas de

acordo com a realidade do aluno, de modo a desenvolver um ensino de qualidade. Freire

(2005) e Gadotti (2012) afirmam que para se fazer uma educação que seja contextualizada, o

professor deve primeiramente se aproximar dos alunos, para saber quem são e que possa

conhecer seu mundo, para que faça uma proposta de ensino de acordo com a realidade. Ana

Clara comentou: "Acredito que devemos realizar uma leitura de mundo, que permita uma

visão mais próxima dos sujeitos, neste caso da comunidade a qual a escola encontra-se

inserida”, e esta visão de mundo e de comunidade alinha-se com o pensamento de Freire

(2005) e é efetivada a partir de situações de diálogo honesto e conhecimento dos alunos em

sala de aula.

Alice comentou sobre os desafios para o ensino de ciências, que é contextualizar suas

aulas, e que muitas vezes o foco de sua aula era somente para que o aluno aprenda/decore o

conteúdo. A falta de conhecimento de quem são os alunos pode ser uma das causas para a

dificuldade em contextualizar as aulas, não somente ministrar o conteúdo para que o aluno

somente aprende ou decore, pois Freire (2005) afirma que o estudante não é somente depósito

de informação sem história, sonhos e ideias.
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Com relação a falta de interesse dos alunos em estudar, uma das causas possíveis pode

ser a falta de compreensão na aula que não é contextualizada, que está distante da realidade

dos alunos ou, outra causa pode ser o método utilizado pelos professores. A participante

Manuela citou que há desinteresse dos alunos por causa dos métodos usados pelos professores

e porque os alunos não conseguem relacionar o conteúdo com o seu contexto.

Outro desafio que foi considerado foi a ausência da família na escola e na vida

estudantil dos alunos. Como justificado pela participante Manuela, os alunos não são

motivados pelos pais a estudar, o que poderia ser consequência de que os pais não tiveram

acesso ao ensino. Torres et al (2008) também fizeram uma entrevista com professores de

escolas periféricas e estes relataram que os pais costumam ser ausentes e despreocupados com

a educação do filho, um dos professores relata que os melhores alunos são os quais os pais são

presentes. A ausência dos pais é um problema relatado frequentemente em escolas periféricas.

Esta ausência que pode está atrelado a alguns aspectos: A baixa escolaridade dos pais, como

relatado por Manuela, e ao seu cotidiano exaustivo com as longas jornadas para o trabalho,

pois a maioria dos trabalhadores da periferia tem que se locomover para o centro, por

trabalhar nesses locais ou trabalham na periferia em pequenas empresas que geralmente não

são legalizadas e com salários baixos, como afirmam Ferreira Vasconcelos e Penna (2016)

O professor Lucas relatou que, para alguns professores, pode gerar um sentimento de

frustração, insatisfação e angústia por não conseguirem desenvolver o que planeja e situações

imprevisíveis que desestabilizam o trabalho em sala de aula. Como citado por Batista et al.

(2013) e Érnica e Batista (2012), geralmente as escolas periféricas estão superlotadas nos três

turnos, com muitos alunos dentro da sala de aula, ocasionando muito cansaço e estresse nos

professores. Podendo ser um dos fatores que prejudica a execução do plano de ensino e

ocasionando frustração e insatisfação.

Alguns professores relataram que o desafio para o ensino de ciências é a falta de

equipamento na escola. Mariana deu o exemplo da falta de microscópio, a Gabriela também

justificou os recursos dos alunos para algumas atividades do plano de ensino e Júlia comentou

o desafio em necessitar buscar parceria para ministrar uma aula diferente da tradicional. Como

citado por Érnica e Batista (2012), ao redor das escolas periféricas tem uma distribuição

precária de serviços públicos, sendo que o serviço público mais disponível nas periferias são

as escolas que ficam ocupadas com outros problemas como saúde, segurança e assistência
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social. Prejudicando a administração da escola em direcionar sua atenção a projetos que

melhorem o ensino e que disponibilize recursos para uma melhor prática educativa.

E o último desafio para o ensino de ciências em escola periférica, apontado pelos

participantes da pesquisa foi a necessidade de conscientizar a população com relação a

desinformação a respeito da ciência, gerado principalmente pela fake news, como foi citado

pelos professores Mateus e Daniel. Os autores Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010)

explicitam que o ensino de ciências poderia contribuir para a manutenção e transformação da

sociedade brasileira e que deveriam possibilitar ao aluno uma interpretação crítica do mundo

através do agir e pensar científico. Portanto, é um princípio do ensino de ciências possibilitar

ao aluno interpretação crítica e científica de sua realidade, a partir disso o aluno conscientizará

a sociedade que está inserido.

6.2.3 Características dos arranjos educacionais mais adequados

Conforme demonstrado nos resultados, os professores em sua maioria escolheram as

opções mais adequadas dentre os objetivos de ensino, os objetivos de aprendizagem, a

abordagem inicial, as atividades propostas e as estratégias avaliativas. No geral, as escolhas

centraram-se naquelas opções que eram de abordagens pretensamente contextualizadas e de

inspiração freireana.

Como já mencionado na elaboração da proposta deste artigo a abordagem

pretensamente contextualizada, baseado em Santos et. al (2020), é a abordagem que no início

tem como objetivo a aproximação do conteúdo ministrado pelo professor, com as vivências

pessoais dos alunos conforme seu contexto cultural e social, mas as suas atividades são muito

parecidas com as abordagens conteudista, ou seja, são atividades que tem como foco que o

aluno aprenda/decore o conteúdo ministrado, desconectado com sua realidade.

A abordagem de inspiração freireana, baseado em Freire (2005), diz respeito ao ensino

que deve ser dialogado com o aluno, no qual é feita uma construção de conhecimentos entre

professores e alunos, em que o professor no primeiro momento deve conhecer o aluno, para

que a aprendizagem seja de acordo com a realidade do aluno e que deve ser problematizada

para que o aluno seja autor da construção de seu conhecimento para que possa reconhecer a

realidade e atuar sobre ela.
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Estas duas abordagens têm como princípio o ensino contextualizado, que é feito

através da realidade dos alunos. O que está de acordo com o que os professores responderam

na pergunta anterior das escolhas dos elementos de cada abordagem, se o ensino de ciências

deveria ser modificado, adequado ou contextualizado para escolas periféricas. A maioria dos

professores responderam que em escola periférica o ensino de ciências deveria ser

contextualizado, que deveriam entender e considerar qual o contexto social que o aluno se

encontra, as condições e vulnerabilidades dos alunos destas escolas e o pouco acesso a

materiais de apoio que geralmente as escolas periféricas têm.

Com relação a objetivos de ensino e de aprendizagem e abordagens iniciais, as opções

mais escolhidas foram de abordagens pretensamente contextualizadas e logo em seguida por

abordagens de inspiração freireana. Isso pode ter acontecido devido aos objetivos

pretensamente contextualizados, está mais explícito a aula de forma contextualizada, os

objetivos de inspiração freireana está mais focado no diálogo e problematização que é meios

para conhecer o aluno para contextualizar a aula.

Mas as duas abordagens são coincidentes como citado por Santos et al. (2020), que faz

semelhança da abordagem contextualizada com a abordagem Freireana, a única diferença que

há entre as duas, são as atividades e estratégias avaliativas da pretensamente contextualizada

não ser elaborada de forma contextualizada mas de forma conteudista, o que não ocorre na

abordagem Freireana que é feita de forma contextualizada.

Os objetivos mais escolhidos de atividades e de estratégia avaliativa, foram da

abordagem de inspiração freireana, isso porque a abordagem pretensamente contextualizada

inicia e tem como objetivo uma didática que é contextualizada a realidade do aluno, mas as

atividades e avaliação são parecidas com a tradicional, focada somente no conteúdo e em

atividades de memorização. De forma que a maioria dos professores escolheram a abordagem

de inspiração freireana, que suas atividades e avaliações considera e é a partir do contexto

social e cultural do aluno.

Assim, apresentamos a estrutura de uma sequência que seria ideal, conforme as

tendências apresentadas pelas respostas ao questionário enviado.
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Quadro 2: Síntese da sequência didática para o ensino de ciências mais adequada ao contexto periférico,
conforme ponderação de pares (professores)

Sequência Didática para o Ensino de Ciências
Objetivos de ensino
Ensinar sobre vacinas de uma maneira contextualizada, de modo que o ensino seja o mais próximo possível
das vivências pessoais e familiares dos alunos, de acordo com seu contexto social e cultural.
Objetivos de aprendizagem
Compreender a importância das vacinas na sociedade;
Relacionar o conteúdo aprendido com a realidade da Covid-19;
Compreender a importância das vacinas para a saúde;
Observar as práticas de vacinação no seu contexto cotidiano;
Entender a importância da vacina que previne COVID-19 e outras doenças;
Abordagem inicial
Fazer perguntas sobre o conhecimento dos estudantes sobre vacinas:

● Você conhece o nome de alguma vacina?

● Você conhece algumas doenças que são evitadas ou foram erradicadas por causa de vacinações em

massa?

● Você lembra de tomar alguma vacina ou tomou alguma recentemente?

● Você já leu o seu cartão de vacinação?

Atividades
Realizar uma entrevista com familiares e pessoas de mais idade, investigando os conhecimentos sobre as
vacinas tomadas, como eram as campanhas de vacinação nas regiões periféricas ou rurais, o nível de
esclarecimento sobre o processo. Organizar as informações em um relatório com as informações oferecidas
pelas pessoas entrevistadas e uma discussão posterior do estudante comparando com a situação atual.
Estratégia avaliativa
Escrever uma poesia, um texto de opinião ou argumentativo, ou expressar em forma de imagem (colagem,
desenho ou outro tipo) o que entende por vacina, importância da vacinação, denúncias sobre problemáticas e
contradições sobre vacinações e saúde pública. Apresentar a produção para os colegas e, a partir do diálogo
suscitado, avaliar o aprendizado.
ou
Pedir para que os alunos elaborem uma apresentação de como seria a sua conversa sobre fake news
envolvendo vacinas com as pessoas de sua comunidade. Será avaliado a apresentação e apropriação do
aprendizado sobre vacinas.

6.2.4 Novas demandas e aberturas apresentadas

Em todas as questões das abordagens deixamos uma opção em aberto para que, se os

professores tivessem alguma ideia, pudessem sugerir como melhoria, adequação ou mudança.

Em objetivos de aprendizagem, o professor Eduardo sugeriu como opção: “relação histórica

entre tipos de doenças mais letais no mundo todo”. É uma opção que se encaixa na

abordagem pretensamente contextualizada, podendo, através da história das doenças letais,

relacionar-se com a atualidade, com a Covid-19. Ou se as atividades fossem contextualizadas

também poderiam ser objetivos de inspiração Freireana.
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Em atividades e estratégia avaliativa, Gabriela ressaltou que todas as propostas eram

interessantes, mas que dependia do ano dos estudantes, nível de conhecimento que eles

tinham e método que a escola adota. O questionário foi baseado em uma suposição de uma

aula que não foi considerado o ano em que os alunos estavam, mas considerando que o aluno

estava no ano escolar específico para este tema, mas não foi explicitado no questionário. Não

é possível definir o nível de conhecimento dos alunos, pois cada um está num processo

diferente, mas como foi demonstrado nas opções de abordagens freireanas, através dos

métodos do diálogo, é possível conhecer o aluno e sua realidade como afirma Freire (2005).

Em estratégia avaliativa Eduardo sugeriu mais uma opção: “Desenvolver uma espécie

de tribunal com a pauta vacina, dividindo os estudantes em duas vertentes: as que são a favor

da vacina e os que são contra a vacina. Eles levantarão argumentos e o docente será o juiz,

declarando quem venceu o tribunal da vacina”. Esta estratégia avaliativa pode ser considerada

de abordagem pretensamente contextualizada, que está focada no aprendizado de maneira

contextualizada, mas as atividades e avaliações apesar de diferentes e desconectadas da

realidade do aluno. Como nesta situação em que o aluno tem que aprender o conteúdo e

debatê-lo, mas não está relacionada diretamente à sua realidade.

Conclusão
Concluímos através dos resultados que os professores que consideram e os que não

consideram, que estão lecionando em escolas periféricas, entendem o conceito de periferia, de

maneira socioespacial, conforme os autores Negri (2010) e Corrêa (1989), ou seja,

reconhecem que a periferia é um lugar mais afastado do centro e que a distribuição de renda é

menor em comparação ao centro. Três professores, que consideram está nas regiões

periféricas, reconhecem que há desigualdade social, econômica e política na periferia, e que

afeta dentro da sala de aula conforme o conceito de efeito vizinhança de (BATISTA et al.

2013; ÉRNICA e BATISTA, 2012).

Os professores reconhecem que necessitam de planejar aulas que sejam

contextualizadas para um ensino que faça mais sentido aos alunos e que prestem atenção

durante a aula. E, conforme o plano de ensino montado pelo professores, revela que os

docentes sabem reconhecer e montar um plano de ensino que seja contextualizado. Também

reconhecem que o desenvolvimento de ensino dessa natureza é um dos desafios do ensino de

ciências em escola periférica, e destacam as dificuldades em relação à disposição de materiais
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de apoio para um plano de ensino mais elaborado. Além disso, ressalta-se o compromisso que

os professores têm em ensinar ciências de forma a conscientizar a população com relação a

fake news, sendo este uma marca dos nossos tempos e um grande desafio para o ensino de

ciências, ensinar a lidar com a informação de maneira crítica.

Respondendo a questão de pesquisa sobre quais são as características de um ensino de

ciência adequado ao contexto de escola periférica, considerando suas demandas,

características e possibilidades. Através dos resultados da pesquisa, opinião dos professores e

a teoria, o ensino de ciência em escola periférica deve ser contextualizado com a realidade do

aluno em que o professor deve conhecer seus alunos e seus contextos sociais e culturais, e

planejar a aula a partir do contexto do aluno, assim como afirmam Freire (2005) e Gadotti

(2012).

Acreditamos que o ensino baseado no conhecimento popular do aluno, o

conhecimento do seu dia a dia, que parte dele e retorna para ele com mais qualidade, tem um

maior impacto sobre suas vidas, sua relação com a escola e sobre o significado do ensino de

ciências.

Por fim, esta pesquisa foi pensada com a intenção inicial, da elaboração de um plano

de ensino, considerando a dinâmica da periferia, e o contexto social, familiar e cultural dos

alunos, como foi proposto, mas seria praticada em uma escola periférica, pelo próprio

pesquisador. E a partir das observações e experiências vivenciadas, seria analisada em

comparação com a teorias de autores que já pesquisaram sobre o tema. Mas devido a

pandemia ficamos impossibilitados de fazer a pesquisa desta maneira, pois as escolas não

estavam atendendo presencialmente.

Esta pesquisa, me faz repensar sobre a minha forma de lecionar, como futuro professor

de ciências naturais, e provavelmente professor de uma escola periférica, em que vou buscar

planejar aulas que sejam contextualizadas, conforme a realidade do aluno, considerando seu

contexto social, cultural e econômico. E vou está mais ciente dos desafios que a escola

periférica tem, e de suas especificidades.

Para que eu, como futuro docente possa fazer juntamente com meus alunos, um ensino

que seja equânime, pois na periferia há desigualdades, mas com a educação que seja
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libertadora Freire (2005), que o aluno reconheça sua realidade e possa agir sobre ela, tenho a

esperança da diminuição dessas desigualdades.
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Apêndice 1

Conteudista/ tradicional

Objetivos

Objetivos de ensino:
● Expor os conceitos de vírus, sistema imunológico e vacina, de modo que os estudantes

fixem o conteúdo.

Objetivos de aprendizagem:
● Compreender os conceitos de vírus;
● Compreender o conceito de sistema imunológico;
● Compreender o conceito de vacina;
● Relacionar o conteúdo aprendido com a realidade da Covid-19.

Abordagem inicial
Opção 1: Início da aula com as seguintes questões:

● Você sabe o que é um vírus?
● Você sabe o que é sistema imunológico e a quais partes do corpo ele está relacionado?
● Você sabe como funciona uma vacina no corpo humano?

Opção 2: Início da aula expondo o conteúdo sobre vírus, sistema imunológico e vacina por
slide, com a intenção de os estudantes se manifestem se houver alguma dúvida.

Atividades propostas

Opção 1: Questionário de pergunta e resposta sobre vacina e sua importância.

Opção 2: Caça-palavras a partir de um texto contendo a definição formal de vacina.

Avaliação

Questionário contendo perguntas do tipo: verdadeiro e falso; caça-palavras; complete e
definições.

Pretensamente contextualizada / contemplativa

Objetivos

Objetivo de ensino:
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● Ensinar sobre vacinas de uma maneira contextualizada, de modo que o ensino seja o
mais próximo possível das vivências pessoais e familiares dos alunos, de acordo com
seu contexto social e cultural.

Objetivos de aprendizagem:
● Compreender a importância das vacinas para a saúde;
● Entender os riscos e os benefícios da vacinação;
● Observar as práticas de vacinação no seu contexto cotidiano.

Abordagem inicial
Expor as atuais vacinas, seus benefícios e funcionalidade. Perguntar se os alunos têm

conhecimento sobre.

Fazer perguntas sobre o conhecimento dos estudantes sobre vacinas:
● Você conhece o nome de alguma vacina?
● Você conhece algumas doenças que são evitadas ou foram erradicadas por causa de

vacinações em massa?
● Você lembra de tomar alguma vacina ou tomou alguma recentemente?
● Você já leu o seu cartão de vacinação?

Atividades propostas
Opção 1: Pedir para os alunos trazerem os cartões de vacinação para que possam mostrar as
vacinas que já foram tomadas. Reconhecer e apresentar oralmente para os alunos algumas
vacinas que foram aplicadas, discutir qual é, que doença previne e a sua importância para a
sobrevivência da humanidade.

Opção 2: Pedir para os alunos trazerem os cartões de vacinação para que possam mostrar as
vacinas que já foram tomadas. Os alunos deverão fazer uma tabulação de dados contendo:
nome da vacina / doença prevenida / ano em que foi desenvolvida / em qual idade tomar / se
o/a estudante já tomou

Avaliação
Atividade com o auxílio do cartão, perguntando sobre algumas vacinas e a sua

importância. Avaliando através dos erros e acertos.
Elaboração de um quadro (Cartão de Vacinação virtual) para que os/as estudantes preencham
as partes em branco.

Inspiração freireana

Objetivos
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objetivo do ensino:
● Perceber, por meio do diálogo com os alunos, os conhecimentos populares sobre

vacina e processo de vacinação;
● Problematizar os conhecimentos e as práticas vinculadas à vacinação a fim de

formalizar conhecimentos e aplicá-los nas áreas sociais e políticas atuais.

objetivos de aprendizagem:
● Compreender a importância da vacina na sociedade;
● Recuperar e analisar hábitos e práticas cotidianas sobre vacinação;
● Analisar discursos e posicionamentos sobre vacinação em canais de notícias e mídias;
● Observar a política de vacinação em sua região;
● Entender a importância da vacina que previne COVID-19 e outras doenças.

Abordagem inicial

Opção 1: Iniciar a aula expondo a charge “A revolta da vacina”, de Leônidas, e debater com os
alunos as suas percepções e relações possíveis com a realidade.

Opção 2: Iniciar um diálogo sobre quais vacinas os alunos já receberam, se os alunos têm
conhecimento de qual vacina já tomaram e questionar a importância de tomar a vacina.
Sondar se os estudantes reconhecem métodos usados popularmente como alternativas à
vacinação (perguntar sobre a confiabilidade, as justificativas do uso, as origens desses
conhecimentos….)

Atividades propostas

Opção 1: Reproduzir a música do “MC Fioti – Vacina Butantan”, e a partir daí debater com os
alunos sobre suas percepções da música com relação à vacina e a sua importância para
prevenção de algumas doenças como por exemplo a COVID-19.

Opção 2: Analisar trechos de textos e imagens recebidas por redes sociais e grupos, a
veracidade das informações, aprofundar nas problemáticas das fake news e discutir sobre
movimentos antivacina.

Opção 3: Realizar uma entrevista com familiares e pessoas de mais idade, investigando os
conhecimentos sobre as vacinas tomadas, como eram as campanhas de vacinação nas regiões
periféricas ou rurais, o nível de esclarecimento sobre o processo. Organizar as informações em
um relatório com as informações oferecidas pelas pessoas entrevistadas e uma discussão
posterior do estudante comparando com a situação atual.
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Avaliação
Opção 1: Escrever uma poesia, um texto de opinião ou argumentativo, ou expressar em forma
de imagem (colagem, desenho ou outro tipo) o que entende por vacina, importância da
vacinação, denúncias sobre problemáticas e contradições sobre vacinações e saúde pública.
Apresentar a produção para os colegas e, a partir do diálogo suscitado, avaliar o aprendizado.

Opção 2: Pedir para que os alunos elaborem uma apresentação de como seria a sua conversa
sobre fake news envolvendo vacinas com as pessoas de sua comunidade. Será avaliado a
apresentação e apropriação do aprendizado sobre vacinas.

Apêndice 2
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