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Introdução 

Concebemos o trabalho escolar como o resultado 

de complexas e múltiplas relações entre as 

prescrições legais, os diversos atores e as 

condições materiais da realidade objetiva de 

determinada escola
1
. O trabalho escolar constitui a 

própria substância da atividade escolar cotidiana 

não se restringindo unicamente ao trabalho didático, 

mas, tendo natureza coletiva e institucional, abarca 

a totalidade das práticas que envolvem desde seu 

planejamento à sua execução e avalição. 

O trabalho escolar apresenta diferentes dimensões 

que, inter-relacionadas, estruturam e condicionam 

seu desenvolvimento. Dimensões que envolvem 

desde aspectos mais objetivos de natureza 

organizacional-estrutural até aspectos de natureza 

político-ideológica. Os primeiros abarcam as 

condições de infraestrutura, materiais e financeiras 

da instituição escolar, o regime de trabalho dos 

profissionais; os últimos se relacionam com as 

concepções pedagógicas que orientam a 

organização escolar como um todo
2
. 

O presente trabalho é resultado do curso de 

extensão intitulado “Ferramentas Didáticas para o 

Ensino de Ciências”, oferecido pelo IFSP, campus 

Catanduva, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação de Catanduva. As 6 professoras de 

Ciências Naturais que atuam no segundo ciclo das 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental de 

Catanduva se matricularam no curso e passaram a 

frequentar regularmente às aulas. Em um trabalho 

conjunto com as professoras da rede, buscamos 

realizar uma incursão no cotidiano das EMEF a fim 

de buscarmos identificar os principais 

condicionantes que atuam sobre seu trabalho 

cotidiano e que são responsáveis para que a 

utilização de atividades experimentais em sua 

prática pedagógica cotidiana não seja frequente. 

Resultados e Discussão 

A partir das principais dificuldades elencadas pelos 

professores de ciências naturais no tocante à 

utilização de atividades experimentais, pode-se 

notar que elas se enquadram em quatro grupos: 

aqueles relacionados à organização da escola e das 

aulas; os fatores ligados às condições estruturais e 

materiais oferecidos pelos estabelecimentos 

escolares; dificuldades atreladas à formação do 

professor e; conflitos relativos ao comportamento 

dos alunos. 

Compõem os fatores relacionados à organização da 

escola e das aulas: (a) Alta quantidade de alunos 

por turma, (b) Tempo insuficiente de duração das 

aulas para a realização de certos experimentos e a 

confecção de relatórios. Os fatores relacionados à 

infraestrutura são: (a) Falta de vidrarias, reagentes 

e demais utensílios necessários para a realização 

dos experimentos, (b) Inexistência de um local 

adequado para a realização de experimentos, (c) 

Disponibilidade de material didático especializado 

com propostas de experimentos compatíveis com 

grande parte do conteúdo a ser desenvolvido em 

sala de aula ao longo do ano. Dentro dos fatores 

relacionados ao professor estão: (a) Formação 

inicial deficitária no âmbito de práticas didáticas que 

favoreçam o trabalho com experimentação, (b) 

Tempo reduzido de planejamento das aulas. Dentro 

dos fatores relacionados ao comportamento do 

aluno temos: (a) Indisciplina, (b) Dificuldades para 

acompanhar o desenvolvimento das atividades 

experimentais. 

Conclusões 

A partir da reflexão crítica conjunta, foi possível 

perceber que a melhora das condições atuais de 

trabalho das professoras, envolve o empenho de 

toda a equipe educativa. Desde ações da Secretaria 

Municipal de Educação, passando da equipe 

gestora e funcionários das escolas, pelos 

professores e chegando também nos alunos. Ao 

final do levantamento, os autores redigiram uma 

carta reivindicatória conjunta que foi entregue à 

Secretaria Municipal de Educação de Catanduva.  
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