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1. Introdução 

No mundo contemporâneo, a ciência tem se mostrado como um dos caminhos mais 

estabelecidos para se conhecer, entender e intervir no tempo-espaço em que vivemos. 

Assim, ter acesso ao conhecimento científico, como também à possibilidade de ser 

produtor desse conhecimento, torna-se capital dos mais significativos para o pleno 

exercício da cidadania. Conforme pontua Roitman “A história tem mostrado a 

importância política e social do conhecimento cientifico. Quem detém o conhecimento 

detém o poder” (p. 72, 2007).  

Não há como se negar que, nos dias de hoje, os conhecimentos científicos permeiam a 

vida de todos. Desta forma, aproximar equitativamente a população comum de tais 

saberes é investir na qualidade de vida da sociedade e de seus cidadãos. Também nessa 

direção aponta o primeiro Fórum Mundial de Ciência e Democracia, realizado em 

fevereiro último, em Belém do Pará, envolvendo cerca de 50 redes de cientistas ligados 

a 250 organizações de todo o mundo, quando reconhece o conhecimento científico 

como “bem comum da Humanidade”, sendo suas questões parte tanto dos problemas 

quanto das soluções para as crises (BERTOL, 2009). 

Diante disso, torna-se fundamental que a sociedade compreenda o que representam as 

ciências no seu cotidiano. Por um lado, entender o seu papel no desenvolvimento social, 

político e econômico dos países e o lugar que têm ocupado na ampliação das 

desigualdades e exclusões. 

À medida que o conhecimento cientifico se tornou um fator de 
importância crucial na produção da riqueza, sua distribuição tornou-se 
também mais desigual. O que distingue os pobres (pessoas ou países) 
dos ricos não é meramente o fato de eles possuírem menos bens, mas 
também de eles serem, em boa parte, excluídos da criação e dos 
benefícios do conhecimento. (UNESCO, Budapeste, 1999) 
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Por outro lado, perceber que, por meio do conhecimento científico, é possível avançar 

na melhoria do padrão de vida da população, nos processos de inclusão social, no 

respeito a um meio ambiente sustentável e na ampliação das relações entre as diversas 

culturas, facilitando a comunicação e o intercâmbio de conhecimentos e experiências. 

As ciências devem se colocar a serviço da humanidade como um todo, 
e contribuir para que todos tenham uma compreensão mais profunda 
da natureza e da sociedade, uma melhor qualidade de vida e um meio 
ambiente sustentável e sadio para as gerações presentes e futuras. 
(UNESCO, Budapeste, 1999) 

Contudo a inclusão científica e tecnológica está associada a uma série de obstáculos no 

campo sociopolítico-econômico e cultural, como a disparidade na distribuição de renda 

entre países e populações, o fosso entre ricos e pobres, cujo efeito mais perverso é o 

engessamento de uma significativa parcela da população mundial abaixo da linha da 

pobreza. Alcançar um desenvolvimento humano e sustentável, onde a ciência tenha um 

lugar de destaque, depende, também, de enfrentar os desafios no campo das distintas e 

profundas desigualdades verificadas entre os povos intra e extraterritorialmente. 

Nos marcos das chamadas sociedades do conhecimento, ampliamos sobremaneira as 

necessidades básicas de aprendizagem que precisamos acessar, individual e 

coletivamente, para circular com mais autonomia no tempo-espaço em que vivemos. As 

necessidades se transformam aceleradamente e demandam atualizações contínuas à 

medida que realidades e conhecimentos também se modificam. Ou seja, aquilo que 

precisamos apreender não pode se dar apenas em um período da vida, mas de forma 

permanente ao longo de toda a existência. 

Um desses campos, que de forma bastante acelerada tornou-se realidade e, por 

conseguinte, parcela preponderante do conjunto de necessidades básicas de 

aprendizagem, está conformado nas novas tecnologias de informação e comunicação. A 

partir da internet, por exemplo, surgem novas configurações no campo do 

conhecimento, outras formas de apreender e de se educar, ampliando e qualificando a 

popularização da ciência e se colocando como definitivo campo de integração. É visível 

que uma das marcas do nosso tempo é a velocidade com que os conhecimentos são 

produzidos, processados, difundidos, superados, refutados. Essa agilidade na produção 

científica evoca a necessidade de acompanhar e interagir com o mundo do 

conhecimento e da informação. 
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Nesse sentido, é necessário promover a introdução, a compreensão e a valorização da 

ciência e da tecnologia em nossa vida cotidiana desde a infância e ao longo de toda a 

vida, conformando, cada vez mais, o domínio do conhecimento científico como parte 

essencial do exercício da cidadania no contexto da democracia. Compreendendo que 

agregar como necessidade básica de aprendizagem o conhecimento científico e as novas 

tecnologias constitui capital para que a população possa se posicionar frente a processos 

e inovações que a afetam, a fim de legitimá-los ou não. É o caso, por exemplo, do uso 

de alimentos geneticamente modificados, da clonagem biológica e do uso da energia 

nuclear. 

O conhecimento científico não é algo dado, não é dom, nem acontece por um passe de 

mágica. Depende sobretudo de um volumoso investimento em diferentes esferas, para 

que resulte em uma formação séria e qualificada de crianças, jovens e adultos capazes 

não apenas de reproduzi-lo, mas, e talvez mais importante, participar também como 

sujeitos ativos de sua produção. 

No Brasil, o ensino de ciências ainda se encontra em processo de legitimação no campo 

da educação básica, sobretudo no ensino fundamental, apesar da forte presença da 

tecnologia na vida das pessoas e do lugar central que a inovação tecnológica detém 

como elemento de diferenciação entre sujeitos, individuais e coletivos, e instituições. 

Evidência dessas limitações é o enorme déficit de docentes de física, química, 

matemática e biologia nas escolas públicas brasileiras.  

Concomitantemente, o país vive um momento sem precedentes em termos da urgência 

de formar profissionais qualificados, capazes de fazer frente ao boom desencadeado, no 

presente, pelo incremento dos indicadores de crescimento econômico, cujas 

perspectivas são de maior ampliação em um futuro próximo. E tais indicadores estão 

intimamente relacionados à área de ciências, notadamente no que diz respeito, entre 

uma série de outros aspectos, tanto à descoberta das atuais quanto à prospecção de 

novas reservas de petróleo no país, circunstância que torna imperiosa a criação de novos 

e promissores postos de trabalho, a grande maioria deles ligada à área de produção, 

como energia, tecnologia da informação, infraestrutura urbana e construção. É por essa 

via que se estima a necessidade, nos próximos cinco anos, de que sejam alocados cerca 

de dois milhões de profissionais nessa área.  
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Para enfrentar com alguma eficácia o quadro anteriormente descrito, precisam ser 

contemplados diversos aspectos que se relacionam, como assegurar amplo acesso a uma 

educação de qualidade; formar profissionais e incrementar investimentos (humanos e 

financeiros) em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. 

Pode-se observar que, em distintos países, o ensino de ciências desde os primeiros anos 

do ensino fundamental, como parte básica de seus currículos, é a forma mais eficaz de 

produzir e atrair talentos para as carreiras científicas. Verifica-se, também, que o 

impacto desse ensino sobre a qualidade da educação se deve ao fato de que ele envolve 

um exercício fundamental de raciocínio, capaz de despertar na criança seu espírito 

criativo, seu interesse, e de melhorar a aprendizagem de todas as demais disciplinas. 

Assim, a inclusão das ciências, desde o ensino fundamental, deve estar necessária e 

obrigatoriamente associada a uma política de formação de docentes. 

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de 
métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que 
o professor se ache repousado no saber de que a pedra fundamental é a 
curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais 
perguntar, re-conhecer. (FREIRE, 1996:96) 

Os números oficiais da educação brasileira, especialmente os relacionados às ciências, 

demonstram uma situação ainda bastante preocupante no panorama mundial. Os dados 

do Programa Internacional de Avaliação de Alunos − Pisa, em 2006, para a área de 

ciências, apontam o Brasil em 52º lugar, entre 57 países participantes. Tal situação 

desfavorável pode ser vista em toda a América Latina, onde se observa a concentração 

de baixos níveis de qualidade da educação e precário e heterogêneo desenvolvimento 

científico e tecnológico. Sair desse circulo vicioso, que, como conseqüência, coloca a 

região em uma posição de dependência, é essencial para nos transformar em agentes 

desse processo. 

Nesse contexto, apoiada pelos governos federal, estaduais e municipais e pela 

construção de políticas públicas consistentes, a escola pode ser um decisivo lócus para a 

criação de novos hábitos científicos, assumindo o papel tanto de potencializar a 

capacidade dos alunos, aprimorando atitudes, interesses e o gosto pela aprendizagem 

das ciências quanto de provocar novas competências, por meio da difusão de 

ferramentas fundamentais, cujos resultados possam lançar as bases de uma educação 

científica genuína, capaz de formar um contingente de cientistas verdadeiramente 
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qualificados. Para tanto, deve sempre ter como ponto de partida a realidade concreta, 

construindo pontes entre a ciência e o conhecimento cotidiano, no contexto de vivência 

dos alunos, a fim de que se torne possível superar e entender aquilo que se situa além do 

senso comum. 

O campo da avaliação de ações especificamente voltadas para o ensino das ciências nas 

classes de ensino fundamental dos sistemas formais de ensino parece ser ainda um 

campo pouco explorado na literatura educacional disponível. Numa rápida revisão 

bibliográfica realizada sobre o assunto, escassos foram os estudos centrados nesse foco, 

sendo que parte deles estão direcionados para a análise de ações implementadas em 

caráter experimental ou experiências-piloto (RITLA 2007a; 2007b; UNESCO, 2004). 

Diante disso, com o propósito de oferecer subsídios que concorram concretamente para 

a construção de políticas públicas capazes de, ao menos, mitigar os efeitos da exclusão 

científica e tecnológica que persiste em assombrar a sociedade brasileira, é que o 

presente trabalho se propõe a apresentar, de forma sistematizada e resumida, alguns dos 

pontos mais significativos de estudo realizado sobre o processo de implantação de uma 

ação inovadora, levada a cabo, no campo das ciências, no âmbito da rede pública de 

ensino fundamental do Distrito Federal - DF. Trata-se aqui do diagnóstico do impacto 

inicial do Programa Ciência em Foco – PCF, realizado no segundo semestre de 2008, 

onde se procurou identificar os possíveis efeitos e resultados decorrentes da ação, bem 

como dar a conhecer as opiniões, dificuldades e anseios dos principais atores nela 

envolvidos. 

2. O Programa Ciência em Foco 

O PCF tem como pressuposto básico elevar a qualidade do ensino das Ciências Naturais 

no ensino fundamental em todas as escolas que compõem a rede pública do DF. Teve 

início em fins de novembro de 2007 e sua implementação efetiva pela Secretaria de 

Estado de Educação – SEDF vem ocorrendo, desde maio de 2008, na primeira etapa do 

ensino fundamental (1ª à 4ª série nas unidades escolares que ainda mantêm o sistema 

antigo e 1º ao 5º ano naquelas que já se adaptaram ao ensino fundamental de 9 anos) e, 

desde agosto do mesmo ano, na segunda etapa (5ª à 8ª série ou 5º ao 9º ano). Em 

números gerais, está sendo trabalhado em 532 unidades escolares, distribuídas em 14 

Diretorias Regionais de Ensino, envolvendo a participação direta de cerca de 312 mil 
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alunos matriculados nessa rede de ensino, 7,3 mil professores e 500 mediadores, além 

de diretores/responsáveis, pais/responsáveis e outros atores da comunidade escolar. 

A dinâmica e a proposta implementadas no PCF fundamentam-se no Programa Ciência 

e Tecnologia com Criatividade - CTC, ação desenvolvida pela SANGARI Brasil. Por 

esse caminho, os objetivos do Programa Ciência em Foco coadunam-se, de modo geral, 

com os princípios expressos no CTC, quais sejam: promover a inclusão social cientifica 

e tecnológica dos alunos do ensino fundamental; desenvolver uma educação científica e 

tecnológica de qualidade; proporcionar a construção ativa e significativa do 

conhecimento por meio da investigação; estimular o pensamento critico, a cooperação e 

o respeito por meio do trabalho em equipe; e, finalmente, promover a aprendizagem de 

conteúdos fundamentais para a formação científica e de relevância social. cuja proposta 

valoriza uma metodologia investigativa. Utiliza-se, para tal, de diferentes recursos 

didáticos, tais como livros, jogos, vídeos e materiais de experimentos, visando uma 

maior interação e integração entre professores e alunos. Seu conteúdo organiza-se em 

módulos que abrangem todos os anos do ensino fundamental, sem, no entanto, 

tornarem-se “amarras”, uma vez que são flexíveis, possibilitando a articulação entre os 

conteúdos em função das demandas e características de cada turma. 

Articula-se em torno de três eixos básicos: 1) confecção e distribuição de materiais de 

apoio ao aluno e ao professor; 2) distribuição de materiais para experimentos; 3) 

formação inicial e continuada da equipe de execução do Programa (professores e 

mediadores). Os conteúdos temáticos que compõem esses eixos atendem às diferentes 

áreas das Ciências Naturais (Biologia, Ciências da Terra, Astronomia, Física, Química e 

Tecnologia). A metodologia para trabalhar tais conteúdos implica a valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos e o incentivo à sua capacidade criativa em solucionar 

desafios científicos.  

Como bem resume a fala de uma diretora de escola, a grande novidade reside em sua 

própria concepção e elaboração de materiais de apoio, passando pelo processo de 

execução e pela interação que se estabelece entre professores e alunos, assim como pela 

forma como os conteúdos são apreendidos. 

O livro do Programa propõe que a criança de seis anos escreva o seu próprio 
relatório, mesmo que não seja uma escrita formal, porque a gente aprende a 
escrever escrevendo, a gente aprende a ler lendo, a gente aprende Ciências 
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investigando. Então, isso para mim é o principal link do Programa. Olha só 
que legal! A criança pode relatar do seu jeito, que seja com desenho ou com 
uma escrita que ainda não é a convencional. Pode ser pré-silábica, ou silábica 
alfabética, ou faltando letrinhas, com erros ortográficos, mas é a sua escrita 
sobre o que está aprendendo. É a sua impressão e ela vai ter um diário onde 
vai mostrar a sua construção, não só em Ciências. Vai poder ver sua evolução 
até o final do ano. Para os pequenos da primeira série, de seis anos, o material 
vem em letra ‘caixa alta’ no início. Até os tipos de textos são adequados para 
as idades, para que eles possam se apropriar. São até diversificados, se você 
parar pra pensar. Então, é aquela história – o livro te dá o caminho. Você vai 
lá se você quiser. Então, tem professores que irão se aprofundar muito 
naqueles assuntos. Aqueles que tiverem mais interesse farão isso. E outros 
que irão ficar ali, usando o livro e o material sem se aprofundar. (Entrevista, 
diretor). 

Feitos tais esclarecimentos preliminares, passa-se, nos itens subsequentes, ao desenho 

da amostra bem como à análise de seus principais resultados. 

3. Abordagem metodologia do estudo 

Um importante aspecto a ser destacado no desenvolvimento do presente estudo foi a 

opção por um enfoque sistêmico, o que implicou na adoção de uma metodologia capaz 

de dar conta, na medida do possível, das diferentes dimensões em que o Programa se 

insere. Vale destacar que trabalhos dessa natureza ganham interesse quanto maior for a 

sua capacidade de qualificar e dar significado aos dados coletados. Diante disso, 

entende-se o ato de avaliar como processo sistemático de análise de uma determinada 

ação, a partir de critérios definidos, visando em linhas gerais determinar seu mérito, sua 

utilidade ou efetividade, sua relevância e sua qualidade, produzindo subsídios que 

demonstrem capacidade de gerar recomendações para a sua própria implantação, 

correção ou melhoria. 

Com vistas à garantia de maior eficácia nas esferas descritas, optou-se por realizar uma 

avaliação do tipo diagnóstica, capaz de revelar e mapear as consequências dos 

resultados alcançados tanto de forma direta − isto é, pretendidos − quanto indireta, ou 

seja, não-antecipados. Com isso foi possível identificar, caracterizar e analisar, por meio 

do confronto dos dados e informações recolhidos nas etapas quantitativa e qualitativa, a 

eficiência e a pertinência das diferentes estratégias, através das quais se busca atingir os 

objetivos do Ciência em Foco. 

O diagnóstico de impacto inicial do Programa no DF realizou-se durante todo o mês de 

setembro e o início do mês de outubro de 2008. Em função do pouco tempo de 
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implementação do PCF na segunda etapa do ensino fundamental, o estudo restringiu-se, 

nesse primeiro momento, aos efeitos da ação no primeiro segmento, esfera esta cujos 

resultados, ainda que preliminares, já podem ser aferidos e analisados com maior 

segurança e efetividade.  

A pesquisa foi efetivada em duas etapas distintas e concomitantes, de naturezas 

quantitativa e qualitativa: a primeira, mais ampla, quando questionários foram aplicados 

a professores, diretores e alunos; e a segunda, mais compreensiva, que incluiu 

entrevistas e grupos focais com professores, diretores, alunos, monitores, tutores, pais 

de alunos e representantes da Secretaria de Educação. Na primeira etapa, os 

questionários foram aplicados a 2.005 alunos, 594 professores e 172 diretores, com uma 

margem de confiabilidade de 95%. Na fase qualitativa, 26 grupos focais foram 

realizados e 57 entrevistas individuais coletadas, sendo ouvidas 307 pessoas. 

4. Principais resultados 

Feitos os esclarecimentos anteriores, passa-se, a seguir, à apresentação de alguns dos 

principais aspectos revelados pelo estudo em pauta. 

4.1 Dificuldades 

O Programa Ciência em Foco ainda é uma iniciativa muito recente, com início efetivo 

ocorrido apenas em maio de 2008. Nesse sentido, percebe-se que muitos dos problemas 

e dificuldades apontados pelos principais envolvidos na ação referem-se a dimensões 

operacionais e de coordenação interna. Por esse caminho é que se pode entender por que 

a maioria dos professores (63,1%) sinaliza enfrentar algum tipo de dificuldade para o 

bom andamento do Programa em suas respectivas escolas. Para efeito de analise, elas 

foram agrupadas em dois tipos: a) dificuldades operacionais, cujos efeitos, embora se 

façam sentir no espaço escolar, são de natureza externa; b) dificuldades de coordenação 

interna, isto é, que se processam no interir do universo escolar. 

Em relação às dificuldades operacionais, percebe-se que as três principais apontadas 

pelos professores foram: atraso na entrega do material (56,7%); formação/orientação 

insuficientes (44,1%) e quantidade insuficiente de materiais de investigação para os 

alunos (34,7%), dados que indicam a necessidade de afinar, para além do espaço 
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escolar, os canais de comunicação entre as diferentes esferas de coordenação e gestão 

do Programa. Os depoimentos a seguir aprofundam o conhecimento de tais indicadores.  

Como é um Programa novo, acho que a gente sempre fica com aquele ponto 
de interrogação: ‘Será que estou fazendo certo? Será que as minhas aulas 
estão produzindo o que é esperado pelo Programa?’ Então, como é um 
programa-piloto, a gente está sempre insegura. Por mais que a gente se 
prepare, sempre fica aquele ponto de interrogação: ‘Será que o objetivo foi 
alcançado?’. (Grupo focal, professores). 

Tem que explicar bem legal, senão, na sala, ninguém entende o que a 
professora diz. A gente fala pra ela explicar melhor, ela não explica, parece 
que ela não entende que o pessoal não entende. (Grupo focal, alunos). 

A gente já teve que alterar a sequência de umas aulas, não por conta de uma 
orientação didática e pedagógica, mas pela falta de material. Nós pulamos 
uma aula e depois retornamos a ela quando chegou o material. Já aconteceu 
de nós pedirmos emprestado da colega também, pra poder fazer a aula. 
(Grupo focal, professores). 

O outro conjunto de dificuldades está relacionado a questões de coordenação internas, 

isto é, que se processam diretamente no espaço escolar, e são representadas pela falta de 

infraestrutura para desenvolver as atividades, indicada por 55,6% dos professores; pela 

falta de infra-estrutura na escola (38,6%) ou, ainda, pela falta de articulação do 

conteúdo do Programa com os conteúdos curriculares (34,7%). Como pode ser mais 

bem percebido nas falas seguintes, tais questões remetem a temas de ordenamento das 

relações internas, denunciando um estreitamento insuficiente dos canais de interlocução 

entre os professores e os demais atores das escolas. 

Nas minhas aulas de Ciências costumo fazer as experiências que estão ali 
descritas, para que as crianças desenvolvam. Eu penso que o que falta nas 
escolas é um laboratório com pias, bancadas e tudo mais, não só esse 
material. A questão é ter um ambiente mais adequado. Eu, por exemplo, 
guardo o experimento da aula e temos que guardar para poder observar, mas 
não temos espaço adequado para fazer isso! O jeito que dou é colocar em 
cima do armário. (Grupo focal, professores). 

A princípio, estava tudo correndo bem. Depois, assim, vão surgindo muitos 
problemas na escola, vai ficando muito tumultuado. Então, a coisa começa a 
funcionar assim: cada um por si e Deus por todos nós. (Grupo focal, 
professores). 

Às vezes, tem algumas coisas que eu fico com dúvida, aí corro lá na sala dos 
professores: ‘E aí, você fez essa atividade assim? Como você desenvolveu?’. 
E aí as meninas falam: ‘Ah, eu fiz assim... Ah, então tá bom, vou fazer assim 
na minha sala.’ Então, é isso que eu estou colocando. Sinto falta de um 
suporte maior. Tinha que ter uma pessoa em toda a escola para esse 
momento. Passou aqui, está com dúvida? Ela vai e nos auxilia, tiras nossas 
dúvidas. (Grupo focal, professores). 
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Sobre a questão da falta de local específico para o desenvolvimento das atividades do 

Ciência em Foco, cumpre fazer algumas observações. Muito referida, tanto por 

professores quanto por diretores/responsáveis, como uma das maiores dificuldades 

enfrentadas para o bom andamento do Programa nas escolas, alcançando índices de 

55,6% e 52,2%, respectivamente, tal visão não é reforçada pelos alunos. Isso porque 

observa-se que 86% consideram que as aulas do CEF realizam-se em locais 

apropriados, o que vai ao encontro de um dos pressupostos básicos do Programa, qual 

seja o de transformar as salas de aula, e não apenas os laboratórios escolares, em locais 

efetivos de experimentação e descoberta. 

4.2 Mudanças 

Apesar das dificuldades vivenciadas no processo inicial de implementação do Programa 

nas escolas, em especial aquelas concernentes à logística, os diferentes atores 

envolvidos demonstraram, na sua maioria, estar satisfeitos com certas melhorias 

percebidas após a implantação do Ciência em Foco.  

Para os professores, tais melhorias evidenciaram-se especialmente em relação aos seus 

alunos. Como mostra o gráfico seguinte, 89,7% dos docentes afirmaram que houve 

aumento no envolvimento do alunado nas aulas de Ciências, 86,9% atestaram aumento 

no seu interesse e 85,7% indicaram aumento de sua participação nas aulas. 

Os depoimentos de alguns atores do Programa dão exemplos dessas transformações: 

Percebo que, mesmo que os professores não queiram, eles são 
obrigados a fazer com que o Ciência em Foco aconteça, por causa dos 
alunos. (Entrevista, mediadora). 

Eles todo dia comentam alguma coisa sobre aquilo que a gente está 
estudando dentro do Ciência em Foco. Eles estão ligados! Têm trazido 
muitas informações de fora, têm pesquisado muito. Têm acessado 
mais a internet. Então, eles mesmos já trazem as coisas, seus próprios 
questionamentos. (Grupo focal, professores). 

Em contrapartida, as percepções sobre sua própria participação, da direção da escola e 

dos pais/responsáveis obtiveram resultados um pouco inferiores. Assim, observa-se que 

29,7% dos professores indicam que seu envolvimento manteve-se igual, apesar de ser 

relevante o fato de 70% atestarem ter havido aumento. Um pouco mais significativos 

são os 58,1% que dizem que não houve envolvimento maior da direção − percepção não 
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compartilhada por estes últimos ao se auto-avaliarem −, o que pode sugerir a 

persistência de certas dificuldades de implementação do Ciência em Foco no âmbito da 

escola. 

Também aparece como digno de registro o fato de 89,6% afirmarem que não houve 

envolvimento maior dos pais/responsáveis dos alunos. Ressalte-se, entretanto, que, 

embora este seja o item de menor expressão positiva, não deixa de ser bastante 

significativo, se considerarmos que a escola é historicamente uma entidade que se 

mostra pouco aberta à participação da chamada comunidade extramuros, principalmente 

das famílias dos educandos (CUNHA, 2000), apresentando-se, aos olhos destas, como 

instituição fechada e autocrática. 

Gráfico 1 - Mudanças na escola após a implantação do 
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Fonte: Diagnóstico do Programa Ciência em Foco, RITLA, 2008. 

Nota: Foi perguntado aos professores: Pensando na sua escola, após a implantação do Programa Ciência em Foco: 

Ao serem confrontadas as percepções dos professores com aquelas indicadas pelos 

diretores/responsáveis, verifica-se que estes são bem mais otimistas em suas respostas, 

sendo que em nenhuma delas apontam ter havido qualquer decréscimo. Assim, 

consideram como altamente positivo o envolvimento dos alunos, assinalado por mais de 
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95% dos diretores/responsáveis. Também avaliam que houve aumento bastante 

significativo do envolvimento da direção da escola (90,5%). Em relação aos docentes, 

85,5% indicam evolução de seu envolvimento. O consenso entre estes atores e os 

professores residiu na análise sobre o envolvimento dos pais/responsáveis de alunos: 

apenas 28,4% percebem que houve aumento do envolvimento, contra 71,6% que 

indicaram não ter havido qualquer alteração nesse sentido. 

A iniciativa do Programa Ciência em Foco, além de estimular a criatividade e incentivar 

a participação dos alunos nas salas de aula, aumentando o seu desempenho e motivação, 

trouxe, também, na opinião dos professores e diretores/responsáveis envolvidos, outros 

benefícios. Como pode ser visualizado no gráfico a seguir, 86,4% dos professores 

respondem que ele proporciona a construção ativa e significativa do conhecimento, 

através das experiências, 85,7% acham que o Programa estimula o pensamento crítico 

dos alunos e 80% indicam que o PCF desenvolve o senso de cooperação e respeito. 

Esses três itens mais assinalados dizem respeito a dimensões que são importantíssimas 

para os processos de sociabilidade e interação social, imprescindíveis, portanto, uma vez 

que estimulam diferentes aptidões fundamentais para a convivência e a inserção no 

mundo social.  

Além dessa dimensão, chamam também a atenção os itens relativos aos efeitos 

produzidos no âmbito escolar como um todo. Observa-se que 67,2% dos professores 

acham que o Programa integra o ensino de Ciências às demais disciplinas, assim como 

62,4% apontam que ele transforma a escola em um ambiente atraente e motivador.  

No que diz respeito à interdisciplinaridade que o PCF estabelece entre os diferentes 

campos do conhecimento, os depoimentos transcritos a seguir oferecem pistas sobre 

algumas das formas como tal contribuição se materializa. 

Ciências é uma matéria que está em todas as áreas. E então, assim, eu 
não consigo separar das demais. Não posso dizer: Ah, eu quero dar só 
Português e Matemática. Isso não existe! Nas Ciências você está 
interpretando o tempo todo. Agora, no Ciência em Foco o aluno tem 
que fazer uma produção e uma produção que eles estão adorando 
fazer! Se fosse um assunto de Ciências, solto, dentro da matéria de 
Português, ele já não teria tanto interesse. Mas na aula do Programa, 
eles exercitam o Português, pois na hora de registrar no diário eles não 
querem esquecer de nenhum detalhe! Escrevem tudo mesmo! (Grupo 
focal, professores) 
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A prática é muito válida e a criança aprende muito mais. Com os 
experimentos, as crianças ficam com mais curiosidade, com mais 
vontade de aprender, pois para eles é uma coisa diferente. Aí essa 
curiosidade aparece em outras matérias também. Eles aprendem a 
trabalhar assim. (Grupo focal, professores) 

No entanto, a coluna MAIS OU MENOS também obteve indicações que merecem 

atenção: 27,1% informaram que o Programa integra mais ou menos o ensino das 

Ciências às demais disciplinas. Da mesma forma 32,9% assinalaram que o Programa 

transforma mais ou menos a escola em um ambiente atraente e motivador. Em relação 

ao envolvimento dos pais e a comunidade, observa-se que 87,8% indicaram que houve 

um pouco (50,9%) e/ou nenhum (36,9%) efeito. Certamente, as questões que envolvem 

o ambiente escolar e, especificamente, as relações entre a escola/família e 

escola/comunidades transcendem, em muito, os limites em que se situa uma ação como 

o Ciência em Foco, não se podendo ter a expectativa de que, isoladamente, modifique 

substancialmente o quadro existente. Entretanto reconhece-se o seu potencial para, em 

um trabalho conjugado a outras estratégias, contribuir para mudanças. 

Do ponto de vista da dinâmica via de regra presente no universo escolar, onde a 

ausência dos pais é recorrente, a simples indicação de um envolvimento, mesmo que 

reduzido, dos pais nas ações do Programa indica, como já destacado, a possibilidade de 

se estar se redefinindo o lugar da família no processo educativo desenvolvido nas 

escolas do DF. 
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Gráfico 2 - Resultados do PCF, segundo os professores (%)
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Fonte: Diagnóstico do Programa Ciência em Foco, RITLA, 2008. 

Nota: Foi perguntado aos professores: Você acha que o Programa Ciência em Foco: 

Os alunos são sem dúvida os atores que mais atestam transformações substanciais após 

a implantação do Programa. Tal dado é revelado, entre uma série de outros indicadores, 

pelo expressivo índice de marcação (90%) quando perguntados se as aulas de Ciências 

mudaram depois da chegada do PCF. 

O gráfico 3 oferece um panorama das alterações mais marcantes apontadas pelos 

discentes após o Programa. Como pode ser comprovado, 61,9% acham que as aulas 

estão mais interessantes, 59,4% as consideram mais legais e 55,4% se divertem mais 

com elas, em contraposição aos 8,5% que acham que as aulas estão do mesmo jeito, e os 

2,1% que as consideram mais chatas. Ao serem cruzados tais dados com a faixa etária 

dos alunos, percebe-se que é justamente entre aqueles de dez anos que o PCF tem uma 

avaliação mais positiva. Vale destacar que é por volta dessa faixa que os alunos são 

introduzidos, a partir dos conteúdos do Programa, em discussões envolvendo questões 

relativas à sexualidade. 
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Gráfico 3 - Percepção de como estão as aulas de Ciências após 
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Fonte: Diagnóstico do Programa Ciência em Foco, RITLA, 2008. 

Nota: Foi perguntado aos alunos: Após o Programa Ciência em Foco, as aulas de Ciências estão: (Se necessário, marcar mais de 
uma opção) 

Tais transformações são muito bem justificadas pelos alunos. Conforme atesta o gráfico 

4, as aulas estão melhores porque: 

• para cerca de 80% deles, o PCF torna as aulas de Ciências mais legais; 

• outros 72,7% sentem-se mais animados a ir à escola; 

• 61,% deles comprovam a interdisciplinaridade do Programa declarando que 
auxilia nas outras matérias; 

• 60,1% atribuem ao Programa melhor entendimento sobre o que acontece no 

mundo; 

• 55,2% acham que ele desperta o interesse de seus pais ou responsáveis; 

• e, finalmente, 30% acreditam que as aulas do Ciência em Foco têm relação com 

a sua vida fora da escola, variável esta que pode ser agregada àquela relativa a 

um melhor entendimento do alunado a propósito do que se passa no mundo. 
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Fonte: Diagnóstico do Programa Ciência em Foco, RITLA, 2008. 

Nota: Foi perguntado aos alunos: As aulas do Ciência em Foco: (Se necessário, marcar mais de uma opção) 

Além de eles próprios apreciarem a ação, os alunos também atestam o gosto de seus 

colegas de escola pelo Ciência em Foco. Somados os índices dos que gostam muito e 

daqueles que gostam, mas não de tudo, chega-se ao percentual de 81%, contra 16,4% 

dos que não conversam sobre a ação com seus colegas e apenas 2,5% dos que declaram 

que estes não apreciam o PCF. 

Quando perguntados sobre os locais/situações onde mais falam sobre o Ciência em 

Foco, os alunos relatam que é com a família, item que atinge um percentual de 64,2% 

das marcações e ao qual pode ser associado o de 31,8% dos que afirmam fazer o mesmo 

fora da escola. Se lembrarmos que 55,2% deles também asseguram que o PCF desperta 

o interesse dos pais/responsáveis e associamos tais dados às dificuldades relatadas por 

professores e diretores/responsáveis quanto ao envolvimento dos familiares dos alunos, 

percebemos que as instituições escolares não estão sabendo se fazer valer do grande 

potencial que o Programa possui, no sentido de eliminar, ou ao menos, mitigar o 

afastamento histórico do binômio família/escola.  

Gráfico 4 - Percepção dos alunos sobre as aulas do Ciência em Foco  (%)

79.6

72.7

30.0

60.1 61.5

55.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T ornam as  aulas  de

C iências  mais  legais

Animam a ir à

es cola

D es pertam o

interes s e dos

pais /res pons áveis

T êm relação com a

vida fora da es cola

F azem entender

melhor o que

acontece no mundo

Ajudam nas  outras

matérias



 17

A situação de não-aproveitamento integral das possibilidades do PCF, bem como suas 

potencialidades no sentido do envolvimento familiar, fica bastante evidente na fala do 

um professor transcrita a seguir: 

O contato que a gente tem com os pais é bimestral, nas reuniões da escola. A 
gente não tem contato semanal e mensal, entendeu? Na minha turma, a 
participação deles não é muito boa. Mas aí os alunos chegam em casa, 
contam o que aconteceu na aula e alguns pais vêm à reunião e comentam: 
‘Ah, o Ciência em Foco! Antes eu não sabia o que era e agora eu tô vendo e 
tal... Ah, então isso é que é açucena?’ (Grupo focal, professores) 

Ainda sobre esse item da pesquisa, vale a pena notar o percentual de cerca de 30% dos 

alunos que comentam o Programa no seu tempo de lazer, o recreio, não se restringindo a 

falar sobre ele apenas nas salas de aula (56,9%). 

O conjunto das informações referidas nesse tópico do estudo indica que o maior 

beneficiário do Programa, sem dúvida, tem sido o aluno, seguido de perto pelo 

professor, o que faz da experiência, em si, uma iniciativa que se pode considerar 

exitosa, razão pela qual não parece exagero inferir que o Ciência em Foco vem sendo 

um importante aliado no sentido da transformação do clima escolar nas escolas da rede 

pública do Distrito Federal. Por esse motivo é que se avalia, com base nos dados aqui 

apresentados, que o Programa é potencialmente capaz de atuar na redução do 

absenteísmo e da repetência, uma vez que seus efeitos parecem repercutir positivamente 

no enfrentamento daquele que é considerado o crucial desafio educacional brasileiro, 

qual seja, a melhoria da qualidade do ensino oferecido no país. 

No entanto, os dados também indicam a necessidade de que sejam redefinidas as 

estratégias de mobilização e envolvimento da comunidade escolar, procurando fazer do 

Programa uma iniciativa promovida pela e para a escola. As informações disponíveis 

também parecem indicar que existe uma dificuldade de integração da direção da escola 

com os professores envolvidos no Programa, assim como de mobilização e 

envolvimento de pais e/ou responsáveis pelos alunos, itens que merecem, portanto, a 

máxima atenção dos responsáveis pela implementação do PCF. 

5. Avaliação final 

Quando perguntados se gostariam de ter mais aulas do Ciência em Foco, a quase 

unanimidade dos alunos (98,5%) respondeu que sim, denotando que, ao contrário de 
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diversas outras práticas desenvolvidas no interior das escolas brasileiras, o Programa se 

lhes apresenta como algo prazeroso, cujo aumento da carga horária é visto com bons 

olhos pela quase totalidade deles. 

Do mesmo modo, ao serem indagados sobre a importância da continuação do Programa 

em suas respectivas escolas, todos os sujeitos do estudo abordados ofereceram respostas 

quase unânimes: 97,4% dos professores, 99,4% dos alunos e o universo dos 

diretores/responsáveis (100%) responderam que sim; ou seja, que desejam a 

continuidade do Ciência em Foco no conjunto de escolas que oferecem o primeiro 

segmento do ensino fundamental na rede pública do Distrito Federal. 

Convidados a avaliar, por meio de nota, a experiência em curso, os entrevistados 

oferecem o panorama desenhado pelo gráfico 5. 

Gráfico 5 - Notas atribuidas ao Programa Ciência em Foco 
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Fonte: Diagnóstico do Programa Ciência em Foco, RITLA, 2008. 

Observa-se que a mais alta média de notas ficou entre os alunos, com 9,7; vale destacar 

que, dentre estes, 88,2% deram grau 10 ao Programa. Os diretores/responsáveis ficaram 

na segunda colocação, oferecendo notas cuja média foi de 8,5, e os professores 8,1. Tais 

índices, no cômputo geral, situam a experiência com o Programa Ciência em Foco, 

portanto, entre os patamares de bom e excelente. 

Diante do exposto, e no que pesem as diversas dificuldades apontadas pelos atores da 

pesquisa - as quais podem ser mais bem compreendidas a partir da leitura do relatório 
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integral deste estudo -, parece não haver dúvidas sobre a necessidade de continuação do 

Programa. São muitos os motivos alegados, dentre os quais destacam-se desde a 

metodologia inovadora na abordagem do ensino das Ciências e a falta de ações 

anteriores voltadas para essa área, até os próprios desdobramentos que o 

desenvolvimento do PCF vem imprimindo no cotidiano das escolas, cujos resultados 

parecem estar contribuindo efetivamente para o estabelecimento de novos e mais 

promissores vínculos no interior dessas instituições. 

Por fim, vale notar que muito do que se apresentou como sucesso da ação, e mesmo de 

sua reconhecida qualidade - ou seja, para além do valor do Programa em si -, pode estar 

indicando, em um exame mais abrangente, uma manifestação da comunidade escolar 

vinculada à descoberta de novas possibilidades no ato de ensinar e aprender, descoberta 

essa que tem mudado o ambiente da escola, revelando situações de ensino que fixam a 

atenção das crianças, envolvendo-as nas dinâmicas, rituais, hábitos e procedimentos de 

sala de aula, o que, conseqüentemente, tem possibilitado, ainda que de forma pontual, 

que os atores envolvidos vivenciem a inigualável sensação de que alguém ensinou 

alguma coisa “de verdade” e que alguém aprendeu algo “de fato”... 
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