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considerações sobre o discurso  
e a prática pedagógica

ensinar Ciências hoje em dia é uma atividade complexa e re-
quer, dos professores, conhecimentos teóricos e práticos que possi-
bilitem a promoção nos alunos do gosto e do esforço por aprender 
Ciências, a elaboração de respostas aos novos problemas e a ino-
vação em função das novas realidades escolares e sociais (san 
martí, s/d).

neste sentido, compreende -se que a prática pedagógica não é a 
mera concretização de teorias ou de receitas, é dirigida por habitus 
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(Perrenoud, 1993) e permeada por elaborações pessoais. ela não  
é um simples fazer, caracterizado pela aplicação linear de teorias, 
pelo pragmatismo e pela neutralidade. envolve pensamento, re-
flexão e construção de sentidos e reflexão do professor e é marcada 
por determinações históricas, podendo ser compreendida a partir 
de duas dimensões: o discurso sobre a prática e a prática. 

o discurso envolve e expressa teorizações, idealizações, repre-
sentações, incorporação de normas e atribuição de significados e 
pode ser revelado, oralmente ou por escrito, por meio dos relatos de 
experiências, de posicionamentos sobre questões específicas e ou 
de projetos ou planos. 

Um professor de Ciências elabora, organiza e revela seu dis-
curso e sua prática, num contexto escolar e social específicos, de 
acordo com seus saberes profissionais, intenções, opções, pressu-
postos teóricos e crenças – implícitos ou explícitos, que se revelam 
na elaboração e no desenvolvimento de seu planejamento, na de-
finição de seus objetivos, na seleção e organização dos conteúdos, 
na escolha dos métodos, técnicas e recursos para o ensino, em seus 
procedimentos e instrumentos de avaliação e na sua relação com os 
alunos. 

Reconhece -se, assim, que em seu discurso e na sua prática, o 
professor pode dispor de saberes ou conhecimentos3 profissionais 
(tardif, 2002; Pacheco & Flores, 1999), dentre os quais os saberes 
curricular, pedagógico, dos contextos, de si mesmo, do conteúdo, 
experiencial, atitudinal e crítico -contextual. 

Porlán et al. (1998) identificaram como saberes dos professores 
de Ciências: os acadêmicos, aqueles baseados na experiência, as ro-
tinas ou roteiros de ação e as teorias implícitas. Carvalho & gil-
-Perez (1995, p.19) identificaram o que deve “saber” e “saber 
fazer” o professor de Ciências, baseados na ideia de aprendizagem 
como construção de conhecimentos, com características de uma 

3. embora alguns autores diferenciem os termos saber e conhecimento, neste es-
tudo estamos utilizando-os como sinônimos. também são propostas diferentes 
tipologias dos saberes profissionais, que não são objeto de estudo deste texto.
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pesquisa científica e na necessidade de transformar o pensamento 
espontâneo do professor, indicando que todos esses saberes são  
interligados e codependentes, sendo eles: conhecer a matéria a ser 
ensinada, conhecer e questionar o pensamento docente espontâ-
neo, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem geral e 
específica em Ciências, crítica fundamentada no ensino habitual, 
saber preparar atividades, saber dirigir as atividades dos alunos, sa-
ber avaliar e utilizar a investigação e a inovação didática.

o discurso e a prática pedagógica do professor de Ciências estão 
vinculados, ainda, a um conjunto amplo de conhecimentos teóricos 
implícitos ou não que direcionam seu relato e sua tomada de deci-
sões em sala de aula e na escola, sendo necessário reconhecer as 
concepções subjacentes à prática educativa. as crenças dos profes-
sores, segundo Bejarano & Carvalho (2003), são os melhores indi-
cadores das decisões que eles tomam ao longo de suas vidas e 
conhecê -las se faz importante, pois elas influenciam os pensa-
mentos e atitudes desses professores.

as concepções sobre a ciência e as crenças dos professores sobre 
a natureza da ciência, muitas vezes implícitas, influem na forma 
como eles veem os processos de ensino e aprendizagem e, conse-
quentemente, influenciam suas práticas pedagógicas, revelando a 
necessidade de tomada de consciência, por parte do professor, de 
suas convicções sobre a natureza do conhecimento científico e 
sobre os processos de ensino e de aprendizagem (moreno armella 
& Waldegg, 1998; Cunha, 2001). 

também podem ser estabelecidas relações entre as ideias e con-
cepções de professores sobre sua prática profissional e seu modelo 
de atuação profissional (Ramalho et al., 2000), podendo -se aceitar 
a articulação “dos compromissos epistemológicos e didáticos dos 
professores com suas práticas de ensino” (nuñez et al., 2009). 

guimarães, echeverría & moraes (2006, p.317), ao buscarem 
identificar o modelo didático predominante entre professores de 
Ciências a partir das suas ideias sobre os conteúdos, as estratégias 
de ensino e a avaliação, verificaram a “presença de divergentes 
orientações didáticas resultantes de diferentes concepções de edu-
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cação escolar que permeiam o pensamento dos professores” e a não 
existência de “um modelo didático predominante que se enquadre 
nos modelos identificados pela literatura...”.

Reconhece -se, assim, que discursos e práticas de professores 
articulam -se às suas visões sobre ciência, conhecimento, aprendi-
zagem, educação, escola e teorias educacionais (Pacheco & Flores, 
1999). 

Como afirma Zabala (1998, p.33), “por trás de qualquer prática 
educativa sempre há uma resposta a ‘por que ensinamos’ e ‘como se 
aprende’”. essa intenção ou essa elaboração interna pode ser reve-
lada pelo discurso e pela prática pedagógica. 

a partir de nóvoa (1999), compreende -se que o discurso e a 
prática do professor não estão em “mundos distintos” e revelam 
seus processos de construção de sentido e de significados, consti-
tuindo o seu ensinar. eles não podem ser compreendidos a partir de 
relações simplistas ou, a priori, como opostos ou como mantendo 
correspondência absoluta. 

na busca de compreender o discurso e a prática pedagógica de 
professores de Ciências relativos ao planejar, definir objetivos, con-
teúdos, estratégias de ensino, recursos didáticos, procedimentos  
de avaliação e ao interagir com os alunos, analisaram -se dados co-
letados com um grupo de professoras.4

A investigação 

os dados foram coletados, em 2005, com cinco professoras (P1, 
P2, P3, P4 e P5) responsáveis pelas disciplinas de Ciências e Bio-
logia de três escolas estaduais de ensino fundamental e médio de 
um município da grande são Paulo, que possuíam de 3 a 12 anos 

4. os dados foram coletados e estão descritos de forma mais detalhada na disser-
tação de mestrado de Cunha (2005), que teve por objetivo compreender o pen-
samento e a ação de professores de Ciências. 
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de magistério, sendo quatro formadas em Biologia e uma em mate-
mática com habilitação em Ciências. 

a coleta de dados envolveu a realização de entrevista com as 
professoras, a observação de aulas (de seis a nove aulas/professora) 
e a análise dos planos de aula, com o objetivo de inicialmente iden-
tificar o discurso das professoras e posteriormente coletar dados 
sobre sua prática pedagógica. 

os dados obtidos foram organizados a partir dos diferentes  
aspectos da prática pedagógica: plano de ensino, objetivos, con-
teúdos, metodologia, avaliação e relação entre professor e aluno, 
considerando -se que os dados obtidos por meio das entrevistas e 
dos planos de ensino possibilitam conhecer o discurso do professor 
e que, por meio das observações, pode -se ter acesso direto à prática. 

em relação ao plano, as professoras declararam elaborar o pla-
nejamento anual de forma coletiva com os outros professores de 
Ciências da mesma escola e indicaram como referências as pro-
postas governamentais, os Parâmetros Curriculares nacionais 
(PCns), revistas, livros didáticos, paradidáticos e que se basearam 
no interesse e cotidiano dos alunos para a elaboração do mesmo. 
durante as observações, percebeu -se que as aulas seguem o plane-
jamento elaborado na sequência de conteúdos e que as professoras 
se baseiam, prioritariamente, no livro didático, como apresentado 
no Quadro 1.

verificou -se, pelo discurso, dois elementos do plano: quem o 
elaborou e a partir de que materiais foi elaborado, constatando -se a 
discordância entre o discurso e a prática das professoras. Percebe -se 
que a elaboração do plano é realizada por uma única pessoa; não é 
elaborado anualmente e parece ser um cumprimento às exigências 
burocráticas dentro da escola. o planejamento não foi verdadeira-
mente uma oportunidade de discussão e de busca de soluções cole-
tivas para os problemas da realidade em que se encontram e, 
consequentemente, o plano foi o resultado desse processo.

em relação aos objetivos, os dados obtidos estão apresentados 
no Quadro 2.
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Quadro 1 – Plano e planejamento de ensino 

Coleta Dados

entrevista

P1 – Relacionado à realidade dos alunos. 
P2 – anual, baseado na proposta de 1990, 1991 e nos PCns.
P3 – Baseado no planejamento anual da escola e revistas, 
livros didáticos, paradidáticos.
P4 – Baseado no livro e cotidiano do aluno, revistas, vídeos.
P5 – Baseado no planejamento anual da escola e revistas, 
livros didáticos, interesse dos alunos, reportagens, etc.

Planos de 
aula

P1 – anual, realizado com os outros professores de Ciências 
que lecionam na mesma escola.
P2, P3, P4 e P5 – anual, realizado com os outros professores 
de Ciências.

observações

P1 – Planejamento baseado no livro -texto.
P2 – Baseado no livro -texto e plano de aula.
P3 – Baseado em materiais da professora.
P4 – Baseado no livro didático.
P5 – Baseado em materiais diversos selecionados pela 
professora.

verifica -se que os professores apresentam um discurso de que  
o ensino de Ciências deve possibilitar que o aluno interaja, com-
preenda e mude seu cotidiano e o ambiente, e a prática indicou a 
ên fase na transmissão/apropriação de conteúdos e o reconheci-
mento da necessidade de interface com o cotidiano. 

de acordo com os PCns (Brasil, 1998, p.7), o objetivo do en-
sino fundamental é que o aluno seja capaz de, por exemplo:

•	 compreender a cidadania como participação social e política;
•	 posicionar -se de maneira crítica, responsável e construtiva 

nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 
forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;

•	 conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocul-
tural brasileiro;
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Quadro 2 – objetivo de ensinar Ciências 

Instrumentos Dados 

entrevista

P1 – Passar o que é necessário à vida dos alunos e motivar 
os alunos a gostar de Ciências.
P2 – ensinar para que o aluno mude seu cotidiano.
P3 – Fazer com que o aluno se conheça e conheça o mundo 
ao seu redor.
P4 – Possibilitar que ele interaja no seu cotidiano.
P5 – Localizar o aluno no universo e a utilização dos 
recursos naturais, quem ele é, de onde veio, o que está 
fazendo aqui, o que pode fazer para melhorar o planeta, que 
contribuição a Ciência deu.

Plano de ensino

P1 – Conhecer o ambiente em que vive, suas relações, os 
seres vivos, suas características, os cuidados com o corpo, 
etc.
P2, P3 e P5 – Levar o aluno a fazer um estudo do ambiente; 
prepará -lo para o exercício da cidadania e integrá -lo ao seu 
ambiente; estimular no aluno a capacidade de perceber as 
aplicações da ciência na vida diária.
P4 – Conhecer o ambiente em que vive, suas relações, os 
seres vivos, suas características, os cuidados com o corpo, 
etc.

observações

P1 – transmitir aos alunos os conteúdos de Ciências.
P2 – Fazer com que o aluno compreenda aquilo que está 
estudando, fazendo inter -relações com seu cotidiano.
P3 – Fazer com que o aluno compreenda e memorize o 
conteúdo.
P4 – Possibilitar que o aluno entenda a inserção da ciência 
no seu cotidiano.
P5 – Fazer com que o aluno compreenda aquilo que está 
estudando, fazendo inter -relações com seu cotidiano.
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•	 perceber -se integrante, dependente e agente transformador 
do ambiente, identificando seus elementos e as interações 
entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio 
ambiente;

•	 conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e ado-
tando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da 
qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação 
à sua saúde e à saúde coletiva;

•	 utilizar as diferentes linguagens;
•	 saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tec-

nológicos para adquirir e construir conhecimentos;
•	 questionar a realidade formulando -se problemas e tratando 

de resolvê -los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, sele-
cionando procedimentos e verificando sua adequação.

Considera -se que os objetivos propostos nos documentos ofi-
ciais foram, de alguma forma, expressos no discurso das profes-
soras, mas se distanciam dos objetivos praticados, principalmente 
em se tratando de um ensino voltado para a formação científica do 
aluno e de um cidadão consciente, crítico e ativo. 

em relação aos conteúdos, estes foram citados como sendo ba-
seados em livros didáticos, na realidade dos alunos, nos PCns e em 
propostas governamentais. Pelas observações, verificou -se a apre-
sentação dos conteúdos do livro didático adaptados à realidade dos 
alunos, conforme demonstrado no Quadro 3.

observa -se a discordância entre o discurso e a prática das profes-
soras, principalmente com P2, que relatou trabalhar com proposta 
do governo do estado de são Paulo, com os PCns e com base  
na realidade dos alunos, e na prática utilizou apenas livro didático.

Pode -se questionar se a limitação dos conteúdos aos expostos 
no livro-texto não é um indicativo da compreensão de que con-
teúdos devem ser repassados fielmente pelos professores e repro-
duzidos pelos alunos (Coll et al., 2000). 
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Quadro 3 – Conteúdos de Ciências relatados pelas docentes

Coleta Dados

entrevista

P1 – Relacionado à realidade dos alunos. 
P2 – Baseado na proposta, PCn e realidade dos alunos.
P3 – Baseado no planejamento, nos livros, nas aulas que 
deu nos anos anteriores.
P4 – Baseado no livro didático.
P5 – Baseado na sequência comum dos livros didáticos.

Plano de ensino
P1, P2, P3, P4 e P5 – Relacionados ao conteúdo do livro-
-texto.

observações

P1 – Retirados do livro -texto e relacionados com o contexto 
e paradidáticos.
P2 – Relacionados ao conteúdo do livro -texto.
P3 – Baseado em materiais variados que a professora 
possui.
P4 – Retirados do livro -texto.
P5 – Relacionados ao conteúdo do livro -texto.

 
Para Cachapuz (2000), a educação em Ciência deve garantir 

que as aprendizagens de conhecimentos se tornem úteis e utilizá-
veis no cotidiano do aluno, sendo cada vez maior o apelo à inter e 
transdisciplinaridade, à abordagem de situações -problema do coti-
diano que permitam construir conhecimentos e refletir sobre os 
processos da ciência, à inter -relação entre ciência/tecnologia/so-
ciedade/ambiente, ao pluralismo metodológico e à avaliação for-
madora e não classificatória. 

de acordo com Coll et al. (2000), a importância atribuída aos 
conteúdos de ensino e à aprendizagem é uma das novidades que 
chama a atenção das propostas curriculares e, nas últimas décadas, 
a tendência foi de minimizar sua importância e interesse, levando 
os professores a se colocar entre a necessidade de ensinar conteúdos 
aos seus alunos e a aceitação de uma filosofia educacional que mi-
nimiza a sua importância. 
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a metodologia de ensino predominante declarada pelas profes-
soras não pôde ser observada durante as aulas. no plano de ensino 
das docentes estavam citadas atividades práticas, uso de vídeos, 
dentre outros recursos tecnológicos, e, na entrevista, a maioria re-
latou interagir bastante com alunos, despertando interesse deles 
para a matéria, mas na prática nem sempre foi o que aconteceu. os 
dados obtidos estão sintetizados no Quadro 4. 

Quadro 4 – metodologia de ensino utilizada pelas docentes

Coleta Dados

entrevista

P1 – tenta chamar a atenção, motivar.

P2 – apresenta o conteúdo, vê os conhecimentos prévios 
dos alunos e depois introduz a matéria fazendo gancho 
com o que eles falaram.

P3 – mostra a necessidade de se conhecer, de conhecer os 
fenômenos físicos e químicos, procura despertar o 
interesse.

P4 – tenta interagir com os alunos, faz com que eles se 
interessem tratando de assuntos do cotidiano.

P5 – Procura estimular os alunos, despertar a curiosidade, 
método científico, resolução de problemas, manter 
diálogo.

Planos de 
ensino

P1 e P4 – aula expositiva e dialógica, atividades práticas, 
apresentação de vídeos, uso de retroprojetor, uso de giz e 
lousa, uso de material didático e paradidático.

P2, P3 e P5 – aula expositiva e dialógica, atividades 
práticas, apresentação de vídeos, laboratório, sala de 
informática, etc.

observação

P1, P3 e P4 – aula expositiva, apresentação do texto e 
questionário.

P2 e P5 – aula expositivo -dialógica com verificação dos 
conhecimentos prévios dos alunos.
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segundo menezes (2000), a disciplina de Ciências continua 
sendo lecionada através de aulas expositivas, tendo como recursos o 
livro didático, sua transcrição na lousa e alguns experimentos. 

Porlán (1999) relata que desde algum tempo têm sido enfocados 
três modelos básicos que resumem e dão sentido às diferentes 
formas de ensinar Ciências: modelo por transmissão verbal dos co-
nhecimentos científicos (tradicional), modelo por descoberta es-
pontânea (espontaneísta) e modelo indutivista (tecnológico).

a importância de se formar cidadãos cientificamente alfa-
betizados implica uma maneira diferente de enfrentar o ensino  
de Ciências. de acordo com Harlem (1985 apud Paixão & Ca-
chapuz, 1999), é necessário iniciar os alunos no estudo da ciência o 
mais cedo possível, promovendo assim a educação dos processos, 
conceitos e atitudes.

Cachapuz (2000), ao referir -se às novas tendências no ensino de 
Ciências, comenta o apelo ao pluralismo metodológico, à inter e 
transdisciplinaridade, à abordagem de situações -problema do coti-
diano que permitam construir conhecimentos e refletir sobre os 
processos da ciência e à inter -relação entre ciência/tecnologia/so-
ciedade/ambiente. Porlán (1999) e Cachapuz (2000), entre outros 
autores, indicam a investigação escolar/ensino por meio da pes-
quisa como princípio didático, por possibilitar o envolvimento dos 
alunos cognitiva e afetivamente, sem exigir respostas prontas e pré-
vias e sem conduzi -los muito rumo às soluções provisórias como 
respostas a problemas reais. 

em relação à avaliação, as professoras declararam utilizar vários 
procedimentos e instrumentos, como a participação do aluno em 
sala de aula, a realização das atividades, trabalhos individuais e  
em grupos, de forma contínua, e também a prova escrita. na obser-
vação das aulas, percebeu -se que algumas verificavam os cadernos 
dos alunos, corrigiam as atividades nos cadernos e que as provas e 
os trabalhos eram utilizados como parâmetros da aprendizagem do 
aluno. os dados obtidos estão apresentados no Quadro 5.
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Quadro 5 – avaliação segundo as professoras

Coleta Dados

entrevista

P1 – dia a dia: avaliação escrita, participação, caderno.
P2 – avaliação escrita, atividades, exercícios, participação.
P3 – avaliação escrita, participação, atividades, 
observação.
P4 – Contínua, dia a dia, tudo que o aluno faz.
P5 – exercícios, seminários, avaliação escrita, trabalhos em 
grupo.

Plano de aula
P1 e P4 – Participação, caderno, trabalhos individuais e em 
grupo, prova, relatórios.
P2, P3 e P5 – Prova escrita, atividades e participação.

observações
P1 e P4 – atividades, caderno, participação.
P2, P3 e P5 – atividades, participação, prova escrita. 
P3 – atividades, participação, prova escrita.

nesse aspecto, verifica -se a aproximação entre discurso e prá-
tica. 

Para Cachapuz (2000), a avaliação educativa (ou formativa) é 
um processo de vaivém constante, permanente e sistemático, que 
diz respeito a todos os participantes desse processo – alunos e pro-
fessor. o feedback torna -se importante nesse tipo de avaliação.

aspectos relativos à relação entre professor e aluno não foram 
identificados nos planos analisados. ao comentar essa relação na en-
trevista, as professoras citaram a preocupação com a afetividade  
e com a motivação no aluno, reconhecendo que a participação do 
aluno é importante e que essa relação depende do professor (inclu-
sive de ele gostar do que faz). Foi consensual a consideração da re-
lação entre professor e aluno como um aspecto muito importante e/
ou fundamental, no processo de aprendizagem, conforme indicado 
nos dados organizados no Quadro 6.
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Quadro 6 – Relação entre as professoras e os alunos

Coleta Dados

entrevista

P1 – Boa, devido ao jeito da professora, facilita os processos 
de ensino e aprendizagem.
P2 – Boa, devido ao jeito da professora, com muito respeito 
mútuo, importante nos processos de ensino e 
aprendizagem.
P3 – a professora é enérgica, brava, gosta de disciplina, 
mas diz que consegue ter boa relação com quem a conhece 
há mais tempo, devido à herança dos seus professores, 
importante nos processos de ensino e aprendizagem.
P4 – Boa, por gostar daquilo que faz, muito importante nos 
processos de ensino e aprendizagem.
P5 – engraçada, procura manter o bom humor, relação de 
afetividade, importante nos processos de ensino e 
aprendizagem.

observações

P1 – Relação boa, mas um pouco distante. alunos não 
respeitam muito a professora. diferenças entre classes.
P2 – muito boa, devido ao jeito da professora, com respeito 
mútuo.
P3 – a professora é enérgica, brava, gosta de disciplina, 
mas consegue ter boa relação com os alunos.
P4 – Relação boa e descontraída.
P5 – Boa, devido ao jeito da professora, com respeito 
mútuo.

a relação foi caracterizada como “boa” quando se identificou a 
presença de respeito mútuo (por exemplo, respeito pelo momento 
de explicação/orientação da professora), do diálogo e da partici-
pação dos alunos. verificou -se, assim, concordância entre discurso 
e prática docente.

de modo geral, em relação ao objetivo, planejamento, conteúdo 
e metodologia, verificou -se uma relação de distanciamento entre o 
discurso e a prática das professoras e em relação à avaliação e à inte-
ração entre professor e aluno constatou -se uma relação de aproxi-
mação. 
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no discurso, ainda, foram identificadas referências às inova-
ções pedagógicas, que podem favorecer o nível individual de apren-
dizagem e questionamentos sobre o sentido da prática pedagógica. 
Por exemplo, a professora P2 declarou: “eu procuro sempre estar 
ensinando pra quê? Pra que mude, pra que eles tentem mudar a 
realidade do dia a dia deles”. da mesma forma, P4 disse “que o que 
ele aprende na sala de aula ele possa ajudar no dia a dia”. Já a pro-
fessora P5 comentou que políticas públicas as desestimulam à prá-
tica inovadora, afirmando: “sinto muito, mas eu não vou mudar o 
mundo...”.

de modo geral, não foi verificado no discurso e na prática das 
professoras a compreensão da prática pedagógica em Ciências e da 
educação para Ciências como práticas sociais que podem contri-
buir para o processo mais amplo de transformação social. 

considerações finais

este estudo não teve por objetivo atribuir valores ao discurso e à 
prática de cada professora de Ciências ou classificá -los a partir de 
modelos de ensino já descritos na literatura, mas buscou apreender 
e compreender o discurso sobre a prática e a prática de professores 
de Ciências em escolas públicas da atualidade; esta última é uma 
atividade em que não há imposição de um modelo único e na qual 
cada professor procura seu próprio modelo e suas concepções, de 
acordo com suas crenças e experiências pessoais (giesta, 2001). 

segundo Carvalho & gil -Perez (1995), os professores de Ciên-
cias podem apresentar um conjunto de ideias de senso comum 
aceitas acriticamente, comportamentos e atitudes relacionados ao 
ensino e aprendizagem que podem tornar -se obstáculos para uma 
atividade docente inovadora. Pode -se considerar que o professor 
possui um conhecimento que ele desconhece, que se expressa na 
forma de teorias implícitas e que possibilita a resolução de pro-
blemas, sem depender da capacidade para descrever o que se sabe. 
o termo “implícito” destaca que “as pessoas não têm acesso a suas 
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teorias, mas veem a realidade por meio delas” (Rodrigo et al., 1994 
apud Feldman, 2001, p.94). 

nuñez et al. (2009), a partir dos conceitos de schön sobre teorias 
e teorias em uso, consideram que “nem sempre existe um isomor-
fismo entre o que se pensa e diz e o que se faz”. 

Compreende -se a complexidade e a não linearidade da relação 
entre o discurso pedagógico e a prática pedagógica reconhecendo -se 
que, em função das características e especificidades da prática (Per-
renoud, 1999), por mais que estratégias tenham sido previstas e os 
conteúdos organizados, situações imprevistas em sala de aula podem 
alterar o que havia sido preparado, exigindo que o professor busque 
meios de enfrentar os novos problemas.

Considera -se, assim, que as decisões do professor devem estar 
claramente fundamentadas para que ele seja capaz de refletir sobre 
o que acontece no momento da decisão e no momento posterior a 
ela. Por isso, é fundamental que ele tenha clareza dos objetivos que 
pretende atingir e que esteja baseado em teorias que possam 
auxiliá -lo na hora de tomar estas decisões. Para azzi et al. (2000, 
p.31), “ele deve, então, ser levado a tomar consciência de que suas 
falas estão sempre relacionadas a alguma teoria, mesmo quando 
elas não estão funcionando conscientemente”.

a partir das considerações de Carr (1990 apud giesta, 2001) 
sobre a relação entre teoria e prática, pode -se compreender que  
o discurso e a prática dos professores de Ciências podem e pre-
cisam constituir -se em uma relação dialética, de interligação e de 
unidade. 

o professor deve ser compreendido como sendo um ator social 
dotado de autonomia e deve estar envolvido num processo coletivo 
de reflexão e construção de práticas. 

a clareza teórica e a reflexão do professor são instrumentos que 
possibilitam a crítica, o questionamento e a análise de estruturas 
institucionais nas quais ele está inserido e atua diariamente. o pro-
cesso de reflexão crítica auxilia os professores no desenvolvimento 
do processo de transformação da prática pedagógica. Para isso, o 
professor deve primeiro tomar consciência dos “valores e signifi-
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cados ideológicos implícitos nas atuações de ensino e nas institui-
ções que sustentam” e agir de forma transformadora (Contreras, 
2002, p.165). Faz -se necessário, assim, promover entre os profes-
sores questionamentos sobre o que eles acreditam, discursam e 
fazem, problematizando a realidade de forma ampla e aprofun-
dada, desenvolvendo sua capacidade de questionar, analisar, com-
preender e sintetizar. 

muitos trabalhos coletivos realizados com os professores têm 
mostrado resultados positivos ao discutirem problemas, anali sa-
rem e elaborarem propostas para a melhoria do ensino, fazendo com 
que eles ampliem seus recursos e modifiquem suas perspectivas. 

essa transformação de concepções de senso comum para um co-
nhecimento claro, preciso e de maior eficácia exige um tratamento 
teórico, ou seja, a “elaboração de um corpo coerente de conheci-
mentos, que vai além de aquisições pontuais e dispersas” (Carvalho 
& gil -Perez, 1995, p.31).

torna -se necessário, então, criar espaços e momentos de dis-
cussão com os futuros professores (em processo de formação  
inicial) e com aqueles que já exercem a profissão docente, pos-
sibilitando o desenvolvimento de um processo de estudo e de au-
toconhecimento. assim, eles poderão refletir sobre suas próprias 
concepções, suas intenções, sobre as teorias, sobre a realidade apa-
rente e não aparente, sobre as determinações históricas de seu pen-
samento e de sua ação e construir a coerência possível e necessária 
entre o discurso e a prática, constituindo -se como professores autô-
nomos e críticos (Contreras, 2002) que contribuirão, efetivamente, 
para que os objetivos mais amplos da educação escolar e do ensino 
de Ciências sejam atingidos. 
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