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RESUMO 

É extensa, por parte dos professores, a discussão sobre a articulação de 
atividades e estratégias de ensino que venham a proporcionar participação do 
alunado. Entretanto tal tarefa constitui um desafio para muitos docentes visto que, 
muitas vezes, a formação inicial nem sempre os prepara para essa perspectiva.  
Entendemos que é necessário promover nos docentes uma autonomia crítica, 
assumindo-se a escola como espaço de formação. O objetivo deste trabalho foi o de 
viabilizar um espaço de discussão e reflexão para professoras em exercício dos 4º e 
5º anos do Ensino Fundamental I. Esse espaço era dirigido para estudarem e 
articularem, entre outros, o conhecimento disciplinar de Ciências e a elaboração e 
sistematização de atividades de ensino que levem a uma participação mais ativa dos 
estudantes. A pesquisa foi realizada em uma escola particular de Natal/RN, que 
atende a alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Foi desenvolvida em quatro 
etapas: a 1ª, de familiarização, cujo objeto de estudo se deu por meio da observação 
da sala de aula e da análise dos planejamentos anuais; a 2ª, de identificação das 
dificuldades das professoras, tendo como instrumentos questionários com perguntas 
abertas e elaboração de textos; na 3ª, na perspectiva de promover uma intervenção, 
utilizou-se, como instrumentos de investigação, o diário e outras atividades, como 
oficinas, cursos e a elaboração de material didático; na 4ª etapa, para reconhecer as 
possíveis mudanças na prática docente, ocorreram novas observações em sala de 
aula, análise dos planejamentos. Os dados obtidos foram organizados em tabelas e 
categorizados. Os resultados sinalizam mudanças na prática dessas profissionais, a 
introdução da disciplina de Ciências no espaço formativo e o material didático 
elaborado tem sido um subsídio importante para auxiliá-las nas aulas. 

Palavras chaves: Formação Continuada. Ensino de Ciências. Projetos de Ensino.   
Espaço Formativo. Autonomia. 



RESUMEN 

Es extensa, de parte de los docentes, la discusión sobre la articulación de 
actividades y estrategias de enseñanza que vengan a proporcionar una participación más 
activa del alumnado. Sin embargo tal tarea constituye un desafío para muchos profesores ya 
que, muchas veces, la formación inicial no siempre  los prepara para esta perspectiva.  
Nosotros entendemos que es necesario desarrollar en los maestros una autonomía crítica, 
tomando la escuela como espacio formativo. El objetivo de este trabajo fue él de incentivar 
un espacio de discusión y reflexión para profesores en ejercicio de los 4° y 5° años de la 
Enseñanza Fundamental I. Ese espacio que era orientado para que ellos estudiasen y 
articulasen, entre otras cosas, el conocimiento disciplinar de Ciencias y la organización y 
sistematización de actividades de enseñanza que lleven a una participación más activa de 
los estudiantes. La investigación se realizó en una escuela privada de Natal/RN, que atiende 
a estudiantes desde la educación infantil hasta la enseñanza secundaria. Se desarrolló en 
cuatro fases: la 1ª,  de familiarización, cuyo  objeto de estudio se dio a través de la 
observación del salón de clase y del análisis de la planificación anual: la 2ª,  de identificación 
de las dificultades de los maestros, teniendo como instrumentos encuestas con  preguntas 
abiertas y elaboración de textos. La 3ª, en la perspectiva de proporcionar una intervención, 
se usó como  instrumentos de investigación, el diario de clase y otras actividades como 
talleres, cursos y la elaboración de material didáctico. En la 4ª fase, para reconocer los 
posibles cambios en la práctica docente, ocurrieron nuevas observaciones en el salón de 
clase, el análisis de las planificaciones. Los datos obtenidos fueron organizados en tablas y 
clasificados. Los resultados señalan cambios en la práctica de esos profesionales, la 
introducción de la disciplina de Ciencias en el espacio formativo y el material didáctico 
elaborado ha sido un subsidio importante para ayudarlos en las clases. 
       

     
Palabras clave: Formación Continuada, Enseñanza de Las Ciencias. Proyectos de  

Enseñanza. Espacio Formativo. Autonomía.     
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Capítulo 1 Introdução 

Pensar a formação do professor como um processo de desenvolvimento 

contínuo é considerar a sua responsabilidade em buscar atualizar-se sempre, e, ao 

mesmo tempo, ver nesse profissional uma mudança de atitude com relação à sua 

prática em sala de aula. Ou seja, de forma consciente, este profissional estará 

refletindo “sobre” e “durante” a sua “ação” docente. 

Não é de hoje a preocupação com a formação continuada do professor. 

Nesse sentido tentaremos situar, em poucas linhas, a discussão sobre a formação 

de professores. Em busca da sua “melhoria” como cidadão e profissional da 

educação e, sobretudo, com esse interesse, vários sinônimos foram dados para 

essa formação, como reciclagem, capacitação por meio de cursos de curta duração, 

entre outros. Esse modelo de formação apóia-se na idéia de acúmulo de 

conhecimentos ditos teóricos para posterior aplicação ao domínio da prática. Essa 

visão é coerente com a lógica da racionalidade técnica, segundo a qual a atividade 

profissional consiste em “situações simuladas” por intermédio da aplicação da teoria 

e da técnica científica.  

Os cursos ministrados para a formação de professor, muitas vezes, reduzem-

se a informações teóricas que se preocupam com fatos, instrumentos, conceitos e 

procedimentos que o professor deve utilizar em sua prática diária. Por outro lado, as 

necessidades da sala de aula e a complexidade do fenômeno do ensino vão além de 

tudo isso. Não há uma receita ou modelo pronto para ser seguido pelo professor. As 

informações caminham mais rápido do que seu acesso. Cada aluno é um aluno. As 

situações com as quais o professor se depara em seu dia-a-dia estão bem distantes 

dos referenciais teóricos e técnicos propostos. Estes cursos de formação aliados, às 

vezes, à falta de conhecimento dos professores - formadores que lidam com esse 

futuro professor têm dificultado a utilização de certas práticas que, em geral, são 

“impostas” a esses profissionais. Assim, segundo esse modelo, os problemas são 

meramente instrumentais, e a tarefa profissional se resume a selecionar e utilizar 

uma série de procedimentos ao contexto da sala de aula (PÉREZ-GOMEZ, 1992 

apud SILVA, 2003).  
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Essa perspectiva em nada contribuirá para a prática desses profissionais, 

porque a realidade educacional vai além das técnicas e instrumentos, que ora são 

“sugeridos” nesses cursos de atualização. O universo escolar é vasto, são vários os 

desafios que se apresentam diante dos professores. Ao adotar a formação 

profissional como um continuum, em que o professor vivencia a problemática, 

estabelece-se um vínculo de confiança em que ambos (professor e professor 

formador) tomarão a consciência do contexto profissional em que estão incluídos. E, 

sob esse ponto de vista, a formação docente será entendida seguindo um modelo 

reflexivo, no qual o professor passará a refletir sobre a sua prática, compreendendo 

que ele e o aluno serão os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, pois, a formação básica passa a ser vista como apenas um dos 

momentos do processo formativo (MIZUKAMI, et al. 2002). Daí por que foram 

sugeridas diferentes propostas para essa formação continuada, o deslocamento dos 

professores para a universidade ou a criação de parcerias com a universidade e a 

escola, com o objetivo de proporcionar ao professor a melhoria de sua prática em 

sala de aula, entre outras. 

Para que a formação continuada ocorra na escola, faz-se necessária segundo 

Mizukami et al. (2002), a participação de todos os atores envolvidos nesse processo 

tais como a direção, a equipe pedagógica e a participação contínua de um ou mais 

especialista para os estudos e orientações.  

A proposta da grande maioria dos cursos de formação continuada é fomentar 

nos atores uma atitude reflexiva, em que todos necessitam estar consciente de seus 

papéis no desenvolvimento das atividades. Em outras palavras, deslocar o foco do 

sujeito voltado para dentro de sua consciência rumo a uma disposição de agir 

comunicativa. 

Há um certo consenso entre os estudos sobre a formação docente de que é 

necessário ultrapassar a idéia ingênua de que ensinar é uma tarefa fácil, que basta 

saber o conteúdo e aplicar técnicas pedagógicas. Quer dizer, é necessário evitar a 

ingenuidade de assumir a tarefa docente como um simples transmitir (MALDANER, 

2000). 

Se, na agência formadora, os professores formadores não promoverem a 

integração do conhecimento disciplinar com o conhecimento pedagógico sobre o 
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processo de ensino isto é, discutir o quê, o como e o porquê ensinar -, os futuros 

professores tornam-se presas fáceis dos livros didáticos (SILVA, NEVES, 2005). 

Assume-se, neste trabalho, que a complexidade, a reflexão e a investigação 

da prática pedagógica são constitutivas do desenvolvimento e autonomia do 

professor (MALDANER, 2000). Nesse sentido, a escola constitui um destes espaços. 

Há a necessidade da criação de espaços coletivos no contexto escolar para a 

produção de pesquisa “do” e “no ensino”. Isso funciona como alternativa para uma 

retroalimentação dos seus saberes e dificuldades vivenciados, a cada dia, na escola. 

Ao pensar na formação continuada do docente, observa-se que são poucas 

as preocupações com esse indivíduo, com relação às suas condições financeiras 

para sustentar a sua “atualização”. Geralmente, os cursos oferecidos são pagos, e, 

quando não, ocorrem em seu horário de trabalho, sem falar que não há nenhuma 

ajuda de custo, pois bem sabemos que o salário desses profissionais não é 

compatível com as exigências que lhes são impostas. Acreditamos que a criação de 

um espaço onde possam ocorrer investigação e intervenção da prática escolar 

contribuirá para o crescimento desses professores, e que esse lugar pode ser a 

própria escola em que ele atua. 

Um ponto motivador desta pesquisa e que merece atenção foi a exigência da 

instituição escolar (baseada nos documentos legais), para com que as professoras 

trabalhassem na perspectiva dos projetos de forma interdisciplinar. Tal situação 

provocou uma inquietação e angústia nas professoras proporcionou sugerir as 

docentes este estudo, uma vez, que estou incluída neste contexto como orientadora 

de Ciências. Senti-me, então, responsável pelo  papel de auxiliá-las na melhoria da 

sua prática docente, de acordo com suas necessidades profissionais. Tais 

exigências, implícitas ou não, são, em geral, comuns em outras instituições 

escolares. 

Diante dessa perspectiva e, como orientadora do grupo de professoras dos 1º 

e 2º ciclos, pude perceber, durante a orientação das atividades algumas dificuldades 

para trabalhar, com projetos escolares, os conteúdos de Ciências e as sugestões 

dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – 

envolvendo os temas transversais e a perspectiva interdisciplinar. 
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Essa inquietação se molda, nesta pesquisa, sob a seguinte questão: como as 

professoras de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental (3ª e 4ª séries) trabalham em 

sala de aula os conteúdos de Ciências, abordando o ensino por meio de projetos, 

incluindo neste as relações, tendo como pontos “os temas transversais” e a 

”interdisciplinaridade?” 

Procurou-se mergulhar nos referenciais teóricos que tratassem desses temas 

tais como Hernández e Ventura (1998), Santomé (1998), Zabala (1998, 2002a; 

2002b) entre outros. Esses autores sinalizavam para os seguintes questionamentos: 

como se dá o conhecimento escolar? De que forma o professor pode trabalhar em 

sala de aula, considerando o aluno como sujeito ativo do seu processo de ensino e 

aprendizagem? Como abordar o conteúdo, de forma que não fique 

compartimentalizado?  

Busca-se não somente uma aproximação com a fundamentação teórica sobre 

projetos na escola, enfatizando-se assuntos como os temas transversais e a 

interdisciplinaridade, mas também elementos para a elaboração de um material 

didático que auxilie o trabalho das professoras na sua prática educativa. 

Este estudo apóia-se, portanto, na experiência vivenciada por nós na escola 

em que estas professoras possuem uma concepção tácita de currículo, 

apresentando um discurso construtivista diante, muitas vezes, da prática tradicional. 

Por outro lado, entende-se que, se não houver um envolvimento efetivo dos 

professores nas reformas educativas, não haverá mudanças. Cursos rápidos não 

resolvem a problemática da formação continuada dos professores (MALDANER, 

2000). 

 Nossa proposta é organizar um espaço de diálogo e reflexão entre as 

professoras, provocando uma forma de intervenção consciente e proposital, a fim de 

promover a criticidade e autonomia.   

 Como já sinalizado anteriormente, na instituição em que atuo como 

orientadora pedagógica (Ensino de Ciências), foi solicitado às professoras do 2º ao 

5° anos do Ensino Fundamental que organizassem suas atividades de Ciências por 

meio de projetos e que tais conteúdos devessem dialogar com outras áreas de 

conhecimento.  Tal exigência provocou um desconforto entre elas e, diante dessas 
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inquietações, para implementar nossa proposta esta pesquisa tomou corpo nos 

seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as dificuldades das professoras para trabalhar conteúdos de 

Ciências por meio dos projetos escolares; 

b) criar um espaço formativo na escola para o Ensino de Ciências; 

c) acompanhar as  mudanças (se houver), no discurso/ação das professoras. 

Essa pesquisa centra-se principalmente na criação de um espaço formativo 

dentro das reuniões de planejamento da escola, na disciplina de Ciências e busca 

atender às condições essenciais para que a formação continuada realmente 

aconteça, respeitando seus princípios básicos, uma vez que na, maioria das vezes, 

esse termo é utilizado de forma equivocada em nosso contexto. 

No próximo capítulo, serão abordados temas que foram citados neste espaço 

formativo. Cabe destacar que, durante as atividades de orientação, percebeu-se que 

– tão somente promover junto às professoras leituras e discussões de textos não era 

o suficiente para introduzir essa nova proposta. Por isso, partimos desse ponto. 

Fazia-se necessária a confiança e o respeito do que estávamos propondo junto a 

elas. Considerar as sugestões das professoras, relativas às necessidades para 

melhorar a sua prática, é um fator importante para sua formação. Por outro lado, 

outras temáticas para o estudo foram sugeridas pelas professoras, comprovando-se 

as suas necessidades.  

Inicialmente, foram elencados, a partir das minhas observações, uma série de 

temas, mas alguns passaram por modificações no decorrer do processo desta 

pesquisa devido às exigências e necessidades das professoras, como é o caso do 

estudo sobre interdisciplinaridade. 

Este trabalho abordará assuntos voltados a essa temática e será 

desenvolvido em cinco capítulos. O primeiro tratará da introdução, o segundo 
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enfocará uma breve discussão sobre a formação docente, intitulado “A formação 

continuada de professores: situando a questão”. O terceiro, intitulado “Os projetos na 

escola, a interdisciplinaridade e o ensino de Ciências”, traz o referencial teórico, 

destacando: projetos na escola e o ensino de Ciências, temas transversais como 

temática para trabalhar conteúdos de Ciências, a unidade didática para organizar 

conteúdos de Ciências e a interdisciplinaridade no ensino de Ciências. O quarto 

capítulo diz respeito aos aspectos empíricos da pesquisa intitulada “A escola como 

espaço formativo” e apresenta o contexto da pesquisa, os sujeitos da pesquisa, 

algumas sinalizações sobre a investigação com o percurso metodológico, os 

resultados e discussão. Por fim, o capítulo 5 com as considerações finais, anexos e 

apêndices com os materiais didáticos das oficinas e cursos. 

Acredita-se que, proporcionando às professoras um espaço para a 

atualização da sua prática profissional cotidiana e realizando um trabalho que, além 

de promover esse espaço na escola, possa também instigar a elaboração de 

materiais didáticos, promover oficinas e estudos contínuos, estaremos propiciando e 

contribuindo para refletir sobre o seu fazer pedagógico.  
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Capitulo 2  A formação continuada de professores: situando a 
questão 

 Neste capítulo, serão discutidas, em linhas gerais, algumas das condições para 

se pensar espaços de formação continuada de professores sob o olhar de diferentes 

autores, assim como são os diferentes níveis de formação. Também serão 

apresentados argumentos que advogam para a criação deste espaço no interior da 

escola. 

 Pensar na formação de professor implica refletir, entre outras questões, sobre 

duas: que modelo de professor se pretende? Que modelo de ensino deve ser 

considerado? 

 A partir desses dois questionamentos, podemos pensar em estratégias de 

formação. Segundo Rivero e Porlán (1998), os professores devem ter o 

conhecimento teórico disciplinar, o conhecimento da teoria da educação e o 

conhecimento prático completo, mas esses conhecimentos devem estar inter-

relacionados, contribuindo para o desenvolvimento profissional. Ademais, a 

formação dos professores implica diferentes saberes que amalgamam a base de 

conhecimentos (MARTÍN,1997; NUÑEZ; PORLÁN; RAMALHO; RIVERO, 1997; 

GAUTHIER, 1998; SILVA, 2003; entre outros). 

 Pesquisas sobre Formação de Professor preocupam-se em como os 

professores aprendem a ensinar e de que forma constroem os saberes de sua 

profissão (RAMALHO; NUÑEZ, 1998). Essas pesquisas adotam a concepção do 

professor como um profissional que tem subjetividade e intencionalidade. 

 Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) esclarecem que a profissionalização do 

ensino implica dois pontos: a profissionalidade e o profissionalismo. O primeiro diz 

respeito aos saberes, às competências e às atitudes para o desenvolvimento da 

tarefa docente; e o segundo, à valorização (ser reconhecido) do seu trabalho pela 

sociedade. 

 Monteiro (2003), apud Silva (2003), relata que o saber docente vem sendo 

utilizado como ferramenta teórica de grande potencial na busca de novas referências 
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e bases de reflexões sobre a prática dos professores, situando-os no contexto da 

perspectiva formativa que contribua com sua profissionalização. 

 A atenção sobre a pesquisa dos saberes docentes, no contexto das reformas 

brasileiras, inclui-se numa perspectiva mais ampla, que reúne um rico e amplo 

campo de referências (MARTIN; PORLÁN; RIVERO; 1997; SCHÖN, 2000; TARDIF, 

2002), que tem viabilizado significativamente as orientações das novas práticas e o 

reconhecimento dos saberes profissionais dos professores (GARCIA,1992 apud 

SILVA, 2003). 

 Maldaner (2000) esclarece sobre a importância de considerar que as 

mudanças na prática pedagógica não ocorrem por imposição ou apenas por desejo. 

Para assumir a postura de um profissional reflexivo/pesquisador, faz-se necessário 

explicitar, desconstruir e reconstruir concepções e, isso requer tempo e condições de 

diferentes naturezas. 

 Para Schön (2000), um profissional reflexivo é capaz de conduzir, sobre a 

concepção, experimentos nos quais ele impõe um tipo de coerência a situações 

extremas e, por conseguinte, desvendam conseqüências e implicações das 

concepções que escolheram. Esse profissional está pronto para resultados 

inesperados, escutam e refazem sua concepção do problema. Elaboram novas 

estratégias diante da nova situação que surge. Segundo este autor,  

É essa junção de concepção do problema, experimentos imediatos, 
detecção de conseqüência e implicações, resposta à situação e 
resposta à resposta que constitui uma conversação reflexiva com os 
materiais de uma situação, o talento artístico com caráter de design1

de uma prática profissional (SCHÖN, 2000, p.124). 

  

Um profissional reflexivo reconhece a importância do diálogo de palavras e 

ações na sua prática. Para promover um momento de reflexão com esse 

profissional, torna-se consensual a idéia de que a formação de professores deve ser 

contínua e continuada. Extrapolar as fronteiras da formação inicial deve ser um 

                                                
1 O design habilidoso é um tipo de conhecimento - em – ação.  “É uma habilidade holística” (SCHÖN, 
2000, p.124). 
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compromisso do professor em exercício, uma vez que estes cursos, nem sempre, 

atendem às necessidades integrais desses profissionais. 

 Por outro lado, há uma sinalização de que o professor vive, hoje, uma crise 

identitária.  Vários modelos de ensino lhes são apresentados de acordo com os 

documentos legais. O que faziam antes que, “supostamente” era o correto, hoje é 

questionado. Esses fatores têm contribuído, e muito, para que os professores entrem 

em conflito. 

 Por que não pensar em propostas formativas que surjam das necessidades 

desses profissionais? Esse é considerado um dos princípios norteadores da 

formação continuada de professores. 

 Uma das perspectivas é que a formação seja contínua e no próprio espaço que 

o docente atua profissionalmente, ou mesmo que se busquem parcerias junto à 

agência formadora, que proporcionem um olhar sobre a prática em sala de aula. 

Além disso, viabilizar a participação desses professores em congressos, seminários, 

simpósios etc. 

 É necessário, assumirmos, criar um espaço que leve os professores à 

refletividade, a criticidade e à ação. Esses fatores são elementos essenciais para a 

autonomia desses profissionais da educação, além da consciência da função da 

escola na sociedade. 

 A formação continuada deve possibilitar aos professores a autonomia na 

elaboração do currículo escolar. Questões que fazem parte do trabalho docente 

devem ser constantemente (re)pensadas, tais como: quais conteúdos devem ser 

ensinados?  Como os alunos devem ser avaliados? Quais são as necessidades de 

aprendizagem dos alunos? Como os conhecimentos aprendidos na escola podem 

contribuir para o crescimento do próprio indivíduo e da sociedade?  Para essa 

autonomia, faz-se necessário conhecimento, auto-estima, valorização do trabalho, 

segurança própria, preparo para resolver novas situações, compromisso e 

consciência do papel do professor na sociedade. 

 Em outras palavras, pensar na formação continuada do professor é deixar 

emergir dele suas necessidades com relação ao que pretende aprender para 

melhorar a sua prática docente. 
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 De acordo com Porlán, Rivero e Martín (1997), o processo de desenvolvimento 

da formação do professor se organiza da seguinte forma: incrementa a sua 

competência da prática na aula (no sentido de saber fazer), além de qualquer 

reconhecimento individual que contribuirá para melhorar a sua prática docente. 

Consiste na formação do grupo de trabalho, em que a reflexão coletiva e a 

subjetividade permitirão uma visão mais aberta, submetida a críticas da atividade 

científica e ao intercâmbio de idéias e debates na própria escola, ou em outros 

espaços como congressos, simpósios, seminários, entre outros. O objetivo desse 

nível de desenvolvimento profissional gira em torno de projetos de investigação 

escolar e experimentação curricular, além de propiciar ao professor a reflexão sobre 

a sua prática docente e levá-lo a refletir sobre tais questões: posso melhorar o que 

estou fazendo? O que devo repensar? Por que estou revendo estes pontos? 

 Refletir sobre a formação continuada é dar ao professor condições de avançar 

e, ao mesmo tempo, permitir que ele mesmo vá em busca de estratégias que 

possam auxiliar a sua prática pedagógica; dessa forma, seu espaço na sociedade 

estaria bem definido. 

  A visão da formação do professor centrada na racionalidade técnica está 

superada, uma vez que esta não prepara o professor para o mundo globalizado que 

ora lhe é exigido. Essa visão termina, mais uma vez, em acúmulo de conteúdos sem 

haver a refletividade sobre eles, apresentados sempre como verdade absoluta, o 

que se caracteriza, ainda, como um pensamento positivista. 

 A perspectiva mais proeminente centra-se, hoje, em uma concepção 

construtivista, em que vários modelos – forma de organizar as atividades – precisam 

ser conhecidos (considerando suas possibilidades e limitações) pelos professores. 

Esses modelos assumem o aluno como sujeito ativo do seu processo de 

aprendizagem e faz do professor um mediador. Dessa forma, professor e aluno são 

percebidos com espíritos investigativos, autônomos, críticos e reflexivos sobre suas 

respectivas ações.  

 Segundo Porlán e Rivero (1997), o que caracteriza esses profissionais é a sua 

atitude de permanente investigação sobre a sua prática e é necessário que estejam 

atentos para tomar as melhores decisões possíveis afim de avaliá-las na tentativa de 

corrigi-las. 
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  Uma outra condição para os cursos de formação continuada é buscar a 

proximidade das investigações didáticas com o trabalho do professor na sala de 

aula.  Muitas vezes, os cursos estão distantes dos anseios desses profissionais. 

 Em linhas gerais, autores advogam que, ao se pensar em cursos de formação 

continuada (LOPEZ 1999; MALDANER 2000; MIZUKAMI et al 2002; SHNETZLER 

2002), é importante considerarmos: 

• as necessidades dos professores; 

•  a importância de parcerias colaborativas entre professores e 

formadores na produção de pesquisa; 

• a criação de espaços coletivos no contexto escolar para produção de 

pesquisa do e no ensino; 

• a idéia consensual de que a formação de professores deve ser contínua 

e continuada;  

• o reconhecimento do professor de que a escola é uma organização em 

que se aprende; 

• o locus da formação a ser privilegiado é a própria escola, isto é, faz-se 

necessário o deslocamento desse locus da universidade para a própria 

instituição escolar; 

• o seu reconhecimento e sua valorização do saber docente como 

referenciais fundamentais em todo o processo de formação; 

• o tempo de reinterpretação e de produção do sentido social do trabalho 

docente. 

 Segundo Maldaner (2000), há pouca efetividade dos cursos de formação 

continuada.  Estes não têm relação com a vivência do professor, mas, sim, com a 

relevância daquilo que o professor universitário, ao ministrar o curso, julgar 

importante.  Em geral, não promovem reflexão da prática, pois, muitas vezes, os 

cursos de formação continuada são realizados fora do contexto da prática docente e 

da escola. 
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 Outro ponto a ser destacado é o não acompanhamento do professor na sala de 

aula após os cursos de formação continuada. Quer dizer, ao retornar à escola, o 

professor estará sozinho, por isso é tão importante que se forme um grupo em que 

haja um estudo constante, mediado por um ou mais profissionais que tenham 

condições para orientar esses indivíduos.  

 O espaço formativo deve ser visto tanto como um local para estudo como um 

espaço para a reflexão, em que o professor analisa as suas necessidades em 

formação, de maneira que elas não sejam consideradas a priori como expressão 

objetivada das carências dos potenciais destinatários da formação. 

  Segundo Candau (1996), para um adequado desenvolvimento da formação 

continuada, é necessário ter presente as diferentes etapas do desenvolvimento 

profissional do magistério. Não se pode tratar do mesmo modo o professor em fase 

inicial do exercício profissional, daquele que já conquistou alguma experiência 

pedagógica ou daquele que se encaminha para a aposentadoria. Os problemas, 

necessidades e desafios são diferentes, e os processos de formação continuada não 

podem ignorar essa realidade, promovendo situações homogêneas e padronizadas, 

sem levar em consideração as diferentes etapas do desenvolvimento profissional 

(BOLIVAR, 2002). 

 Schnetzler (2002) afirma que a formação continuada é um processo de 

aprendizagem e socialização de natureza voluntária, informal e pouco previsível que 

está centrado na interação entre colegas e nos problemas que trazem suas práticas 

docentes. Não é linear, e passa por modificações de acordo com a necessidade dos 

participantes. Quer dizer, deve-se considerar também que os professores não 

podem resolver esses problemas sozinhos, devido mesmo à complexidade, mas que 

tenham a consciência do seu papel como educadores e cidadãos. 

 A formação de um grupo de trabalho que possa refletir coletivamente e 

socializar as experiências vivenciadas no dia-a-dia da escola pode constituir uma 

possibilidade para o amadurecimento dessas atitudes.  

 A formação continuada deixa de ser entendida como uma mera reciclagem da 

prática docente e passa a ser assumida como uma forma que permitirá ao professor 

refletir sobre a sua ação docente, com o objetivo de tratar os problemas 
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educacionais por meio de um trabalho reflexivo, crítico, autônomo e em constante 

construção.  

     A partir do momento em que a proposta da escola “o ensino por projetos” foi 

sendo desenvolvida, a disciplina de Ciências foi incorporada ao espaço, uma vez 

que, como orientadora dessas professoras, tive essa oportunidade. 

    Embora, sejam relatados nos capítulos deste trabalho outros temas como: o 

ensino por projetos, a interdisciplinaridade, os temas transversais e as unidades 

didáticas, a formação continuada é o nosso foco.  

    Vale salientar que o estudo desses temas é um produto desta pesquisa. 

Foram trabalhados com as professoras por determinação da própria escola. 
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Capítulo 3 Os projetos de ensino, a interdisciplinaridade e o ensino 
de Ciências 

Neste capítulo, serão abordados os sentidos assumidos para o termo 

“projetos de ensino” segundo diferentes autores, as etapas do planejamento, as 

possibilidades e limitações dessa proposta. Aliado a estes pontos será feito um 

recorte sobre a sinalização dos documentos legais brasileiros, no que se refere aos 

conteúdos de Ciências trabalhados nos projetos da escola, partindo de temas 

transversais. Estes, por sua vez, consistem na organização de atividades de ensino 

– as unidades didáticas. Também será discutido que os projetos na escola podem 

ser tanto disciplinares como interdisciplinares. 

A expressão “projetos na escola” assume diferentes perspectivas segundo 

cada autor. Por exemplo, um projeto fornece a oportunidade de os estudantes 

disporem de conceitos e habilidades previamente dominados a serviço de uma nova 

meta ou empreendimento. 

Para Martins (2001), os projetos de ensino podem ser entendidos como 

propostas de trabalho pedagógico, disciplinares ou interdisciplinares, destinadas a 

criar situações de aprendizagens mais dinâmicas e efetivas. 

 Um projeto pode organizar-se a partir de um tema ou problemática envolvendo 

uma situação vivenciada pela comunidade escolar, principalmente pelo aluno, bem 

como a partir da definição de um conceito. Essa perspectiva reforça a idéia de que 

serão evidenciadas as articulações dos conceitos, além de dados e da articulação de 

informações, procedimentos e atitudes. Segundo Martins (2005), essa articulação, 

conduz a organização dos conhecimentos escolares por meio de projetos e supõe 

algumas condições, tais como: 

• trabalhar com temas que tenham relação com o contexto de vivência do 

aluno. Isto é, considerar a importância de que este tema seja abordado com 

variados grupos de alunos, especificando o que eles podem aprender com 
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relação aos conceitos, procedimentos e atitudes, e, assim, desenvolver 

habilidades que lhes serão úteis para a vida profissional; 

• estabelecer situações-problema a serem resolvidas, de forma que se 

viabilize uma aproximação mais significativa dos alunos com a metodologia 

científica, além da construção de novos conceitos; 

• oportunizar o desenvolvimento da consciência dos alunos e professores 

sobre a responsabilidade pela aprendizagem em sala de aula; 

• desenvolver estudos teórico-práticos que permitam o conhecimento crítico e 

reflexivo acerca de conceitos e princípios das várias ciências, buscando-

lhes a integração; 

• estimular os alunos a decidir, opinar, debater e construir a sua autonomia e 

compromisso social, formando-se como sujeitos culturais. 

De acordo com esses pontos, é importante que o professor considere as 

opiniões dos estudantes sobre o tema a ser estudado e a seqüência das atividades 

de forma a estimulá-los ao aprendizado. Enfim, organizar o seu planejamento 

seguindo o esquema proposto a seguir: 
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Esquema 1 - Condições importantes no planejamento dos projetos adaptado de 

(NUÑEZ; RAMALHO, p. 271, 2004). 

O esquema acima apresenta alguns critérios que devem ser adotados pelos 

professores ao assumirem o ensino por projetos, como prática docente em seu 

cotidiano escolar. 

Ainda nessa perspectiva, Nuñez e Ramalho (2004) defendem que um projeto 

de ensino é constituído dos elementos expressos no quadro a seguir: 

No seu planejamento, o professor deve 

prever as atividades com uma estrutura 

lógica e seqüencial dos conteúdos, com o 

objetivo de facilitar a aprendizagem do 

educando. 

Projetos na escola 

O tema e as atividades 

devem partir do que os 

alunos já sabem. 

Durante as atividades, os alunos devem ser 

estimulados a aprender a aprender. 

As atividades devem ter sentido para o 

aluno, de forma a conduzi-lo a uma 

aprendizagem significativa. 

Planejar e prever atividades de avaliação durante todo o 

processo, permitindo ao professor avançar ou recuar em 

seu planejamento. 
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Elementos do 
projeto O que significa? 

Título do 
projeto 

Refere-se ao que se vai investigar

Trata-se de um tema claro que expresse o objeto de estudo. Pode ser 
um problema, uma situação que se deseja explorar etc. 

Objetivos 
Refere-se ao “para quê” investigar

Explicitar as expectativas em relação ao desenvolvimento do projeto e 
onde se quer chegar. 

Justificativa 
Refere-se ao que vai investigar 

Explicitar as razões que motivam a escolha do tema, a importância da 
investigação e das questões levantadas. 

Metodologia 
Refere-se a como investigar 

Detalhar o caminho que será adotado para a investigação, as etapas e 
as atividades desenvolvidas, as fontes que serão investigadas. 

Cronograma de 
execução 

Refere-se a quando investigar 

Deixar claro todos os passos a serem realizados e o cronograma de 
cada uma das atividades, como reuniões com professores, alunos, 

entrevistas (se tiverem) etc. 

Referências 
Refere-se ao pesquisar

São todas as informações coletadas seja por Internet, livros, revistas, 
programas de rádio, TV etc. 

Quadro 1: Elementos que compõem um projeto2

Baseado nestes pontos observa-se que a função do projeto de ensino é 

favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares.  

Essa organização refere-se ao tratamento da informação, a relação entre os 

diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitam aos alunos a 

construção de seus conhecimentos e a transformação da informação procedente dos 

diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio (HERNÁNDEZ; 

VENTURA, 1998).  

Nuñez e Ramalho (2004), apresentam como um critério importante para 

trabalhar a metodologia de projetos a escolha de um tema, vinculado à realidade dos 

alunos, surgindo da família, da escola e das relações sócio-culturais. A partir deste 

argumento, sugere-se, neste trabalho, que tais temas sejam conduzidos de acordo 

com os temas transversais propostos pelos PCN para o ensino fundamental 

2. O sentido assumindo para situações-problema será discutido no próximo item deste trabalho
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(BRASIL,1998), o que permitirá trabalhar situações-problema2, como questões 

ambientais, saúde, entre outros. Dessa forma, corrobora-se com a proposta desses 

autores, até porque, ao enfatizar o trabalho sob essa perspectiva, envolver-se-ão “o 

fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, tendo como pressuposto o 

estudo da realidade, onde emerge um conjunto de relações entre situações 

significativas individuais, sociais e históricas”. (NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 266). 

 Apesar de existirem outros autores que discutem esta temática, assume-se, 

neste trabalho, a idéia de Nuñez e Ramalho (2004) com relação ao ensino por 

projetos. 

  

3.1 Os temas transversais como temática para trabalhar os conteúdos de Ciências

  

Sinalizou-se anteriormente, neste documento, que se advoga para a 

importância do trabalho com os projetos na escola vinculados aos temas 

transversais.  Assim, antes de abordarmos os temas transversais, é importante 

conhecer o conceito assumido aqui sobre o termo transversal.  

Quando utilizamos o termo transversal, estamos nos referindo à educação 

moral e cívica, à educação para a saúde, para a paz e para a convivência, à 

igualdade de oportunidades entre os sexos, à educação do consumidor, à educação 

ambiental e para o trânsito. No entanto, este termo passou por vários significados 

diferentes até chegar ao que significa hoje. Para Yus (1998, p. 17), 

Os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e 
eixos condutores da atividade escolar que não estando ligados a 
nenhuma matéria3 em particular, pode-se considerar que são 
comuns a todas, de forma que, mais do que criar disciplinas novas 
acha-se conveniente que seu tratamento seja transversal num 
currículo global da escola. 

                                                

3 matéria é assumido neste contexto como disciplina ou área de conhecimento (comentário da 
autora). 
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              Esses temas possibilitam realizar um trabalho pedagógico voltado para o 

saber viver e conviver (DELORS, 1999), além de permitir a articulação entre os 

conteúdos conceituais e procedimentais (ZABALA,1998). 

              Como esses temas envolvem os problemas referentes ao meio ambiente, à 

saúde, à pluralidade cultural, à ética, à cidadania e à educação sexual, os conteúdos 

atitudinais tornar-se-ão de grande importância no dia-a-dia dos alunos. Daí a 

importância de se propor atividades em consonância com o contexto de vivência dos 

alunos. Isso pode, por exemplo, contribuir para a formação de atitudes nos 

educandos, tornando-os indivíduos críticos, reflexivos e autônomos diante de 

problemas da sociedade para assim, serem capazes de resolvê-los. 

              Por sua perspectiva globalizadora, o desafio dos temas transversais está, 

historicamente, na possibilidade de integrar os conteúdos das várias áreas de 

conhecimento, inviabilizando-se a compartimentalização desses e, ao mesmo 

tempo, segundo Yus (1998, p. 19), “educar na transversalidade implica uma 

mudança na perspectiva do currículo escolar”. Quer dizer, vai além do que a simples 

complementação das áreas de conhecimento. É fazer uma reflexão sobre a 

verdadeira função da escola e qual o lugar ocupado pelos saberes que o aluno 

precisará para resolver as situações-problema do seu cotidiano. Essa mudança 

implica estruturar o currículo escolar a partir de núcleos temáticos e não a partir da 

disciplina, priorizando-se os eixos organizadores da ação docente.  

A característica singular dos temas transversais é que estejam “impregnados” 

no currículo da escola, que perpassem todas as áreas de conhecimento. Não podem 

ser vistos como mais um conteúdo a constituir a grade curricular, mas, sim, temas 

que poderão ser articulados aos conteúdos disciplinares. Para isso, é necessária 

uma reorganização no currículo da escola. De modo geral, é possível sinalizar que 

esses temas: 

• confluem para questões problemáticas da nossa sociedade; 

• pressupõem um enfoque orientador crítico e dinâmico; 

• permitem uma reforma nos sistemas de ensino e aprendizagem, estimulando 

os alunos à refletividade, à criticidade e à autonomia; 
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• possibilitam a resoluções de problemas; 

• permitem promover conflitos e educar por meio deles; 

• conduzem a um trabalho interdisciplinar e contextualizado; 

• viabilizam a realização de aulas cooperativas e participativas, fazendo do 

aluno o sujeito ativo de seu processo de ensino e aprendizagem; 

• possibilitam perceber a realização de conexões com elementos da vida 

cotidiana do aluno, inter-relacionando os aspectos cognitivo e afetivo. 

Não se pode deixar de destacar as potencialidades e os limites de se 

trabalhar com os temas transversais. No quadro a seguir, são listados alguns destes 

pontos, segundo Hernández e Ventura (1998); Nuñez e Ramalho (2004). 

Potencialidades Limites 

•  propõem uma forma democrática de 
selecionar o conteúdo escolar; 

•  atuam como elementos aglutinadores do 
conhecimento científico; 

•  apresentam uma importante função educativa, 
pois possibilitam articular os conhecimentos 
científico e cotidiano; 

•  possibilitam a interdisciplinaridade e a 
contextualização;  

•  favorecem a dialogicidade, a refletividade, a 
criticidade e a autonomia; 

•  contribuem para a educação de acordo com 
os aspectos sociais, ambientais, culturais, 
históricos e econômicos em que se encontra o 
nosso planeta, valorizando “a base de um 
pensamento mundialista, solidário e tolerante 
com a humanidade e com a natureza global”. 

• dificuldade em algumas escolas de integrar a 
proposta curricular a esses temas, priorizando a 
disciplina como eixo norteador; 

• concebê-los como mais uma disciplina a ser 
estudada pelos alunos; 

• não estabelecer qualquer relação com os 
conteúdos disciplinares; 

• abordá-los de forma isolada, fragmentada: 

• trabalhá-los fora do contexto de vivência do 
aluno; 

• desconhecimento, por parte dos professores,  
de como trabalhar esses temas de forma 
articulada etc. 

Quadro 2: Potencialidades  e limites dos Temas Transversais 

Em todo modelo de ensino, existirão sempre as potencialidades e as 

limitações.  Não é pelo fato de este último ocorrer que devemos recuar. É importante 

que se observe o potencial que esta proposta oferece e propõe renovar a nossa 

prática em sala de aula. A reflexão sobre as limitações permite buscar novos 
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saberes e adequá-los à realidade de sala de aula, conduzindo à criticidade e à 

refletividade antes, durante e após a atuação como educador. 

Outro ponto a ser destacado com relação à potencialidade dos temas 

transversais é que estes, em geral, têm núcleos de interesse em comum que são 

aqueles temas relacionados à saúde, à sociedade e ao meio ambiente (NUÑEZ e 

RAMALHO, 2004). O mapa conceitual a seguir procura esboçar estes pontos: 

           como 

Esquema 2 - Mapa conceitual com as possibilidades de se trabalhar com temas 

transversais.  

O mapa conceitual apresentado no esquema 2 representa uma forma de se 

organizar conteúdos. Pode-se observar que apresenta algumas terminologias como 

“situação-problema”, “problema” e “tarefas-problema”, nomenclatura que será 

Os Temas Transversais 

problemas da sociedade 

ambientais  culturais  econômicos  

os conhecimentos científicos e do cotidiano do aluno 

o interesse do aluno 

situação-problema 

possibilitam trabalhar 

estabelecendo a relação 
entre 

por meio de 

promovendo 
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discutida a seguir.  Segundo Nuñez e Ramalho (2004), uma das propostas que tem 

subsidiado o ensino-aprendizagem em Ciências é a resolução de problemas, pelo 

fato de ser um recurso que auxilia na construção de conceitos, procedimentos e 

atitudes. Trabalhar com essa perspectiva pressupõe uma articulação com um tema 

que tenha relação com problemas sociais. 

De acordo com Bachelard (1996), o trabalho com problemas é uma questão 

importante a fim de se avançar no conhecimento. Nesse sentido, pressupõe uma 

relação do conhecimento com a investigação e a produção de conhecimento 

científico, além de estimular a criatividade e perceber a Ciência como um processo e 

não como um produto. 

O processo de ensino que se utiliza problemas, segundo Nuñez e Ramalho 

(2004) – tomando-se por base as propostas desenvolvidas por Majmutov (1984) e

Martinez (1986), inclui quatro categorias: (1) a situação-problema; (2) o problema; (3) 

as tarefas-problema; (4) a problemática. 

Com relação à primeira categoria – a situação-problema, pode ser 

considerada como um estado psíquico de dificuldade intelectual. Quer dizer, quando 

o aluno enfrenta uma tarefa que não pode explicar nem resolver com os meios de 

que dispõe, embora esses meios possibilitem a compreensão da situação-problema 

e o trabalho para a sua solução. A situação-problema pode levar ao conflito cognitivo 

(NUÑEZ; RAMALHO, 2004). 

A situação-problema encontra sua forma de expressão no problema, sem 

solução aparente, quer dizer, apresenta o que ainda precisamos conhecer. 

Com relação à categoria problema, embora seja entendida na “linguagem 

cotidiana, como uma dificuldade, uma questão por resolver, um obstáculo, um 

conflito, um dano, a causa de uma situação não desejada etc, algo que pode ou não 

Um exemplo de situação-problema poderia ser enunciado como um 

elevado número de pessoas que vivem à margem do rio Potengi e apresentam 

sintomas como, manchas na pele, diarréia, febre e dor de cabeça. 
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ser solucionado por meio de estratégias” (NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 151), deve 

representar o procurado, o buscado, pode ser definido como pergunta ou tarefa.  

A categoria tarefa-problema é entendida como as atividades desenvolvidas 

pelo indivíduo com a finalidade de resolver o problema, representando um eixo de 

mediação entre o problema e a busca de sua solução. Para Nuñez e Ramalho 

(2004, p.155) 

As tarefas-problema devem ser estratégias metacognitivas4 que 
possibilitem ao aluno a busca consciente da solução do problema, 
contribuindo para este aprender a aprender e conscientizar-se dos 
processos utilizados, dos erros e acertos e, ainda, conseguir superar 
e explicar como aprendeu. Da mesma forma, pode facilitar o diálogo 
reflexivo/construtivo considerado como um fundamento 
epistemológico no trabalho com as tarefas-problema.

Para o exemplo apresentado nestas categorias, Nuñez e Ramalho (2004), 

sugerem que o planejamento inclua uma série de passos que devem ocorrer entre 

os alunos e o professor. Entre as sugestões apresentadas pelos autores destacam-

se: 

• o levantamento das condições do contexto (geográfico, biológico. No caso 

deste exemplo, a carga contaminante etc.), para uma melhor análise 

qualitativa da situação; 

• a definição do problema: estabelecer o que se conhece e o que não se 

conhece da situação para a busca de soluções; 

• a elaboração de hipóteses; 

                                                
4 Pode-se entender estratégias metacognitivas como consciência do aluno do seu processo de 
aprendizagem.

Por exemplo, o problema poderia ser enunciado em termos de conhecer as 

causas da misteriosa epidemia e como eliminá-la.
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• a análise do material biológico em laboratório (neste exemplo); 

• o confronto com os resultados dos testes com o contexto real; 

• a socialização dos resultados entre os grupos; 

• a busca de estratégias para resolver o problema. 

Como já sinalizado anteriormente, inicialmente, foram elencados a partir das 

minhas observações, uma série de temas, mas alguns passaram por modificações 

no decorrer do processo desta pesquisa devido às exigências e necessidades das 

professoras. A temática sobre o trabalho com projetos e os temas transversais foram 

abordados no espaço formativo criado na escola, mas, por solicitação das 

professoras, foi-lhes solicitada a organização dos conteúdos. 

3.2 A unidade didática como alternativa para organizar conteúdos de Ciências 

Uma das formas de organizar os conteúdos e as atividades a serem 

desenvolvidas com os estudantes é a unidade didática ou unidade de ensino 

(SILVA; NEVES, 2005). 

Segundo Zabala (1998), essa forma de organizar as aulas tem como 

elementos identificadores a atividade que as compõem, mas adquirem 

personalidade diferencial segundo o modo como se organizam e articulam-se em 

seqüências ordenadas (seqüências didáticas ou atividades). De acordo com essa 

perspectiva, podemos dizer que uma unidade didática é “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores 

como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p.18). 

Por exemplo, planejamento de atividades para realizar a busca parcial na 

solução do problema. 
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Este autor sinaliza que a unidade didática contém elementos articulados ao 

longo da administração de uma aula, como “conteúdo ou tema”; “conteúdos de 

aprendizagem (conceituais, procedimentais e atitudinais)”; “seqüências de 

atividades”; “recursos materiais” e “avaliação”. 

Para Cañal (2000, p. 212), “as atividades relacionadas como um conjunto de 

tarefas, caracterizam-se globalmente como situações que confluem para a 

mobilização e o processamento de informações adquiridas utilizando determinados 

materiais com fins específicos”. 

Os conteúdos que permearão a unidade didática podem ser classificados 

como conceituais, procedimentais e atitudinais. Alguns autores como Fensham et al 

(1994) criticam esta classificação. Para eles, são simples, abstratas e pobres, não 

fazendo jus à riqueza da Ciência. É simples pelo fato de situar três categorias que 

são epistemologicamente distintas; abstrata, porque separa aprendizagens que 

ocorrem simultaneamente; pobre, porque aprender Ciência é algo bem mais 

complexo. Segundo esses autores, são necessárias novas tipologias para descrever 

os conteúdos de Ciências, entretanto, também apresentam aspectos positivos.  

Sanmartí (2000) concorda com esses autores para esta classificação habitual 

dos três grupos de conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes), mas sinaliza 

que, apesar destes aspectos negativos, essa classificação tem a possibilidade de 

promover nos professores o reconhecimento de que ensinar Ciências é muito mais 

do que conceitos e teorias. Essa tipologia configura um modelo teórico-científico que 

possibilita ajudar o aluno a construir saberes significativos e o professor pode 

organizá-los em unidades didáticas. 

Ao estruturar uma unidade didática, faz-se necessário que as atividades 

propostas contemplem os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que 

se estejam articulando aos objetivos propostos.  

Nessa mesma linha de pensamento, Coll et al. (2000, p.16), afirma que 

“estruturar as propostas curriculares em torno desses três conteúdos pode 

representar uma ajuda aos professores para organizar sua prática docente e orientá-

la para a maneira mais coerente de proceder”. 

Assim, as unidades didáticas “têm a virtude de manter o caráter unitário e 

reunir toda a complexidade da prática, ao mesmo tempo em que são instrumentos 
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que permitem incluir as três fases de toda intervenção reflexiva: planejamento, 

aplicação e avaliação” (ZABALA, 1998, p.18). Essa forma de organizar o conteúdo 

permite ao professor se situar no que está fazendo, permitindo a reflexão “sobre” e 

“durante” a sua prática em sala de aula.  

Por outro lado, embora seja importante a elaboração das unidades didáticas 

pelos próprios professores, não se devem desprezar os materiais já existentes. Nem 

sempre o professor pode elaborar suas próprias unidades didáticas.  

Segundo Sanmartí (2000), ensina-se e aprende-se por meio de atividades, 

por isso, os critérios para a seleção e a organização delas são de grande 

importância. Não é uma atividade que viabilizará a aprendizagem, mas, sim, a 

articulação dela com os objetivos e conteúdos de aprendizagem propostos. 

A unidade didática utilizada como um plano estratégico para organizar os 

conteúdos e as atividades indica intencionalidade de cada uma das atividades na 

aprendizagem de diferentes conteúdos, além de permitir ao professor avaliá-las e 

refletir sobre sua prática docente, possibilitando-lhe reorganizar seu planejamento. 

Sanmartí (2000, p. 243) propõe alguns critérios a serem utilizados para a 

organização de unidades didáticas, expressos no quadro a seguir: 

    

                   Quadro 3: Critérios para organização de unidades didáticas

Com relação ao primeiro critério, Sanmartí (2000) e Zabala (1998) afirmam 

que uma forma de determinar os objetivos ou finalidades em uma unidade didática 

consiste em realizá-lo com relação às capacidades que se objetiva desenvolver nos 

alunos. Além disso, nas unidades, deve ficar bem clara a relação entre as atividades 

que serão desenvolvidas e os objetivos propostos.  

1) “definição de finalidades e objetivos;

2) seleção de conteúdos;

3) organização e seqüenciação dos conteúdos;

4) seleção e seqüenciação de atividades;

5) seleção e seqüenciação de atividades de avaliação; 

6) organização e gestão da aula”. 
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As idéias acerca de como os alunos aprendem e de qual a melhor maneira a 

ensinar são muito importantes, pois viabilizam definir os objetivos gerais ou 

finalidades de um dado processo de ensino.  Nesse sentido, à medida que os 

conteúdos e as atividades são selecionados, mais objetivos específicos vão 

delineando a unidade didática. 

Sobre os critérios 2 e 3, elencados no quadro 3, Zabala (1998) afirma que é 

importante, ao pensar nos conteúdos que deverão ser estudados pelos alunos, que 

o professor reflita sobre “o porquê” e “o quê”?, entendendo que são os conteúdos de 

aprendizagem que definem tais questões e, por sua vez,  devem estar relacionados 

ao contexto de vivência do aluno. 

Sanmartí (2000) aponta para importância da organização curricular, para o 

fato de os conteúdos serem significativos para o aluno (que façam parte do seu 

contexto).  Isto é, devem facilitar a compreensão no que diz respeito ao 

entendimento dos fenômenos paradigmáticos no campo das ciências e devem ser 

socialmente relevantes.  Para a autora, faz-se necessário refletir sobre: “que tipo de 

conteúdo ensinar”, “qual a diferença entre o conhecimento científico e o escolar” e 

qual o significado social dos conteúdos a serem selecionados”. 

Zabala (1998) e Sanmartí (2000) afirmam que os conteúdos de aprendizagem 

(conceituais, procedimentais e atitudinais), com a mesma importância, devem estar 

articulados com os objetivos e com a seqüência de atividades de uma unidade 

didática. Isso precisa acontecer de forma estratégica e facilitadora para a 

aprendizagem do aluno. A seleção e a organização dos conteúdos em uma unidade 

didática devem considerar temas ou idéias em função dos objetivos e do tempo. 

Dessa forma também se deve pensar em instrumentos que possibilitem a 

aprendizagem do aluno e estejam em consonância com os componentes que 

constituem uma unidade didática. 

Coll et al. (2000) discutem que os conteúdos tiveram e, continuam tendo, um 

peso excessivo na educação escolar. Para estes autores, tal visão esteve 

geralmente ligada a uma concepção transmissiva e cumulativa do processo de 

ensino. 

De acordo com várias pesquisas realizadas nesse campo, constata-se que a 

aprendizagem não ocorre necessariamente nessa forma. No processo de ensino e 
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aprendizagem, o aluno deve ser considerado o sujeito ativo; e o professor, o 

mediador. 

Preocupados com a abordagem dos conteúdos, educadores buscam 

alternativas para melhor selecioná-los e organizá-los. Segundo Coll et al (2000), tudo 

depende de quais conteúdos se “pensa” ensinar e, sobretudo, em “como” eles são 

ensinados e aprendidos. 

Assumimos neste trabalho a idéia de que os conteúdos designam o conjunto 

de conhecimentos ou formas culturais, cuja assimilação e apropriação pelos alunos 

são consideradas essenciais para o seu desenvolvimento e socialização. Isso 

porque o desenvolvimento do indivíduo ocorre dentro de um contexto sócio-cultural 

determinado. 

As propostas curriculares da reforma brasileira (BRASIL, 1998), defendidas 

hoje, sugerem claramente a ampliação e a diferenciação dos conteúdos escolares 

(fatos, conceitos, procedimentos e atitudes). Tais propostas apontam para a 

valorização equivocada dos conteúdos factuais e conceituais nas escolas, 

mostrando-se a pouca ênfase dada aos procedimentos, atitudes, valores e normas. 

Segundo Zabala (1998), os conceitos são abstratos, referem-se aos fatos, aos 

objetos ou símbolos que têm características comuns, isto é, trata do saber. São 

exemplos de conteúdos conceituais: molaridade; anfíbio; ambiente; densidade; 

função; sujeito; lugar; poluição; reprodução; dramatização etc. Para ter aprendido um 

conceito, faz-se necessário o indivíduo ter compreendido o seu significado. Quer 

dizer, é quando a pessoa não repete o que leu, mas sabe utilizar o significado em 

diferentes contextos. “Trata-se de atividades complexas que provocam um 

verdadeiro processo de elaboração e construção pessoal do conceito” (ZABALA, 

1998, p.43). 

Os conteúdos procedimentais referem-se ao saber-fazer.  O indivíduo só 

saberá fazer se compreender o conceito. Esse tipo de conteúdo, afirma Zabala 

(1998, p.43), “inclui entre outras coisas as regras, as técnicas, os métodos, as 

destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos”. Em síntese, é um 

conjunto de ações ordenadas com um fim, quer dizer, dirigidas à realização de um 

ato. São conteúdos procedimentais: investigar, desenhar, observar, escrever, 

elaborar, classificar, exemplificar, deduzir, problematizar etc. Por exemplo, um aluno 
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só poderá montar uma cadeia alimentar se souber o que é uma cadeia alimentar.  

Portanto, são conteúdos dependentes dos outros e, na prática ocorrem 

concomitantemente. 

Os conteúdos atitudinais, segundo Zabala (1998, p.46), 

englobam os valores, as atitudes e as normas. Cada um desses se 
diferencia, mas em um dado momento tem uma aproximação 
específica. Podemos dizer que os conteúdos atitudinais consistem 
no ser do indivíduo, é subjetivo e é construído diariamente em longo 
prazo.  

Os valores são princípios ou idéias éticas que permitem às pessoas emitirem 

um juízo sobre as condutas e sobre seu sentido. Como exemplo, podemos citar: o 

respeito, a solidariedade, a responsabilidade, a liberdade etc. Já as atitudes são 

tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para atuar de 

certa maneira, como, por exemplo, auxiliar nas atividades, respeitar o meio 

ambiente, participar das tarefas escolares etc. Com relação às normas, elas são 

padrões ou regras de comportamento que todos os membros de uma equipe devem 

seguir em determinadas situações, como, por exemplo, o uso do fardamento escolar. 

Todos esses conteúdos estão intrinsecamente relacionados, pois envolvem 

componentes cognitivos, afetivos e de conduta. 

A partir dessas discussões, observa-se que, numa unidade didática, é 

fundamental considerar os conteúdos. Sanmartí (2000) afirma que é por meio das 

atividades que se ensina e se aprende, daí a importância dos critérios para seleção 

e seqüenciação de atividades, pois eles vão guiar como ocorrerá a aprendizagem do 

aluno. É a partir das atividades que se constrói o conhecimento. O conjunto de 

atividades selecionadas e organizadas deve interagir entre professor/aluno, 

aluno/aluno e aluno com o material didático utilizado. Essas atividades precisam 

estar em constante consonância com os objetivos e os conteúdos pretendidos, 

devem responder ao que estes propõem e não podem se basear apenas nas idéias 

novas. 
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Essa autora propõe que, na seleção e na seqüenciação de atividades alguns 

pontos devem ser considerados, entre eles, podem-se citar as atividades  

• de iniciação, exploração, explicitação e planejamento de 

problemas ou hipóteses iniciais; 

• de promoção à avaliação dos modelos iniciais, de introdução 

de novas variáveis, de identificação de outras formas de 

observar e de explicar e de formulação dos problemas; 

• de sínteses, de elaboração de conclusões, de estruturação do 

conhecimento; 

• de aplicação, de transferência a outros contextos e de 

generalização (SANMARTÍ, 2000, p.255) 

Com relação aos critérios para a organização e a administração da aula, 

autores sinalizam que esta seja orientada em torno da aprendizagem, criando um 

ambiente apoiado nos valores. É necessário valorizar a socialização dos 

pensamentos e considerar a diversidade de idéias, instigar o confronto dos 

pensamentos dos alunos com os demais colegas da turma (SANMARTÍ, 2000, 

ZABALA, 1998; 1999). Dessa maneira, a elaboração de novas propostas acontecerá 

de forma compartilhada, favorecendo a tomada de consciência da sua própria 

aprendizagem, além da reflexão antes, durante e após a ação. Ou seja, possibilitará 

uma autorregulação da sua aprendizagem (metacognição), já que terá consciência 

de suas dificuldades, avanços e metas a serem alcançadas. 

 Ao utilizar a unidade didática como instrumento para o desenvolvimento das 

aulas, Sanmartí (2000, p. 259) afirma que o professor deve refletir sobre “como 

favorecer a comunicação durante a aula” e “como atender a diversidade dos alunos”. 

Os interesses e as experiências dos professores também constitui um 

importante critério para delinear a unidade didática e, assim, organizar o currículo. 

Estabelecidos os critérios, o professor poderá planejar suas atividades por meio da 

unidade didática. Como já apresentado anteriormente, a unidade é um instrumento 

que promoverá a articulação dos conteúdos de aprendizagem com as seqüências de 
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atividades, tudo isso orientado a partir dos objetivos que se pretende alcançar, 

respeitando-se as etapas e as capacidades dos alunos. 

Com o objetivo de inovar a prática educativa, que referenciais teóricos podem 

servir de base e de utilidade para os professores que planejam o currículo na área 

de Ciências? De que forma esses marcos teóricos podem auxiliar os professores em 

sua nova forma de planejar?  Segundo Sanmartí (2000), é difícil encontrar uma 

teoria que englobe todos os aspectos que se pode chegar a considerar. A 

elaboração de um material didático baseado no contexto em que os envolvidos 

estão incluídos, contudo, pode ser um caminho que apresentará poucas dificuldades 

para o desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos curriculares específicos. 

Além disso, é preciso elaborar critérios que possam nortear a unidade de ensino, 

partindo da intenção educativa do professor e das capacidades dos alunos.  Esta 

autora propõe uma reflexão a respeito do processo de tomada de decisões ao se 

delinear uma unidade didática. Esta não pode ser seguida linearmente, pois ela é 

dialética e, ao mesmo tempo, conduz o professor a refletir sobre a sua prática em 

sala de aula, proporcionando uma constante tomada de decisão.  

3.3 A Interdisciplinaridade e o Ensino de Ciências   

Fiallo Rodriguez (2005), sinaliza que, desde o século XX, vem se 

manifestando a necessidade de retomar os trabalhos interdisciplinares, 

principalmente a partir dos anos 60, quando Georges Gusdorf planejava um projeto 

interdisciplinar para as Ciências Humanas. Daí por que, segundo a UNESCO (1997), 

tem início um período de discussões perpassando por concepções filosóficas 

importantes nas Ciências Humanas e, particularmente, na educação, o que avança 

até hoje. Nesse contexto, tinha-se por objetivo abordar fenômenos naturais e sociais 

com um pensamento de integração e totalidade, pois entendia-se não ser possível 

conhecer uma Ciência em particular sem saber como se dá a solução dos 

complexos problemas que se aduzem na realidade. Essas situações têm reflexo na 

escola. 
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Perez (1999) aponta que a interdisciplinaridade surge como resultado de dois 

motivos fundamentais, a saber: o acadêmico (epistemológico) e o instrumental. O 

primeiro tem como finalidade a reunificação do saber e de um quadro conceitual 

global. Já o segundo tem por objetivo investigar multilateralmente a realidade, pelo 

seu próprio caráter variado, multifacetado e complexo e a necessidade de obter um 

saber rapidamente aplicável, em consonância com a crescente interrelação entre 

Ciência, Sociedade e Tecnologia. 

As origens da interdisciplinaridade datam da Antigüidade e, hoje, toma 

evidência nos documentos legais como os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental), nos simpósios e congressos, no meio acadêmico, entre 

outros. 

Do ponto de vista histórico, Fiallo Rodriguez (2005) sinaliza que a 

interdisciplinaridade surgiu no final do século XIX como questão gnosiológica, a 

partir do desenvolvimento dos processos produtivos, fundamentalmente dos países 

do 1º mundo, onde era imprescindível a especialização. A interdisciplinaridade 

procurava reverter este quadro de fragmentação/especialidade e estabelecer uma 

determinada relação entre as diferentes áreas do conhecimento.  

Com o passar do tempo, dado o próprio desenvolvimento científico, surge 

paulatinamente numerosos ramos científicos. A escola vivencia estas mudanças e 

começa a estruturar-se de acordo com currículos disciplinares. Valoriza o conceito 

de disciplina, que, segundo Guy Palmade (1979), é um conjunto de conhecimentos 

que tem suas características próprias no âmbito das ciências, da formação, dos 

mecanismos, métodos e matérias, bem diferente dos vários conceitos atribuídos à 

interdisciplinaridade. 

Com relação a esses conceitos, existem outras concepções. Entre elas, M. 

Fernández (1994). Ele relata que a interdisciplinaridade é um sentido amplo, 

encontra ressonância na educação em duas vertentes - “acadêmicas” - e 

“instrumental” e tem dois objetivos principais: que os intelectuais e professores no 

seu cotidiano dêem valor à realidade no mundo em que vivem e que os indivíduos 

adquiram os hábitos de análises e de sínteses que lhes permitam orientar-se na 

realidade em que vivem. 
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Perez (1999) apresenta a importância de a interdisciplinaridade poder 

contribuir com a cultura integral e a formação de uma concepção científica do 

mundo, Ela desenvolveria nos indivíduos um pensamento humanista e científico, 

que, além da criatividade, iria possibilitando a adaptação a novas situações do 

contexto e abordar problemas de interesse social, sob a ótica das várias áreas de 

conhecimento. Também poderia levar o indivíduo a assumir atitudes críticas e 

responsáveis diante das políticas sociais e tecnológicas que o afeta. 

No estudo sobre interdisciplinaridade, são apresentados vários conceitos, não 

havendo consenso entre eles (LOPES, 1999). Dentre alguns, podemos citar que 

Fazenda (2005) afirma ser uma relação de reciprocidade, um regime de co-

propriedade que visa possibilitar o diálogo entre os interessados. Japiassu (1976) 

apresenta como uma convergência de várias disciplinas com vista à resolução de 

problemas, cujo enfoque teórico está, de alguma maneira, vinculado à ação ou 

decisão. Para Zabala (1998), é a interação entre duas ou mais áreas de 

conhecimento, que se pode dar desde a comunicação de idéias até a integração 

recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia 

e dos dados de pesquisa. Tais interações podem determinar a transferência de leis 

de uma matéria ou disciplina para outra e, inclusive, em algumas situações, dão 

lugar a um novo corpo disciplinar, como a bioquímica, a biofísica ou a 

psicolingüística. Podemos encontrar essa concepção na configuração das áreas de 

Ciências Naturais e de Ciências Sociais no ensino médio e da área de conhecimento 

do estudo do meio no ensino fundamental. 

Ter a compreensão de interdisciplinaridade do ponto de vista da sua 

fundamentação e significado real ainda é um ponto que merece discussão.  Até 

mesmo as professoras apresentaram dificuldades em trabalhar nessa perspectiva, 

confundido o termo com pluridisciplinaridade. Essa confusão pode levar a 

pseudointerdisciplinaridade. 

 Um dos pontos que contribui com essa discussão é a definição de Fazenda 

(2005, p. 23). Para esta autora,  
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o termo interdisciplinaridade se compõe de um prefixo – inter – e de 
um sufixo – dade – que, ao se justaporem ao substantivo – disciplina
– nos levam a seguinte possibilidade interpretativa, onde: inter, 
prefixo latino, que significa posição ou ação intermediária, 
reciprocidade, interação (como “interação”, temos aquele fazer que 
se dá a partir de duas ou mais coisas ou pessoas – mostra-se, pois, 
na relação sujeito-objeto). Por sua vez, dade (ou idade) sufixo latino, 
guarda a propriedade de substantivar alguns adjetivos, atribuindo-
lhes o sentido de ação ou resultado de ação, qualidade, estado ou, 
ainda, modele de ser.Já a palavra disciplina, núcleo do termo, 
significa a epistemé, podendo também ser caracterizado como 
ordem que convém ao funcionamento duma organização ou ainda 
um regime de ordem imposta ou livremente consentida. 

      

             Assumindo a idéia de Fazenda (2005), a interdisciplinaridade é um encontro 

entre pessoas em um determinado fazer. É uma troca de idéias e de experiências, 

que surge a partir do querer se envolver. Significa que o interdisciplinar guarda com 

a intersubjetividade uma ligação de identidade e de diferença. Identidade como 

“interação”, atitude própria do ser humano, como ser que convive socialmente, que 

se fundamenta na afetividade, na compreensão e na linguagem, como existências 

básicas desse ser. Diferença, pois, assim como o termo disciplina ela requer do 

sujeito uma consciência direcionada ou em tensão para um fato que ocorra num agir 

específico, o que se constitui na própria dialética, homem-mundo (FAZENDA, 2005). 

 Ao refletir sobre a relação homem-mundo e sobre como ocorre essa 

interação, pensamos, primeiramente, na forma como se estabelece a relação entre o 

homem e o conhecimento. Fazenda (2005) aponta para uma relação em que o 

homem tem a visão fragmentada, pois o mundo e o conhecimento são vistos em 

partes, diferente da civilização antiga. Para os gregos, no século VI a.C., o mundo e 

os seus elementos eram vistos como uma unidade, tinha-se uma visão de totalidade. 

Havia a valorização do conhecimento e a investigação dos fenômenos em toda a 

sua essência e totalidade. A visão de mundo fragmentada conduz à perda da 

unidade universal.  

 Preocupados com essa concepção, estudiosos retomam a importância de 

regressarmos à unidade e à totalidade do Universo. Esse retorno às raízes, de visão 

total de mundo, constitui a essência de ver o mundo de forma interdisciplinar. 

Fazenda (2005) afirma que, assumir a postura interdisciplinar é ter compreensão de 
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que o Universo é um todo, de que dele fazemos parte como fazem parte, a fauna, a 

flora e os recursos naturais, de um ecossistema.  

A preocupação com o diálogo entre as disciplinas e a retomada de uma visão 

de mundo nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), os quais 

sugerem mudanças nas práticas didático-pedagógicas dos professores, propõe a 

incorporação da interdisciplinaridade como um modelo de aprendizagem que pode 

facilitar essa ”integração”.  

Apesar de todos os argumentos defenderem a interdisciplinaridade, é 

importante que se conheça seus limites e possibilidades ao levá-la para a escola. Há 

estudos sobre as limitações referentes ao trabalho interdisciplinar na escola. Entre 

eles é possível citar a investigação desenvolvida por Guimarães (2003) que destaca 

as limitações assinaladas por professores ao trabalhar com este ponto de vista. São 

destacados: 

• a falta de tempo do grupo para organizar o projeto, seja devido a  uma longa 

jornada de trabalho – o que dificulta as reuniões com  alunos e docentes ou a 

busca de informação sobre o tema a ser desenvolvido – ou à fundamentação 

sobre projetos interdisciplinares. Isso faz com que tentativas de propor um 

trabalho interdisciplinar sejam isoladas, ferindo um dos princípios básicos: o 

trabalho em equipe; 

• a falta de material didático. Por vezes, trata-se apenas de fundamentação teórica, 

sem qualquer exemplo solicitado pelos professores; 

• o número elevado de alunos por turma. O que inviabiliza um acompanhamento 

mais próximo;  

• o pouco conhecimento desta proposta de ensino, uma vez, que esse modelo não 

fez parte da formação acadêmica do professorado. 

Além desses, outro limite apresentado por Caldeira e Augusto (2005) refere-

se à dificuldade dos alunos ao realizarem as atividades. Em geral, muitos 
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professores sugerem que uma das atividades seja o da pesquisa5. Muitos alunos, 

seja por não terem acesso às informações ou por exercerem alguma atividade 

profissional, consideram essa atividade difícil.Neste último caso, para os alunos que 

já trabalham - justifica-se por não poderem buscar os referenciais teóricos. Segundo 

estes autores, tal dificuldade deixa de existir a partir do momento em que professor e 

aluno (aquele que dispõem de materiais, textos e outras formas de informação) 

levem o material a ser pesquisado para a sala de aula, ou ainda que a escola 

disponibilize a Internet. 

Fazenda (2002) aponta ainda como um limite do professor ao trabalhar sob 

essa perspectiva, o fato de a agência formadora, em geral, não prepará-lo para esta 

atividade, uma vez que os professores tiveram uma formação cartesiana, portanto 

não se sentem seguros frente ao novo desafio. 

Apesar das limitações apontadas, as atividades expressas no projeto 

interdisciplinar apresentam possibilidades tanto para o aluno como para o professor, 

como por exemplo: 

• permite ao aluno e ao professor perceberem a necessidade de estarem 

constantemente buscando informações, conduzindo-os à refletividade, à 

criticidade e à autonomia; 

• viabiliza o trabalho em grupo e coloca o aluno como o sujeito ativo de seu 

processo de aprendizagem.  

Santomé (1998, p. 81), expressando-se sobre a necessidade de os alunos 

terem um papel ativo no desenvolvimento do projeto, afirma que: 

                                        

Essa é uma boa maneira de possibilitar que o grupo de estudantes 
dessa sala de aula assuma a responsabilidade pelo planejamento, 
organização e acompanhamento do plano de trabalho que se 
comprometa com a localização de fontes de informação para 
resolver os problemas que surgem, programar experiências, 
excursões, etc. Deste modo, vão aprendendo também algo tão difícil 
como planejamento e trabalho em equipe. 

                                                
5 Entendendo “pesquisa” como atividade na qual os estudantes vão buscar informações sobre o tema 
(objeto de estudo). 
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Segundo Caldeira e Augusto (2005), a interdisciplinaridade viabiliza um 

melhor aproveitamento do tempo para trabalhar os conteúdos, pois o planejamento 

do tempo em equipe evita a repetição de conteúdos nas diferentes áreas de 

conhecimento. 

Santomé (1998) afirma que as práticas interdisciplinares possibilitam ao 

professor a contextualização dos conteúdos e as relações entre os conteúdos 

disciplinares. Para Junco e Villena (2004), a prática interdisciplinar modifica os 

conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que permite a sua ampliação e modifica 

os métodos para se apropriar dos conhecimentos. Para ele, isso conduz à 

construção e à reconstrução do próprio conhecimento e modifica atitudes, posto que 

propicia mudanças na sua disposição para enfrentar as tarefas. Segundo Machado 

(2000), o projeto interdisciplinar não exige uma necessidade real de linearidade em 

relação aos currículos escolares; na maioria das vezes, é possível aprender um 

conteúdo sem saber o seu antecessor. 

Embora esses autores advoguem para a prática interdisciplinar como 

estratégia para trabalhar os projetos de ensino, e também para ser proposta da 

escola, as atividades de ensino (unidades didáticas) sugeridas e elaboradas pelas 

professoras seguiram a perspectiva disciplinar. 

Junco e Villena (2004, p. 234) afirma que: 

  

a interdisciplinaridade não pode ser espontânea, deve colegiar-se 
entre todos os integrantes do coletivo pedagógico, para que seja 
considerada uma estratégia de ensino e aprendizagem, na qual o 
centro de interesse é o sujeito que aprende e para o coletivo 
pedagógico um método de trabalho que há de converter-se em um 
método de trabalho de seus alunos. É também um critério que 
prevalece para aquele que sinaliza a interdisciplinaridade como 
propiciadora de uma mudança não só conceitual, mas também 
metodológica e atitudinal. 

Segundo o pensamento de Fiallo Rodriguez (2005), a interdisciplinaridade, 

com relação à sua origem, poderia ser entendida como um ato de mudança, de 
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reciprocidade entre as disciplinas ou as ciências, pois essa reciprocidade possibilita 

aos alunos se envolverem, além de facilitar a aprendizagem. 

Santomé (1998) apresenta que os temas interdisciplinares para envolver os 

alunos devem partir deles e do seu contexto de vivência, gerando-se novos 

interesses. Dessa forma, o aluno sentir-se-á parte do projeto e comprometer-se-á 

com ele, consciente de que seu aprendizado seja facilitado. 

Para que esse aprendizado seja facilitado e auxilie o trabalho do professor, 

faz-se também necessário que a escola disponha de um acervo didático-pedagógico 

para professores e alunos. 

O trabalho interdisciplinar deve ser coletivo, pois, como afirma Junco e Villena 

(2004), para que essa coletividade pedagógica aconteça, necessita-se das seguintes 

condições: cada docente deve ter o domínio dos conhecimentos da sua disciplina, 

além de certos conhecimentos dos conteúdos e metodologias das demais; ter uma 

atitude aberta para os novos métodos de abordagem da realidade e não deve 

pensar que seu critério é o único e que a sua verdade é absoluta. Este autor aponta 

como importante a análise das potencialidades de cada uma das disciplinas que 

serão envolvidas no trabalho interdisciplinar, com suas respectivas atividades na 

prática interdisciplinar. Essas atividades implicam trabalho coletivo, no decorrer do 

qual deverá haver discussões coletivas dos conhecimentos básicos, tanto 

metodológicos quanto científicos. 

Para os profissionais da educação, na conjuntura em que vivem são vários os 

obstáculos que inviabilizam assumir a prática interdisciplinar, além de outros 

modelos de aprendizagem que ainda não fazem parte da formação de professores e 

professoras. Mas, esses obstáculos não devem constituir dificuldades 

intransponíveis. Muitas delas podem ser solucionadas. É necessário que haja um 

objetivo recíproco, um encontro real entre os profissionais da educação, que, unidos, 

busquem melhores condições de ensino, refletindo sobre a sua formação, idéia 

compartilhada com Fazenda (2005). 
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Capítulo 4 A escola como espaço formativo 

4.1 O contexto da pesquisa 

  A pesquisa foi realizada em uma escola da rede particular, situada na cidade 

do Natal – RN, que atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. O nível de 

ensino selecionado para esta pesquisa é o Fundamental I, que compreende do 2º ao 

5º ano. Nessa instituição, estão matriculados nessas séries uma média de 350 

alunos, em doze turmas, com cerca de 29 alunos por sala de aula, tendo como 

horário de funcionamento o turno vespertino.  

  A equipe de professoras é acompanhada por uma equipe pedagógica 

constituída por uma diretora, cinco professores especialistas por áreas de 

conhecimento (Ciências, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa). A 

maioria dos componentes da equipe possui formação em educação e em sua área 

específica. Integram também o grupo uma coordenadora de disciplina (que trata do 

comportamento do aluno), um professor de Educação Física, uma professora de 

Arte e uma de Inglês, assistidos pela equipe de orientação multidisciplinar.  

Entretanto, as orientações ocorrem separadamente por conteúdo disciplinar, ou seja, 

semanalmente, nas segundas-feiras, quando cada série se organiza para planejar 

em uma sala única. Nesse ambiente, está disponível todo o material didático para 

auxiliá-as em seu planejamento, além de estar presente a equipe de especialistas.  

  Além dessas reuniões semanais, há um encontro mensal, quando é 

selecionada uma semana, chamada de ‘semana especial’, cujo objetivo é de a 

equipe multidisciplinar orientar as professoras diretamente por série. Cada professor 

especialista permanece uma hora com elas, orientando a disciplina específica, com 

relação aos conteúdos e atividades utilizados com os alunos. Pouca ênfase era dada 

pelas professoras aos conteúdos de Ciências. 

 Esse espaço já existia antes da pesquisa, porém era destinado apenas a 

estudos sobre conteúdos pedagógicos e não se consideravam as necessidades 

docentes das professoras. 
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 A disciplina de Ciências passou a ter maior importância desde a participação 

da orientadora/pesquisadora, até porque ela foi incluída tanto nas semanas de 

planejamento como nos encontros mensais. 

  Enquanto as professoras estão reunidas com a equipe de orientação, os 

alunos ficam envolvidos em outras atividades, supervisionados por uma 

coordenadora pedagógica. Essas atividades consistem em aulas de Educação 

Física, Informática, Literatura, Arte e Inglês, ministradas por professores que fazem 

parte da equipe. 

4.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

 Os participantes da pesquisa são professoras dos 4° e 5° anos do Ensino 

Fundamental I, perfazendo um total de seis educadoras (três correspondem ao 4° 

ano e três ao 5° ano), com idades entre 26 e 48 anos. O tempo de serviço como 

docentes varia de 3 a 24 anos, com uma carga horária, nesta escola de 30 horas 

semanais.  

 As professoras contam com o apoio de uma auxiliar ou uma estagiária. Das 

participantes, quatro são formadas em Magistério e Pedagogia, uma em Magistério e 

Ciências Biológicas e uma em Magistério e Letras. Uma delas possui Pós-

Graduação em Psicopedagogia (Lato sensu). Três dessas professoras lecionam em 

escolas pública e privada, e três apenas em escola privada. 
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4.3 Algumas sinalizações sobre a investigação 

O percurso para a elaboração de uma alternativa metodológica com 

instrumentos tem por objetivo atender as questões de estudo. Como todo trabalho 

de pesquisa, o percurso metodológico procura adequar-se às necessidades da 

investigação, sem, no entanto, perder o escopo do referencial teórico. 

  Neste item, será apresentado o caminho utilizado para responder aos nossos 

objetivos específicos, já sinalizados na apresentação deste trabalho: 

a) identificar as dificuldades das professoras para trabalhar conteúdos de 

Ciências por meio de projetos escolares; 

b) criar um espaço formativo na escola para o Ensino de Ciências; 

c)    acompanhar as  mudanças (se houver), no discurso/ação das professoras. 

  Assim como as etapas da pesquisa, seus respectivos instrumentos e os 

pontos abordados em cada um destes, o esquema 4, a seguir, ilustra o percurso 

metodológico dessa pesquisa, em que os instrumentos utilizados e as fases foram 

divididos em quatro etapas, que serão discutidas adiante de forma a articular com os 

resultados e discussão.  
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     Esquema 4 – Percurso metodológico da pesquisa.

A seguir será descrita cada etapa da pesquisa apresentada no esquema 4. 

4.3.1 A Etapa 1: Fase exploratória: a observação e a análise de documentos 

 Esta etapa, considerada de caráter exploratório, foi denominada de 

familiarização da pesquisadora com o objeto de pesquisa. A finalidade era conhecer 
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como as professoras organizavam o planejamento escolar e como as aulas eram 

ministradas. Além disso, verificar se seria possível reconhecer alguns indícios das 

dificuldades das professoras para trabalhar os conteúdos de Ciências por meio de 

projetos (nosso primeiro objetivo específico). Para tanto, optou-se pela observação 

na sala de aula e pela análise do planejamento das atividades, comparando-se este 

com a ação das professoras. 

 Assume-se neste trabalho que a observação em sala de aula permite, entre 

outros, o contato direto com o objeto de estudo no próprio contexto em que o 

fenômeno do ensino ocorre. É por meio desse instrumento que poderemos nos 

orientar e nos situar no que buscamos. Ademais, propicia um contato e aproximação 

dos sujeitos, quebrando barreiras para uma melhor socialização. Também permite 

ao pesquisador apreender uma variedade de características relacionadas ao 

indivíduo e ao grupo. Segundo Laville e Dionne (1999), a observação tem um papel 

importante na construção dos saberes. 

 Tanto os encontros de planejamento como as aulas presenciadas foram 

registradas ora na sala de aula, ora em momentos posteriores, quando se 

resgatavam as idéias principais. Optou-se por esta estratégia para evitar 

constrangimentos com as crianças (estudantes) e com as professoras. Os registros 

das observações foram organizados em tabelas e categorizados (BARDIN, 1986). 

  Laville e Dionne (1999) apresentam algumas limitações quanto à utilização da 

observação como instrumento de pesquisa, como, por exemplo, exigir do 

pesquisador um sólido conhecimento do contexto no qual será realizada uma análise 

detalhada dos conceitos em questão, pois, se uma manifestação importante for 

esquecida ou não puder ser colhida, seria necessário, freqüentemente, retomar tudo. 

Além de ser a observação muito delimitada, o pesquisador pode deparar-se, muitas 

vezes, com uma visão fragmentada, até mesmo superficial, da situação em estudo. 

Outro limite que encontramos nesse tipo de instrumento diz respeito à validade e à 

fidedignidade         que,  

  

  [...] às vezes, são questionadas por alguns, pois estão muito ligadas 
à maneira pela qual o pesquisador consegue integrar-se no grupo, à 
qualidade de sua memória, ao que ele vincula como valores, 
concepções e representações, fatores que, com outros, 
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inevitavelmente influenciam o que ele seleciona de suas observações 
(LAVILLE ; DIONNE,1999, p.176). 

   

  Além disso, há a influência do observador sobre a situação e as pessoas 

observadas, pois, em geral, sua presença pode afetar o comportamento dos atores 

envolvidos.  Ao fazer uso da observação como instrumento de pesquisa, Laville e 

Dionne (1999) afirmam que este recurso permite ao observador situar-se, orientar 

seus deslocamentos, reconhecer as pessoas e emitir juízos sobre elas. Além dessas 

possibilidades, a observação permite uma variedade de descobertas e de 

aprendizagens realizadas pelos homens e participa da construção de saberes, no 

sentido de como a expressão é entendida em Ciências Humanas. Ou seja, para ser 

utilizada, deve seguir critérios e objetivos bem definidos, não pode ser ocasional, 

precisa ser posta a serviço de um objeto de pesquisa. 

Já a análise dos documentos referentes ao registro dos planejamentos 

realizados pelas professoras também foram organizados baseando-se na análise de 

conteúdo (BARDIN, 1986). Segundo Laville e Dionne (1999, p.214), “encontrar-se 

rapidamente no momento da análise e da interpretação em função de suas questões 

e hipóteses permite orientar-se para organização do material a ser analisado”. Tanto 

a análise de conteúdo como as observações devem ter um cunho rigoroso, a fim de 

permitir confiabilidade e validade.  

  Embora Richardson (1999) apresente a análise de conteúdo como uma 

técnica de difícil predição quanto ao trabalho, sobretudo porque requer um nível 

aceitável de confiabilidade na escolha por esse tipo de instrumento, a análise dos 

planejamentos das professoras utilizando este recurso mostrou-se adequada para 

conhecer como elas realizavam seu planejamento, confrontando-se, muitas vezes, 

com o discurso informal nos encontros na sala de planejamento. Ao mesmo tempo, 

serviu de meio para a elaboração de outras atividades que foram desenvolvidas 

durante a pesquisa, além de possibilitar o entendimento dos recursos lingüísticos 

que as professoras utilizam em seu cotidiano escolar (SPINK, 2000).  
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4.3.1.1 O processo de observação e a análise dos planejamentos 

 A sistemática de observação de nossa pesquisa consistia em acompanhar as 

aulas durante 60 minutos, tendo-se um total de 6 salas de aulas visitadas por 

semana. A observação das aulas ocorreu no mês de setembro como forma de 

aproximação com o objeto de estudo. Além disso, nesse mês, o nível de 

familiaridade entre os alunos e as professoras com nossa presença na sala de aula, 

seria mais satisfatório nos meses seguintes (outubro, novembro e dezembro e 2005 

até maio de 2006), procurou-se reavaliar os pontos que norteavam a observação do 

trabalho delas, comparando com as discussões no espaço que foi criado na escola 

(que detalharemos em outra parte desta pesquisa). Quanto aos planejamentos, 

como já citado, aconteciam por meio de reuniões com uma equipe, na própria 

escola.  

  O primeiro contato com as professoras ocorreu na própria escola onde 

lecionam, durante o seu planejamento, às segundas-feiras, das 18h e 30 min até às 

21 horas. Esse encontro teve como finalidade apresentar a proposta da pesquisa e 

estabelecer alguns acordos com relação à participação delas e de como tudo 

aconteceria. Em seguida, foi-lhes solicitado o planejamento dos projetos de ensino 

que estavam propondo para o ano letivo, principalmente aqueles que se referiam 

aos conteúdos de Ciências, o que foi prontamente atendido.   

Para isso, utilizou-se um roteiro para analisar os planejamentos e a 

observação das aulas. A construção deste roteiro se apoiou, em parte, nos discursos 

das professoras por meio de conversas informais. Nestes discursos, percebemos 

certa insegurança em trabalhar conteúdos de Ciências. Expressavam uma 

insatisfação com a sua formação inicial, afirmando que a realidade encontrada era 

distante do que esperavam. Declaravam, por exemplo, que não tiveram 

oportunidade de estudar atividades experimentais no curso de Pedagogia (formação 

da maioria delas). Esse também era um ponto interessante, porque havia 

comentários que revelavam frustrações visto que as professoras afirmavam não 

conseguirem explicar para os alunos quando um experimento dava diferente do que 

estava escrito no livro didático. Esperavam um resultado único quando 

apresentavam as experiências (atividades práticas fossem em laboratório, em sala 
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de aula ou em viagem de campo) aos alunos. Segundo elas, quando o resultado 

experimental não era o esperado, havia frustração tanto por parte delas como por 

parte dos alunos. 

De acordo com estes relatos, deduziu-se que a preparação em termos de 

conhecimentos disciplinares era insuficiente, o que dificultava trabalhar os conteúdos 

na escola, principalmente os de Ciências, optando-se, muitas vezes, por seguir os 

livros didáticos. Além disso, podem também sinalizar para dificuldades em articular 

esses conhecimentos com os pedagógicos. 

Esta situação é complexa, principalmente em se tratando dos sujeitos desta 

pesquisa, uma vez que todas são docentes do 2º ao 5º anos do Ensino 

Fundamental. Cunha e Krasilchik (2000) afirmam que esses profissionais devem 

continuar sendo formados no curso de Pedagogia – habilitação para o magistério. 

Para auxiliar na melhoria da formação desses docentes, o currículo desse curso 

deve passar por reestruturações, valorizando-se, também, as áreas específicas. 

Essas autoras sugerem também que o currículo deve incluir, entre outras 

preocupações, os temas e conteúdos propostos pelos documentos legais como os 

PCN para o ensino de Ciências nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental 

(2º ao 5º anos). 

Corroborando com a idéia dessas autoras, durante os nossos encontros, as 

professoras expressaram em suas falas o seguinte relato: “Como podermos ministrar 

as aulas práticas em laboratório se não tivemos oportunidade na nossa formação 

acadêmica, de aprendê-las?” Continuando o nosso diálogo, foram solicitadas 

sugestões e uma das professoras sugeriu: “Você poderia nos mostrar como se faz e 

depois nos acompanhar nas aulas para ver se realmente estamos fazendo correto, 

pois o que é mais difícil é o manuseio do microscópio”. 

 O referido roteiro (para análise dos planejamentos e observação das aulas), 

abordava os seguintes pontos:  

a)  como organizavam, no planejamento, as atividades de ensino e como 

abordavam metodologicamente tais atividades; 

b) se nas atividades propostas havia diálogo com outras áreas de conhecimento; 
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c) se as atividades relacionavam temas transversais aos conteúdos de Ciências. 

 Procuramos comparar a ação metodológica (didático-pedagógica) das 

professoras com seu planejamento. Muitas vezes, o discurso difere da prática. O que 

observamos é que as professoras afirmavam ter uma “postura construtivista”, mas a 

forma de organizar os conteúdos nos planejamentos era tradicional, uma vez que os 

conceitos eram apresentados prontos para o aluno, deixando a participação dele 

restrita ao levantamento de seus conhecimentos prévios, o que ocorria somente no 

início da aula.   

 Um ponto interessante é que, nas nossas observações em sala de aula, 

verificamos que as professoras dividiam o quadro branco em 3 partes. Na primeira 

escreviam a frase “rotina do dia” e listavam todos os conteúdos que seriam 

abordados naquela aula e os alunos anotavam em seus cadernos a referida “rotina”. 

As atividades eram distribuídas em uma seqüência linear, ou seja, no lado direito do 

quadro, selecionavam quais atividades seriam cumpridas antes e depois do 

intervalo. 

 No texto de seus planejamentos anuais, citavam que seriam trabalhados 

conteúdos de Ciências em atividades, por meio de projetos, mas não o identificamos 

na prática. Também não identificamos uma relação explícita dos conteúdos com os 

objetivos das atividades e com as áreas de conhecimento. Os conteúdos enfatizados 

eram os conceituais e procedimentais com menor ênfase aos atitudinais. 

 As professoras apresentaram os conteúdos de seus planejamentos em 

“organogramas” (um esquema no qual organizavam os conteúdos, colocando o tema 

no centro e as áreas de conhecimento em seu entorno). Mas, no momento da 

exposição da aula, não relacionavam com as áreas de conhecimento, mesmo tendo 

ocorrido alguma oportunidade para isso. Como foi o caso de, numa das aulas, uma 

das professoras responder a um estudante que questionava sobre um dado assunto, 

que: “a aula de Ciências é amanhã hoje estamos trabalhando História”. 

            Com relação à metodologia utilizada na sala de aula, embora as professoras 

procurassem iniciar as aulas buscando levantar o que os estudantes sabiam sobre o 

tema apresentado, tal abordagem ocorria de forma tradicional, coadunando com a 

organização dos planejamentos, uma vez que os conceitos eram apresentados 
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prontos ou o aluno era induzido a responder exatamente o que estava no 

planejamento. 

 Sobre os temas transversais, ao analisarmos o texto do planejamento das 

professoras, identificamos os temas: Meio Ambiente e Pluralidade Cultural. No 

primeiro, trabalharam com o subtema: “Homem e Meio Ambiente: uma relação 

necessária”: Propunham na abordagem das atividades o estudo dos ecossistemas 

(Mata Atlântica, Manguezal, Caatinga, Rios e Mares), enfatizando suas belezas 

naturais e os impactos provocados pelo homem. No segundo, partia-se do subtema 

“Eu, Sujeito de Múltiplas Culturas”. Nele era focado no planejamento o conteúdo 

“Origem da Espécie Humana”, referindo-se às relações com o presente e a 

identidade genética das espécies, principalmente a do homem. 

 Um ponto que saltou aos nossos olhos, durante a observação foi a presença 

de erros conceituais que, embora não fosse o objeto de estudo desta pesquisa, 

serviram de eixo norteador nas discussões propostas pelas professoras para estudar 

conteúdos conceituais de Ciências no espaço formativo. 

  Os erros conceituais observados com maior freqüência foram de temas 

específicos. Todas as professoras apresentaram alguma dificuldade em relação ao 

conhecimento disciplinar acerca do tema “Origem da espécie humana” sobre o qual, 

por exemplo, era verbalizado para o estudante que o homem descendia do macaco 

e que o homem se tratava de uma raça. Com outro tema intitulado “Reprodução 

humana”, a metade das professoras entendiam útero como um órgão do corpo 

humano. Realizaram perguntas do tipo: em que órgão reprodutor feminino acontecia 

a fecundação? A resposta de que ocorria no útero e que o útero “era como dois 

travesseiros fofinhos que protegiam o feto eram aceitas sem qualquer discussão. 

Outro exemplo refere-se aos termos “embrião” e “feto” que eram utilizados como 

sinônimos e a fecundação “era a implantação do ovo no útero”. Sobre o tema 

“Alquimia” metade das professoras utilizava ora como sinônimo de química, ora 

como se fosse uma parte da química que estudava as substâncias químicas.  

 A presença destes erros pode significar uma dificuldade em trabalhar 

conteúdos de Ciências não somente por meio de projetos. A presença dos erros 

conceituais pode contribuir para a formação de obstáculos no aprendizado de outros 

conceitos não só neste nível de ensino, mas em outros também. 
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4.3.2 A Etapa 2 – Identificando dificuldades: diferentes instrumentos 

 Nesta etapa, procuramos atender ao primeiro objetivo específico da pesquisa, 

ou seja, considerar, na elaboração dos instrumentos, as sinalizações observadas na 

fase de aproximação, levando-se em conta o objeto de estudo e a função de 

pesquisadora, foram elaborados dois instrumentos: o primeiro um questionário e o 

segundo um texto a ser elaborado pelas professoras.

 Desta forma, o questionário foi dividido em duas partes, a primeira (Anexo A) 

constava de uma pergunta que solicitava às professoras escreverem palavras 

relacionadas aos temas transversais, interdisciplinaridade e projetos na escola. A 

segunda (Anexo B) constava de três perguntas abertas. 

 Optamos por incluir a questão da interdisciplinaridade, porque, nas conversas 

informais, durante as reuniões de planejamento, as professoras sempre se referiam 

aos projetos de ensino com esta terminologia: projetos interdisciplinares. 

 Observou-se que as palavras mais citadas sobre “interdisciplinaridade” foram: 

interação (2 vezes), integração (uma vez) e inter-relação (uma vez). Duas 

professoras não responderam. Fazenda (2005) ressalta que o termo “interação”, 

refere-se ao fazer a partir de duas ou mais coisas, ou pessoas, ou seja, é uma 

relação entre sujeito e objeto. Já o termo “integração” consiste na valorização do 

conhecimento e na investigação dos fenômenos em toda a sua essência e 

totalidade; é perceber o Universo como uma unidade, isto é, de forma global.  

 Com relação às citações sobre o termo “projetos na escola” observamos que 

as professoras citam expressões ligadas à questão metodológica (metodologia, 

objetivos, justificativa, problematização, tema) e as etapas de um projeto. Tais 

citações coadunaram com o discurso proferido durante os nossos encontros 

mensais, quando relacionavam a estratégia do uso de projetos a estes dois 
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aspectos. Estas opiniões também foram expressas no diário6 das professoras ao 

citarem apenas os elementos de um projeto escolar, não expressando seu 

entendimento sobre tal recurso didático-pedagógico.

 A segunda parte do questionário, constava de três perguntas abertas, a partir 

das quais foram abordados pontos sobre: 

• a organização dos conteúdos de Ciências no planejamento anual em termos 

de projetos; 

• a definição de interdisciplinaridade e um exemplo envolvendo a sua prática 

em sala de aula; 

• um exemplo de um projeto realizado na escola, descrevendo-se as atividades, 

os objetivos e a avaliação. 

 A primeira pergunta estava sendo retomada da fase de familiarização e, a 

resposta das professoras, no questionário sobre o planejamento anual, tomava 

como referente organização em forma de projetos, conforme exigência da instituição 

escolar. 

 Com relação à segunda pergunta, metade das professoras respondeu que a 

interdisciplinaridade “é a integração entre as disciplinas do currículo escolar”, uma 

não respondeu e duas expressaram que se tratava da “inter-relação dos conteúdos 

das várias áreas de conhecimento”. Reforçaram-se, pois, os termos citados na 

primeira etapa do instrumento. 

 Com relação a um exemplo de interdisciplinaridade envolvendo a prática em 

sala de aula, todas anexaram ao questionário um organograma com a distribuição 

dos conteúdos por disciplina com base em um tema um tema, como é mostrado a 

seguir: 

                                                
6 Este instrumento foi utilizado na terceira etapa da pesquisa e relataremos mais adiante. Mesmo 
assim, há aspectos relacionados a esta questão que foram citados pelas professoras durante esta 
etapa e que, de certa forma, reforçam as respostas no questionário e no texto elaborado por elas.
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As respostas apresentadas pelas professoras encontram eco na preocupação 

apontada por Fazenda (2005), quando afirma que o termo interdisciplinaridade deve 

ser compreendido num sentido mais amplo. Tal correspondência se justifica por se 

tratar de uma atitude – uma vez que servirá de instrumento para as reais 

transformações emancipatórias – e também por envolver a postura do professor. 

Ademais esse processo guarda com a subjetividade uma ligação de identidade e de 

diferenças como já foi anteriormente discutido no capítulo sobre interdisciplinaridade. 

   Na terceira pergunta do questionário, a qual solicitava um exemplo de um 

projeto, como eram organizadas as atividades desenvolvidas, os objetivos propostos 

e a forma de avaliar, observou-se que os projetos apresentados por todas as 

professoras estavam organizados a partir de um tema, seguido por objetivos gerais e 

específicos, metodologia com as atividades propostas, recursos didáticos, avaliação 

e referências bibliográficas (Anexo C).  

 Ao analisar o projeto apresentado, observamos que as atividades 

desenvolvidas não estabeleciam relação com os objetivos propostos e, muitas 

vezes, fugiam do tema. Embora as professoras relatassem que se tratava de um 

projeto interdisciplinar, elaboravam as atividades por área de conhecimento ou uma 

atividade envolvia, no máximo, conhecimento de História e de Ciências, mas de 

forma fragmentada, ou seja, uma questão para conhecimento de Ciências e outra 

para conhecimento de História. 

 No segundo instrumento (Anexo D), foi solicitado que as professoras 

elaborassem um texto que incluísse os termos: projetos na escola, 

interdisciplinaridade e temas transversais.  

 Numa primeira aproximação, entendemos que as professoras, ao abordarem 

o tema “projetos na escola”, referem-se ao “saber-fazer”. Talvez as dificuldades 

estejam relacionadas à articulação didático-pedagógica dos conteúdos de Ciências e 

as etapas ou aspectos metodológicos. Outro ponto também a ser sinalizado refere-

se aos erros conceituais. Esta pode ser outra dificuldade, o conhecimento disciplinar 

de Ciências. 
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4.3.3 A Etapa 3 – Modificando o espaço formativo 

 Nesta etapa, o objetivo específico era o de criar um espaço no interior da 

escola, para estudar temas propostos pelas próprias professoras. Como já citado 

neste trabalho, a instituição cedeu um ambiente físico, computando como horas de 

trabalho (se as reuniões ocorressem fora do expediente das professoras). Mas, na 

maioria das vezes, os encontros ocorreram dentro dos horários de aula. Havia um 

dia reservado, na escola, para reuniões, com a equipe pedagógica, contudo, ainda 

não havia estudo periódico voltado para o ensino de Ciências. Com a necessidade 

de intensificar os estudos relativos à nova proposta determinada pela escola, a 

direção administrativa autorizou outros horários de estudos e uma remuneração 

financeira por essas horas extras. Ao comunicar as professoras, ficou explícito o 

estímulo provocado pela remuneração.  

 O instrumento utilizado para conhecer a opinião das professoras e suas 

sugestões para os estudos, e para se ter uma proximidade com elas foi o “diário”. 

Nos diários entregues às professoras, solicitamos que escrevessem suas anotações 

dos estudos, questões de que tinham dúvidas, desabafos, comentários sobre o tema 

em questão, inquietações, enfim, o que quisessem. Outro ponto acordado é que o 

diário seria lido apenas pela pesquisadora. Seria uma forma de diálogo entre ambas, 

sendo o conteúdo externado ao grupo com a autorização da professora. Com o 

passar dos encontros, criou-se o hábito de se escrever no diário e estabeleceu-se a 

confiança na pesquisadora, os relatos, então, começaram a ser mais diretos e pouco 

evasivos. 

Este instrumento tornou-se não somente um veículo de comunicação entre 

pesquisadora e participante, mas também uma forma de as professoras registrarem 

o processo de reflexão “na” e “sobre” a ação docente. 

Nesse espaço foram oportunizados momentos de reflexão, discussão da 

prática docente, atualização e produção de materiais didáticos. Iniciamos juntas um 

processo de ‘saber ouvir’ e ‘saber falar’. Neste processo de negociação das 

discussões, delineou-se o que fazer (o direcionamento do espaço formativo). 

O diário foi utilizado durante os encontros de estudo, as oficinas e os cursos, 

nos quais as professoras individualmente anotavam: 
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• o que sabiam sobre determinados conteúdos de Ciências; 

•  como trabalhavam os temas transversais em projetos interdisciplinares; 

• suas inquietações sobre o trabalho escolar, envolvendo o conteúdo nos 

projetos desenvolvidos em sala de aula.  

Para apreender as opiniões das professoras, expressas no diário, utilizou-se a 

análise de conteúdo (BARDIN, 1986), com relação: 

• à identificação das opiniões das professoras; 

• ao que apreenderam e aprenderam após as discussões de estudo; 

• ao que gostariam de aprender; 

• às inquietações a respeito da sua prática docente.

 A importância do hábito de escrever no diário constitui um instrumento de 

reflexão sobre sua prática. Segundo Yinger (1986 apud ZABALZA, 1994), o ato de 

registrar por meio da escrita, no diário reflexivo apresenta características 

importantes, entre elas, que o processo de escrever é ativo, pessoal e 

multirrepresentacional, produz um feedback; requer uma estruturação deliberada do 

significado. De acordo com estas características, observa-se que aquele que se 

expressa o faz de diferentes formas, seguindo a intuição com a realidade (seja por 

meio de imagens, gestos etc.). Segundo o autor, o ato de escrever obriga àquele 

que escreve a expressar em símbolos um conhecimento e recordações que, 

originalmente, tinham sido representados (e conservados na memória) de um modo 

diferente. É nesse sentido que se aborda a representação (apresentação da 

experiência de um modo e em códigos diferentes).  

 Outra característica se refere ao procedimento que o indivíduo segue ao 

escrever. Viabiliza-se uma comunicação entre quem escreve e o leitor, ao mesmo 

tempo que possibilita ao leitor refletir sobre o que expressou na escrita, estabelecer 

comparações e registrar pensamentos de forma que os escritos se transformem em 

documentos que aduzem a evolução e o desenvolvimento das idéias. Pode-se dizer 

que aquele que escreve focaliza a si próprio e ao leitor e estabelece relação entre o 
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conhecimento que já se tem com a nova informação. Para o autor, faz-se necessária 

uma estruturação deliberada do significado, por meio da qual a semântica e a 

sintaxe da narração dão base ao significado das mensagens na escrita. Por fim, a 

escrita é ativa e pessoal, pois aquele que escreve é livre para expressar suas idéias, 

isso implica habilidade e compreensão. 

  Para Spink (2000), a concepção de linguagem adotada em uma prática 

discursiva está centrada na linguagem em uso. Mas, notoriamente, a linguagem é 

entendida como prática social. Baseando-se nessa abordagem teórico-

metodológica, buscamos trabalhar as condições de produção, entendida como 

contexto social e interacional no sentido de construção histórica, incluindo os 

indivíduos envolvidos na pesquisa como sujeitos históricos. 

  A prática discursiva é uma prática social que faz parte de nossa condição 

humana. No nosso cotidiano, convivemos com idéias usamos categorias para 

expressar os conceitos que objetivamos formalizar. Para Spink (2000, p. 78): 

A discussão sobre o uso de categorias nas nossas práticas – 
incluindo aí a pesquisa, possibilita trazer um novo olhar para 
discussão sobre a contra-posição do qualitativo e quantitativo. As 
categorias constituem importantes estratégias lingüísticas estando 
presentes na própria organização da linguagem.  

  Em síntese, aquele que escreve organiza, estrutura, relê, reflete, modifica, 

critica e é autônomo; estabelece um canal de comunicação entre ele próprio e o 

leitor, expressando o seu pensamento e a escrita. Passa a ser um instrumento 

poderoso de disseminação de idéias que se organiza em cadeia, numa estrutura 

simultânea a auto-revista. 

  Tomando por base estes argumentos assumiu-se que, além das observações 

e das reuniões do estudo no espaço formativo, o diário constituía um recurso valioso 

para apreender as reflexões das professoras e para saber se elas sinalizavam 

mudanças em suas posturas e atitudes. A partir da fala das professoras nas 

discussões no grupo de estudo e as expressas no diário, emergiu a sugestão de 

realizar de oficinas e elaborar um material didático que abordasse suas 
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necessidades. Dentre elas, como ensinar Ciências Naturais nos 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental I, por meio de projetos interdisciplinares, integrando temas 

transversais. 

Entre as solicitações das professoras que, de certa forma, já haviam sido 

influenciadas pelos questionários aplicados nas etapas anteriores, pode-se citar, o 

estudo sobre interdisciplinaridade, denominado por elas como curso. Neste caso, 

apesar do interesse “inicial” da pesquisa ser o trabalho interdisciplinar (o que refletiu 

na primeira etapa desta pesquisa), as professoras optaram e decidiram estudar e 

elaborar as Unidades Didáticas, surgindo, assim, os cursos e as oficinas. Pediram 

que os cursos fossem ministrados com mais freqüências dentro de suas 

necessidades e que não ocorressem no final de ano, pois neste período já estariam 

cansadas e pouco iria aproveitar. Esse fato só vem a validar a idéia de Cunha e 

Krasilchik (2000), de que a formação do professor em serviço se construa no 

cotidiano escolar, de forma constante e contínua. Para Krasilchik (1987 citado em 

Krasilchik e Cunha, 2000) cada escola tem a sua realidade, assim, é importante que 

os cursos atendam grupos de professores de uma mesma escola. 

As professoras atuam tanto na rede particular de ensino ou como nas duas 

redes simultaneamente. Durante as nossas discussões, relataram que se destacam 

na outra escola onde lecionam e reconhecem que nem toda prática realizada na 

escola particular pode ser aplicada em outro contexto. Essas professoras estão 

sendo agentes disseminadores no que diz respeito à importância da formação 

continuada acontecer na própria escola.  

 A partir desses estudos, outros pontos foram emergindo. Entre eles, as 

professoras destacaram em seus diários que o trabalho com projetos e com temas 

transversais era determinação da escola – uma vez que estava na Legislação – mas 

não tinham segurança sobre como fazê-lo. Durante os encontros, as professoras 

solicitaram o estudo de alguns temas. Em princípio foi substituído o estudo sobre 

interdisciplinaridade por outros mais relacionados às suas necessidades, como o 

‘saber-fazer’. A fala a seguir expressa esta idéia:

“Como é necessário dominarmos esse conhecimento (referindo-se 
aos projetos e os temas transversais) para trabalhar com os alunos, 
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sugiro que seja dada para nós a fundamentação teórica sobre 
projetos na escola a partir de um tema transversal, associando a 
prática durante este ano (referindo-se ao ano de 2006) e deixemos o 
tema interdisciplinaridade para o ano seguinte” [destaque nosso] 

 Este é um ponto importante que o espaço propiciou: momentos de autocrítica 

(SILVA, 2003). Segundo esta autora, nestes espaços, as professoras (quando o 

grupo é pequeno) se sentem à vontade de expressar que desconhecem a fundo o 

tema em discussão no seio do grupo. Dessa forma, o grupo se constrói a partir do 

momento em que se identifica com os próprios problemas. Pode, portanto, realizar 

mudanças na sua prática.  

O acompanhamento dessa mudança pode ser observado por meio de um 

processo de pesquisa. Ou seja, há um plano de intervenção, coleta sistemática de 

dados, análise fundamentada na literatura pertinente e relatos dos resultados 

(ANDRÉ, 1995). Para esta autora, a intervenção na perspectiva de promover 

mudanças refere-se à pesquisa-ação:  

[...] envolve sempre um plano de ação, plano esse que se baseia em 
objetivos, em um processo de acompanhamento e controle da ação 
planejada e no relato concomitante desse processo. Muitas vezes, 
esse tipo de pesquisa recebe o nome de intervenção (ANDRÉ, 
1995, p. 33). 

 No início dos encontros, houve uma pequena resistência com relação aos 

novos horários de estudo, pois algumas lecionavam ou faziam pós-graduação em 

outro período. A resistência maior aconteceu com relação à nova proposta que a 

escola estabelecera – o ensino por projetos. A maioria deixou bem claro o receio em 

mudar. Foram necessárias muitas conversas e a evidência de que seria de acordo 

com o ritmo da equipe.  A partir dessa tática, aos poucos, as professoras foram 

tendo mais confiança, percebendo que não abandonariam o que já vinham 

realizando em sala de aula. Tal confiança veio fundamentada pelo diálogo e respeito 

explícitos às necessidades e anseios.  
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A seguir, serão detalhados as oficinas e os cursos. Cabe ressaltar que o 

diário continuou sendo utilizado tanto nas oficinas como nos cursos, já que esses 

encontros aconteciam no espaço criado na escola. Embora mantivessem a idéia 

inicial de uma porta de diálogo entre a pesquisadora e as professoras, o diário ainda 

era o melhor canal àquelas professoras pouco à vontade para expressar seus 

questionamentos e inquietações em público. 

4.3.3..1 As oficinas 

 As oficinas tinham como característica o ‘saber-fazer’. Envolviam a utilização 

e a elaboração de materiais didáticos pelas professoras e aconteciam uma vez por 

mês em um dia da semana, na escola, onde as professoras lecionavam durante a 

tarde, das 14 às 18 horas (com um total de 4 horas mensais). Os temas sugeridos 

pelas professoras nos diários foram concretizados/efetivados nas oficinas sobre “A 

origem da espécie humana”; “Reprodução humana” e “Alquimia”. Estes temas foram 

os mesmos cujos erros já tinham sido observados em sala de aula. 

 Os encontros iniciavam com um momento de relaxamento, por meio de uma 

música instrumental, quando as professoras eram convidadas a sentir o seu corpo, 

captar sons, trazer imagens agradáveis à mente. A seguir, eram apresentadas as 

atividades que seriam realizadas naquela tarde e os objetivos da aula em questão. 

No decorrer de cada oficina, foram trabalhadas unidades didáticas, com textos sobre 

os conteúdos de Ciências. Com esses materiais, buscou-se abordar de uma forma 

discreta, conteúdos sobre os quais as professoras haviam comentado ter dificuldade 

(no diário) e erros conceituais detectados durante a observação das aulas. Esses 

conteúdos foram trabalhados com a participação ativa das professoras, utilizando-se 

recortes de revistas, massa de modelar, produção de texto em grupo e desenhos. A 

oficina se apoiava em vários momentos de questionamentos (problematização) e, 

posteriormente, numa atividade relacionada. O objetivo dessa estratégia era 

contribuir com a (re) construção do conhecimento, por vezes, próximo ao senso 

comum. Por fim, para a sistematização do estudo, era apresentada uma síntese dos 

pontos abordados na oficina através de exposição dialogada (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO,  2002). 
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Quando foi sugerido à professora que utilizasse a unidade didática como 

instrumento para organizar os conteúdos de Ciências e demais áreas do currículo, 

houve resistência, uma vez que, segundo depoimentos, tomava muito tempo e havia 

dificuldades em diferenciar os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Foi necessário elaborar junto com elas as primeiras unidades e, por meio dessas 

atividades, levar à compreensão da teoria. 

4.3.3.2 Os Cursos 

Os cursos surgiram das necessidades das professoras, uma vez que era 

determinação da escola a adoção de novas estratégias de aprendizagem. Segundo 

as professoras, os cursos seriam ministrados pela pesquisadora (orientadora de 

Ciências), enfatizando-se a fundamentação teórica, os quais se estabelecia um 

diálogo com as professoras. Não haveria atividade prática. Teriam como 

característica a utilização de recursos audiovisuais para discutir os aspectos teóricos 

e metodológicos dos temas abordados. Estes momentos iniciaram em dezembro de 

2005 e continuaram em 2006, com uma carga horária de 20 horas, totalizando 

quatro cursos. 

Como em todas as atividades realizadas neste espaço, sempre se lançava 

mão do diário para registros das opiniões sobre o tema proposto. Em seguida, cada 

professora recebia um texto, com o objetivo de realizar uma leitura compartilhada, 

mediada pela pesquisadora. No decorrer do processo, as professoras eram 

instigadas a relacionar a leitura do texto (o conteúdo) com sua prática em sala de 

aula. Por fim, eram iniciadas discussões em grupo para cada série. A partir destas 

discussões as professoras solicitaram que pudessem elaborar um projeto 

relacionado aos temas transversais e aos conteúdos de Ciências. Posteriormente, 

cada grupo de professoras socializou as suas produções e confrontou com o que 

havia aprendido a partir das discussões no grupo de estudo. Eram também 

consideradas as opiniões relatadas no diário reflexivo.  
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Os temas sugeridos para os cursos emergiram das necessidades das 

professoras. São eles: 

Curso I – Projetos na escola. 

Curso II – Organização dos conteúdos de Ciências em unidades didáticas. 

Curso III – Os temas transversais como temática para trabalhar os conteúdos de 

Ciências. 

Curso IV – A interdisciplinaridade e o ensino de Ciências (realizado no ano de 2007). 

          Nos encontros de estudo, as professoras eram convidadas a explicitar o que 

sabiam sobre o tema abordado. Também podiam escrevê-lo no diário. Em seguida, 

atividades eram desenvolvidas e, no final, havia a sistematização da aula, quando se 

fazia o confronto entre os conhecimentos prévios das professoras e o novo 

conhecimento. Antes do estudo, foi perguntado o que as professoras sabiam sobre o 

tema “projetos na escola”.  As citações a seguir exemplificam falas das professoras:  

Professora 1: “Um projeto é algo a ser executado, ele deve ter tema, objetivo, 

desenvolvimento e conclusão”. 

Professora 2: “Um projeto é constituído de tema, objetivo, procedimento e conclusão...” 

  

 Pode-se observar, pelos trechos acima, que a maioria das professoras 

sinalizou para os elementos de um projeto e, ao serem questionadas sobre a 

conclusão de um projeto, relataram ser a avaliação.  

 Após os cursos e oficinas realizados no espaço formativo, observou-se o 

registro, no diário, de algumas mudanças nas opiniões das professoras, o que é 

exemplificado nos trechos de algumas falas a seguir, sobre o tema “Projetos na 

Escola”: 

Professora 3: “Além de um projeto ter seus elementos para ser bem desenvolvido, pude 

perceber que se trata de uma concepção construtivista, na qual o aluno é o sujeito ativo de 
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sua aprendizagem; o professor será um mediador. Tanto o aluno como o professor precisam 

estar em constante busca de novos conhecimentos...”

 Com relação ao tema “Unidades Didáticas”, foi proposto um curso para 

estudo do referencial teórico. Assim, uma sugestão do grupo foi a organização das 

atividades em uma unidade didática, por meio de uma oficina no próprio espaço 

formativo, com a participação de todos, inclusive da pesquisadora. 

 Em relatos escritos no diário, sobre essa questão, pode-se destacar o trecho 

a seguir: 

Professora 4: “Com as unidades didáticas dá para ver mais claro as relações entre os 

objetivos e as atividades, além de termos compreendido agora as diferenças entre os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais”.

Esse fato tornou-se mais evidente e provocou entusiasmo nas professoras do 

2º ano, quando elas vivenciaram um projeto de investigação científica com os seus 

alunos, no ano de 2007, no qual pudemos problematizar um fato que era do contexto 

de vivência delas e dos estudantes: aventar hipóteses testá-las por meio de 

experiências em laboratório e elaborar estratégias de viável solução. Quando esse 

trabalho foi apresentado à comunidade escolar e à família, as professoras puderam 

observar seus estudantes explicando todas as etapas do projeto, com autonomia e 

entusiasmo. 

 Em outro momento, durante um encontro, com todas as professoras do 2º ao 

5º ano, foi revisto o tema “o ensino de Ciências articulado ao projeto de investigação 

científica”, com o objetivo de articular os conhecimentos de Ciências e conhecimento 

Pedagógico. Nesse ínterim, iniciamos o encontro apresentando o objetivo do curso 

(com duração de quatro horas), os objetivos do ensino de Ciências, o método 

científico e suas limitações e, por fim, um projeto de investigação científica. Esse 

material foi organizado em uma unidade didática, que no final, foi discutida com as 

professoras e apresentado em power-point. Durante todo o curso, as professoras 

tiveram acesso à unidade didática impressa, para que pudessem acompanhar cada 

passo das nossas atividades e, assim, poderem articular teoria e prática.  
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 No final do curso, foi solicitado que as professoras escrevessem em seu diário 

(diário reflexivo), as descobertas e sugestões que pudessem auxiliá-las em sua 

prática. Dentre as descobertas, as mais comuns diziam respeito ao ensino de 

Ciências, não sabiam como utilizar o método científico e pensavam se tratar de um 

único método; que a ciência trazia verdade absoluta e que o resultado de uma 

experiência sempre era o esperado. Segundo elas, quando o resultado de uma 

experiência, que faziam em sala de aula, não cumpriam o efeito esperado, davam 

um jeito para modificar ou colocavam a “culpa” no material utilizado. Hoje, elas se 

preocupam por discutir o resultado, seja ele qual for. Mas, ainda não se sentem 

seguras para essa tarefa, precisando, ainda, do auxílio da orientadora 

(pesquisadora) nessas aulas. Em outras ocasiões, chegam a realizar sozinhas as 

atividades experimentais e, quando surge alguma dúvida, solicitam a presença da 

pesquisadora ou orientam os alunos a pensarem o porquê daquele resultado para 

discuti-lo na aula seguinte.  

 Com relação aos erros conceituais, pôde-se perceber a necessidade de as 

professoras serem acompanhadas nas suas práticas em sala de aula e a 

ministração de cursos com mediações. As professoras assumiram que cometiam 

alguns erros conceituais nas suas aulas, como é expresso na fala a seguir: 

Professora 2: “Tem muita informação que você nos trouxe, que ensinávamos aos nossos 

alunos de forma equivocada. Por que não alternar em nossos estudos aqui na 

sala sobre estes conteúdos?” 

Esta fala reflete uma das inquietações das professoras: a não apropriação do 

conhecimento disciplinar. Vale salientar que essa postura já estava sinalizada nos 

diários. Pedia-se que nos cursos assim como nas oficinas fosse trabalhada essa 

limitação. Uma possível justificativa para essa solicitação poder ser o 

reconhecimento de suas dificuldades relativas ao conhecimento disciplinar. Nesse 

sentido, uma mudança observada foi o aumento de solicitações das professoras 

para tirar dúvidas com relação aos conceitos ligados à disciplina de Ciências. 

Sentiam a necessidade de fontes bibliográficas, de textos, bibliografias e outros 

materiais didáticos. O mais importante desse processo é que as professoras estão 

mais tranqüilas em não ter a obrigação de saberem todas as respostas, mas, sim, 

conhecer onde procurá-las. 
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Carvalho (1991 apud Krasilchik e Cunha 2000) enfatiza a necessidade dos 

cursos para professores em exercício tratarem de maneira especial os conteúdos 

específicos. Dessa forma, espera-se garantir a atualização dos conhecimentos dos 

professores em determinadas áreas, além da inclusão do processo histórico dos 

conhecimentos em pauta, sendo coerente, ao sinalizar que 

  

     

“o princípio básico de que para ensinar um conteúdo não basta saber 
a teoria e de imediato aplicá-lo no ensino. É preciso conhecer a 
teoria, saber como ela foi construída, passar pelo processo de 
construção dessa teoria, incorporá-la na sua plenitude, para depois 
discutir como ela pode ser transmitida a outro nível de ensino, para 
os alunos com outra idade e outras experiências.”(p. 4-5). 

 Abordar tanto nos cursos como nas oficinas os conteúdos de Ciências pode ter 

contribuído para perceberem suas dificuldades sobre a prática em sala de aula e sobre 

as lacunas da formação inicial. Os conflitos eram evidentes, pois expressaram suas 

angústias e compartilharam com as colegas, embora algumas ainda não se sentissem 

à vontade para se expor. Aos poucos esse receio foi sendo superado, mas ainda está 

em processo. Discutir, por exemplo, que o erro faz parte da aprendizagem, permitiu 

um clima de confiabilidade entre o grupo e a orientadora, além de ter viabilizado o 

reconhecimento e mudança na prática docente, uma vez que essas profissionais não 

se constrangem em perguntar, tirar dúvidas, pedir sugestões de atividades, de 

biografia, entre outras coisas. Essa tomada de consciência reforça a idéia de Baird et 

al. (1991 apud Cunha e Krasilchik, 2000), quando afirmam que a reflexão pessoal 

baseada no pensamento introspectivo auxilia ambos os desenvolvimentos. O objetivo 

dessa reflexão é melhorar a metacognição e, como conseqüência, a compreensão da 

própria prática. 

Segundo Schnetzler (2002), a formação continuada é um processo de 

aprendizagem, de natureza voluntária, informal e pouco previsível que se centra na 

relação interativa entre colegas e problemas compartilhados, sobretudo com relação 

as suas práticas docentes.  
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4.3.4 Etapa 4 – Mudanças após mediações

Nesta etapa, após o período de estudos no espaço formativo, foi possível 

regressar à sala de aula em 2007 e observar a prática das professoras. Para tanto, 

retornou-se aos instrumentos iniciais, a análise dos planejamentos e à observação 

na sala de aula e nas aulas de campo. O intuito era perceber se tinha havido 

mudança na prática docente tanto com relação aos erros conceituais cometidos com 

os conteúdos de Ciências, quanto com a utilização dos projetos e o uso de unidades 

didáticas, além do desenvolvimento da autonomia com relação as aulas de campo e 

de laboratório.   

Como sinalizamos no item anterior, durante o ano de 2006, foram realizadas 

oficinas, ocasião em que foram elaboradas as unidades didáticas. No ano seguinte, 

resolvemos trabalhar com os mesmos temas, de modo que, com as unidades já 

prontas, as professoras pudessem refletir sobre o que haviam realizado no ano 

anterior e adaptar a novas situações, considerando o contexto da turma. Uma das 

mudanças observadas é que os erros conceituais já não estavam se repetindo. 

 Houve também uma aceitação/conscientização de organizar as atividades por 

meio das unidades didáticas, elaboradas durante os planejamentos e as oficinas 

realizadas no espaço formativo. Na maioria das vezes, as professoras elaboram os 

objetivos e a seqüência de atividades, até porque já sabem diferenciar os conceitos, 

procedimentos e atitudes. Afirmam que a utilização das unidades didáticas foi 

decisiva para essa compreensão, uma vez que percebem que esses conteúdos se 

dão simultaneamente, tomando consciência de quando organizam a seqüência de 

atividades articuladas com os objetivos. 

 Hoje, durante os nossos encontros mensais observam-se depoimentos como: 

Professora 6:  “Com a unidade didática pronta posso perceber o que foi bom nas minhas 

aulas e o que eu preciso melhorar.” 
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 Esse relato coaduna com um dos objetivos apresentados por Campanário e 

Moya (1999), quando propõe que: “a unidade didática possibilita analisar a validez 

de suas próprias idéias e avaliar o conhecimento”. 

 Os cursos e oficinas permitiram que as professoras percebessem a 

necessidade de buscar mais e sugeriram mais atividades extras com todo o grupo.  

Segundo elas, a proposta era vivenciar o que estavam aprendendo nos nossos 

encontros no espaço formativo, o que nos levou a realizar aulas de campo.   

 Outras mudanças observadas, que refletem um início de autonomia, muito 

embora algumas professoras ainda não se sintam seguras, foi o de compartilhar as 

novas experiências vivenciadas na sala de aula. Esta troca ocorre com mais 

freqüência quando envolve uma mesma equipe, como é o caso das professoras do 

4º ano que se reúnem entre si durante os encontros mensais. Entretanto, quando 

reunidas todas as equipes em um mesmo momento, ainda há resistência em 

compartilhar os resultados das novas práticas em sala de aula. 

As mudanças mais significativas, depois da intervenção e compartilhadas 

com os demais integrantes da equipe consistem na continuidade dos estudos no 

espaço formativo, tornando-se por referência, quase que exclusivamente, os 

conhecimentos pedagógicos e científicos. Outro fato importante que tem acontecido 

com freqüência é a procura das professoras pela orientadora (pesquisadora) para ler 

os textos que os alunos produzem sobre os conteúdos de Ciências, com o objetivo 

de saber se os conceitos construídos estão corretos e, caso não estejam, como 

fazer a mediação. Apesar destas sinalizações, nem todas as professoras 

concordaram, algumas delas ainda se expressam de forma negativa sobre as 

inovações. 

 Cabe destacar que, no espaço formativo da escola, foi incluída a disciplina de 

Ciências, o que viabilizou algumas conquistas que outrora eram desejadas pelas 

professoras e, de certa forma, por nós que acompanhávamos o processo. Essa 

inclusão é entendida como condição necessária ao êxito dos cursos de 

aperfeiçoamento de professores. Essas conquistas só vieram validar alguns 

trabalhos que abordam essa temática, como as pesquisas realizadas por Maldaner 

(2000); Shnetzler (2002); Mizukami (2002); Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002); 
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Nuñez e Ramalho (2004); Cunha e Krasilchik (2000); Caldeira e Augusto (2005) 

entre outros. 

Entendemos que essa experiência só foi possível de ser vivenciada pelo fato 

de terem sido respeitados o ouvir e falar entre as professoras e pesquisadora, e 

também por estar dentro do contexto da instituição como um todo. Com base na boa 

aceitação dos cursos oferecidos e uma análise com as professoras envolvidas, 

levantamos alguns pontos a serem considerados, ao se pensar em cursos de 

formação continuada para professores: 

• descobrir quais são as necessidades docentes. 

• Possibilitar que o espaço seja utilizado para discutir as 

inquietações do grupo com relação a sua prática de sala de 

aula. 

• Permitir que as professoras opinam sobre o trabalho a ser 

desenvolvido na escola. 

• Viabilizar meios que as conduzam à construção de 

conhecimentos. 

• Oportunizar momentos de reflexão, ao entrarem em confronto 

com suas dificuldades, (esse fato foi observado quando as 

professoras perceberam os equívocos cometidos nos 

conteúdos de Ciências).  

Outro fator que indica alguma mudança é a solicitação das professoras para a 

criação de um ambiente com recursos didáticos, como: livros, revistas, 

enciclopédias, Internet, vídeos, DVD, entre outros. Como as professoras têm uma 

jornada de trabalho longa, é interessante a equipe pedagógica disponibilizar textos, 

referências bibliográficas, ou materiais didáticos para esse fim. Ao disponibilizá-los, 

estimula-se o desenvolvimento da autonomia. Essas estratégias estão viabilizando 

“fatores contextuais como o prazer, o querer, os desafios, as identificações, a 

parceria e, sobretudo um clima agradável que não pode ser desconsiderado” 

(CUNHA; KRASILCHIK, p.10, 2000). 
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A autonomia a que nos referimos pode ser observada nas atividades 

experimentais, durante as quais a equipe pedagógica solicitou que a orientadora de 

Ciências permanecesse durante as aulas de laboratório. Como as professoras 

apresentavam dificuldades nessas aulas foi necessário que a orientadora as 

ministrasse e fosse observada por essas profissionais. Atualmente as professoras 

assumem estas atividades, podendo consultar a orientadora, caso sintam 

necessidade.  

 Com relação aos materiais didáticos produzidos durante esta pesquisa, parte 

deles foi elaborada junto às professoras e a outra parte com a participação apenas 

da pesquisadora. Esses materiais foram organizados em dois CD, os quais estão 

distribuídos da seguinte forma: 

• 1º CD: cursos com aulas sobre: projetos na escola; temas 

transversais; unidades didáticas, interdisciplinaridade. 

• 2º CD: oficinas sobre reprodução humana, a origem da 

espécie humana, alquimia e de que os feitos os materiais. 

Nas oficinas e nos cursos utilizam-se materiais com unidades didáticas, texto 

abordando o conteúdo e uma aula em power-point. Embora os temas estejam 

elencados separadamente, ao serem ministrados, são organizados em unidades 

didáticas. Por exemplo, ao estudarmos “projetos na escola”, “temas transversais”, 

“unidades didáticas” e “interdisciplinaridade”, organizamos tudo em unidades 

didáticas, articulando-os aos projetos a partir dos temas “reprodução humana”, “a 

origem da espécie humana”, “alquimia e de são feitos os materiais”. Sempre, nos 

finais desses momentos, eram analisadas as unidades didáticas e as etapas de um 

projeto de ensino. 

A organização destes materiais incentivou as professoras e a equipe 

pedagógica am divulgar seus trabalhos em alguns eventos. O que está acontecendo 

é a publicação de trabalhos em congressos como o da “Sapiens”,  sobre relato de 

experiência da prática docente. Ao retornarmos desses encontros, realizamos 

reuniões para a avaliação, troca de experiências e de conhecimentos. Esse fato tem 

proporcionado estímulo e busca por mais conhecimentos, e o que é viável tem sido 

adotado em sala de aula. Além disso, tem aumentado as leituras com relação aos 
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conhecimentos pedagógicos. Ao incentivar esse tipo de atividade suscitou-se no 

grupo o cuidado em desenvolver melhor a prática de sala de aula. Isso resultou em 

escrever a prática no diário. Com essa estratégia, há o desenvolvimento da reflexão, 

da criticidade e da autonomia. 

Sem dúvida, as mudanças não ocorreram apenas na prática das professoras, 

mas também na equipe e na própria ação da pesquisadora. Ao se pensar na 

formação de professores do 2º ao 5º anos do ensino fundamental, a nossa prática 

tem nos permitido perceber que essas profissionais precisam ter na escola uma 

equipe multidisciplinar com vivência nessa realidade, com formação tanto nos 

conhecimentos disciplinares como pedagógicos e com o saber para articular esses 

conteúdos a fim de dar melhor subsídio a essas profissionais.
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Capítulo 5 – Considerações Finais  

  

 A justificativa para a necessidade de se ter um espaço em exercício para 

professoras do Ensino Fundamental I estudarem os conteúdos de Ciências nos 

projetos da escola associados aos temas transversais e a interdisciplinaridade 

tornou-se um argumento óbvio, uma vez que essas profissionais apresentaram 

dificuldades em trabalhar esses conteúdos e, ao mesmo tempo, pelo fato de a 

agência formadora ainda não atender às suas necessidades docentes.  

 Diante dessa situação, no que diz respeito ao ensino de Ciências, são 

preocupantes as séries iniciais devido ao desconhecimento das profissionais de 

como se produz o conhecimento científico, além da falta de domínio dos conteúdos 

de Ciências, ficando claro que o livro didático ainda é o condutor exclusivo das 

aulas, o que permite que o professor se torne “presa fácil” desse material didático. 

 Nesta pesquisa, alguns pontos foram levantados com o objetivo de refletirmos 

sobre eles. O que merece destaque é o fato de essas profissionais encontrarem no 

mercado de trabalho, após a sua formação acadêmica, uma realidade que não é 

condizente com a sua formação.  

 No decorrer desta pesquisa, evidencia-se a necessidade de haver uma 

transformação no curso preparatório para professores e professoras do 2° ao 5° ano 

do Ensino Fundamental. Destaca-se também a necessária presença de uma equipe 

multidisciplinar permanente, com formação pedagógica ou mesmo com 

conhecimento dessa área associado ao conhecimento disciplinar. Esse auxílio na  

prática diária deve ocorrer na própria escola onde lecionam (sobretudo para os 

profissionais já formados). 

 Seja uma alternativa viável, uma vez que ela foi constatada durante as 

observações das aulas, nas quais foram ministrados conteúdos das outras áreas 

curriculares (conceitos e procedimentos). Foram observados equívocos ficando 

evidente as concepções do senso comum e erros conceituais. 

Faz-se necessário propiciar no seio escolar um espaço de formação 

continuada para essas professoras, com a finalidade de trabalhar a relação entre os 

conhecimentos pedagógicos e disciplinares, uma vez que buscar entender o 
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processo da construção dos conhecimentos é objetivo de muitos pesquisadores, 

principalmente aqueles que ainda acreditam que a escola é um ambiente em que se 

produz conhecimento. Isso só é possível ocorrer adequadamente quando o nosso 

professor tem a consciência da sua função na escola, refletindo antes, durante e 

depois da sua ação em sala de aula. Com essa reflexão, professores e professoras 

poderão perceber a importância dos saberes, competências e atitudes para sua 

prática em sala de aula. 

Embora já seja percebida no grupo dessas professoras a necessidade de um 

espaço para a formação continuada, alguns limites são apontados e vivenciados por 

toda equipe.  Como, por exemplo, a dificuldade de um horário fora do período de 

trabalho, uma vez que essas professoras lecionam em outras instituições ou cursam 

Pós-Graduação. 

Mesmo que seja obedecido o horário de trabalho, o tempo para os estudos 

ainda não é suficiente, pois se observou, durante essa pesquisa que as lacunas são 

inúmeras. Outro ponto sobre o que se argumenta é a resistência de algumas 

professoras em incorporar em sua prática algumas mudanças. Por isso chama-nos a 

atenção como realizar a formação continuada de professores e professoras em fase 

inicial ou final de sua profissão, visto que foi percebida a resistência a mudanças por 

parte das professoras que não estão em fase inicial. 

Com relação à questão de estudo desta pesquisa – “como as professoras de 

4° e 5° anos do Ensino Fundamental trabalham em sala de aula os conteúdos de 

Ciências nos projetos, incluindo nestes as relações com os temas transversais e a 

interdisciplinaridade”? – pode-se perceber que a identificação das dificuldades das 

professoras em trabalhar os conteúdos de Ciências nos projetos serviu de base para 

a realização de oficinas e de cursos, com o objetivo de superar essas limitações. E, 

a partir desses, foi possível a elaboração de material didático em conjunto com as 

professoras, para auxiliá-las em sua prática diária. Hoje, tudo isso faz parte de seus 

recursos didáticos e serve de referência para a elaboração de outros, além de poder 

guiar a busca de novos referenciais. 

Outro ponto a considerar é a incorporação da disciplina de Ciências no 

espaço formativo da instituição (foco principal deste trabalho) onde as professoras 

lecionam (e a confiança que se instaurou entre a pesquisadora (orientadora de 
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Ciências) e as professoras, por meio dos diálogos verbais durante os encontros 

mensais e a utilização do diário reflexivo, um meio de comunicação em que as 

professoras relatavam suas inquietações e necessidades de sala de aula. Vale 

ressaltar o fato de, hoje, esse espaço valorizar o princípio da formação continuada: 

respeitar as necessidades de professores e professoras em sala de aula. 

A incorporação da disciplina de Ciências no espaço formativo propiciou o 

desenvolvimento de vários projetos supervisionados pela orientadora de Ciências, 

como por exemplo, a árvore das palavras sábias, que tem por objetivo desenvolver 

nos alunos o saber ouvir e falar. Além de despertar para a observação da natureza, 

esse estudo faz parte do programa de formação ético-social da escola, cujo retorno 

foi positivo, principalmente pelo fato de as professoras terem-no incorporado a sua 

prática de sala de aula. Outro projeto desenvolvido na escola é o jornal, através do 

qual um grupo de alunos, auxiliados pela orientadora de Ciências faz um 

levantamento de informações sobre o meio ambiente e os eventos da escola. Há 

ainda o clube dos animais e da natureza – nome dado pelos alunos – cujo objetivo é 

realizar investigações científicas, voltando-se, principalmente, para ressignificar a 

sensibilidade pela natureza. Esse projeto tem proporcionado, em sala de aula, a 

construção de valores e atitudes pelos alunos e, hoje, é conduzido pelas próprias 

professoras. 

Outro ponto importante a ressaltar nesta pesquisa é a reflexão da 

pesquisadora com relação ao seu fazer pedagógico. Neste aspecto, perceberam-se 

também lacunas que precisariam ser preenchidas, ou seja, escutar mais as 

professoras com relação às suas necessidades pedagógicas, pois essas 

profissionais apontaram para a necessidade de conhecimento disciplinar atrelado ao 

pedagógico. Não é só o curso de Pedagogia que precisa passar por reformulação no 

que diz respeito aos conhecimentos disciplinares, mas, também os cursos voltados 

para as Ciências Naturais, em especial o de Ciências Biológicas, pelo qual posso 

responder, uma vez que é a minha formação acadêmica. Em outras palavras, faz-se 

necessário que os profissionais dessa área de conhecimento também saibam 

articular os conteúdos disciplinares com os pedagógicos. 

A reflexão sobre esses elementos sugere que professores e professoras, para 

trabalhar adequadamente os conteúdos das áreas curriculares que constituem o 

Ensino fundamental I, devem pesquisar constantemente buscando sempre se 
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atualizar, além de atentar para um reflexo da pesquisa, que é o de os professores 

formadores terem um olhar na formação de professores e professoras do 2° ao 5° 

ano.  Faz-se necessária uma aproximação entre as agências formadoras e as 

escolas nas quais esses profissionais atuam.

A agência formadora pode propiciar espaços para discutir, construir e refletir 

sobre os saberes disciplinares e didáticos, para trabalhar tantos os conteúdos da 

área de Ciências Naturais, como das demais áreas de conhecimentos, além da 

reflexão acerca do fazer pedagógico. 

Esse olhar pode vir a contribuir com a profissionalização de professores e 

professoras do Ensino Fundamental I, viabilizando uma formação mais coerente. Ela 

passa a ter uma importância significativa no sentido de prepará-los para 

reconhecerem os limites e as possibilidades de trabalharem os vários modelos de 

aprendizagem que os documentos legais têm sugerido nas várias disciplinas 

escolares. Nessa perspectiva, a agência formadora e os envolvidos no processo de 

formação docente devem participar de forma crítica, reflexiva e autônoma na 

construção de novos saberes para a inovação didática.  

Além dos fatores citados acima, vivenciamos, nesta pesquisa a necessidade 

de incorporar elementos fundamentais para o saber e saber fazer do professor. 

Destacam-se o conhecimento dos conteúdos disciplinares articulados aos 

pedagógicos, o processo de construção e de relações com a Tecnologia e 

Sociedade, a necessidade de conhecer e criticar o pensamento docente 

espontâneo, de adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e 

especificamente, sobre a aprendizagem de Ciências. Cabem ainda saber analisar 

criticamente o ensino habitual – contribuindo com sugestões –, saber organizar e 

selecionar atividades articuladas aos objetivos propostos, além de saber mediar as 

atividades dos alunos – visto que as professoras passaram a procurar 

freqüentemente a orientadora de Ciências para esse fim –, saber avaliar, 

considerando-se a importância das mediações para o processo de aprendizagem 

dos alunos, aprender a pesquisar e utilizar resultados de pesquisa.  

    Esses conhecimentos devem fazer parte tanto dos cursos de formação 

inicial quanto dos de formação continuada, uma vez que esses aspectos foram 

discutidos nos encontros, durante esse trabalho de investigação. Essa continua 
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sendo uma preocupação do corpo docente do 2º ao 5º ano que participou desta 

pesquisa. Não podemos exigir algo do professor que ele não tenha tido oportunidade 

de vivenciar. 

Outro ponto a considerar, é que o ensino de Ciências na escola não é mais 

livresco. O livro didático foi retirado e, hoje, além de produzirmos materiais didáticos, 

existe uma sala intitulada: “sala de recursos didáticos”, onde há um acervo para 

todas as áreas de conhecimento, e, principalmente, onde se faz um levantamento de 

referências bibliográficas para os alunos e professoras consultarem. Quando as 

professoras necessitam, levam esse material para a sala de aula, na qual os alunos 

realizam busca de informações e pesquisa, consultando vários autores. 

É imprescindível que o indivíduo saiba analisar o seu papel como profissional 

da educação e tenha conhecimento de que a escola é uma instituição social. É 

necessário que os professores estejam atualizados, que seja uma atualização 

contínua, de maneira que não só se mantenham informados sobre o progresso da 

Ciência e da Tecnologia como também estejam preparados para criticar e discutir os 

seus resultados. A retirada de um único livro didático de Ciências da sala de aula 

tem proporcionado às professoras discutir, criticar e refletir sobre o ensino de 

Ciências e como os alunos aprendem. 

Um educador (professor ou professora) necessita de um contínuo 

aperfeiçoamento, com reflexões críticas sobre sua prática pedagógica. O melhor é 

que isso se realize no ambiente coletivo de trabalho, pelo fato de, aí, assumir-se 

como profissional sujeito às condições sociais de produção do seu trabalho docente. 

Percebe-se ainda a necessidade de esse profissional ver-se como sujeito histórico. 

Além dos pontos já elencados, vê-se também a necessidade de formar 

profissionais aptos a realizar pesquisas sobre Educação em Ciência e usá-la para 

auxiliar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. O 

professor, então, passa a atuar como pesquisador da sua própria prática em sala de 

aula. 

O professor deve ser o agente de seu processo de ensino e aprendizagem. Ele 

não deve ser um mero aplicador de estratégias criadas por outros profissionais que 

não estejam envolvidos no contexto. É necessário que o professor produza o seu 

próprio conhecimento, elabore estratégias que melhorem a sua prática. Dessa 
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forma, sentir-se-á compromissado; a necessidade de mudança em sua prática terá 

sentido. Isso só será possível quando a escola valorizar a necessidade desse 

profissional no que diz respeito à prática de sala de aula.  

Cada escola é um contexto. A formação continuada deve atender à realidade da 

escola e do professor. 

A incorporação da História da Ciência no contexto escolar é outro fator a ser 

considerado, uma vez que, ao adotarmos essa prática, percebemos, pelos relatos 

das professoras, que, passaram a entender melhor como se dá a produção do 

conhecimento em Ciência. Dessa forma, o professor perceberá que a Ciência não é 

apenas um produto, mas que se faz necessária à realização de todo um processo e 

que as varáveis devem ser consideradas, ou seja, investigar as hipóteses que não 

foram confirmadas, bem como, o porquê de o resultado da experiência não ter se 

confirmado. 

A formação do professor deve ser continuada e contínua. Assim, ela viabiliza a 

mudança na prática docente, uma vez que é por meio da reflexão que o professor 

incorpora as experiências que estão dando certo dentro daquele contexto escolar e 

desconsidera aquelas que não são viáveis, sendo essa, hoje, uma exigência desse 

novo profissional. 

Os cursos de formação devem promover a reflexão da prática docente, 

intencionando mudanças, mas essas mudanças só ocorreram com este grupo pelo 

fato de terem sido respeitadas as necessidades. As suas sugestões foram ouvidas, 

mesmo que, a escola propusesse uma mudança imediata. 

A formação continuada aconteceu fora do expediente de trabalho e foi 

remunerada. Essa foi uma preocupação da escola onde ocorreu a pesquisa. 

Percebemos que esse estímulo contribuiu para a efetiva participação das 

professoras. 

Promover grupos de estudos entre professores da própria escola para trocarem 

experiências, tem-lhes permitido compartilhar das mesmas inquietações. Durante 

esse momento, ao socializarem as estratégias de solução para problemas que são 

comuns, refletem sobre alguma atitude inadequada e buscam corrigi-la. Esse 

momento tem possibilitado a construção da confiança entre os participantes e a 

equipe de orientação. 
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O apoio da escola para que essas profissionais possam crescer 

profissionalmente é outra estratégia que tem feito o grupo avançar na construção 

dos conceitos, procedimentos e atitudes.  

É importante considerar que mudanças na prática pedagógica não acontecem 

por imposição, pois é necessário desconstruir e reconstruir conceitos. Para isso, o 

indivíduo precisa de tempo e de espaço, além de um ambiente favorável.  

Pelo fato de esse trabalho estar correspondendo às expectativas da escola e 

das professoras, além de ser evidente o crescimento do grupo, outros níveis da 

instituição tem sugerido que a experiência possa ser incorporada ao contexto de 

trabalho que fazem parte, este que já se inicia, buscando-se respeitar essa nova 

situação.  

Segundo Shnetzler (2002), constituir-se professor é um processo que ocorre 

ao longo da vida. Nenhum indivíduo joga fora sua história de vida.  

Aprende-se a ser professor com os colegas e com os alunos no contexto de 

trabalho, além da presença de uma equipe multidisciplinar que entenda o professor 

e o auxilie nas suas necessidades docentes. 
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UNIVERSIDADE  FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

Cara professora, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre 

concepções relativas ao trabalho com projetos. Sua opinião nesse sentido é muito 

importante. Desde já agradecemos sua colaboração. 

Dados Gerais: 

1. Tempo que atua como Professor(a):  

2. _________________________________________________________________ 

3. Formação acadêmica:  

___________________________________________________________________ 

4. Atua em outra escola? Sim (   )   Não (   ) – se afirmativo qual a carga horária? 

_________________________________________________________________ 

5. Disciplina e série que leciona:  

___________________________________________________________________ 

Escreva as primeiras palavras ou frases que você lembra ao pensar em: 

a) projetos na escola. 

__________________         ___________________         __________________ 

__________________         ___________________         __________________ 

b) Interdisciplinaridade. 

__________________         ___________________         __________________ 

__________________         ___________________         __________________ 

c) Temas transversais. 

__________________         ___________________         __________________ 

__________________         ___________________         __________________ 

ANEXO A 
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UNIVERSIDADE  FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

Cara professora, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre 

concepções relativas ao trabalho com projetos. Sua opinião nesse sentido é muito 

importante. Desde já agradecemos sua colaboração. 

1. Como você organiza os conteúdos de Ciências no seu planejamento anual 

em termos de projetos? 

2. Você poderia dar uma definição para indisciplinaridade e citar um exemplo 

envolvendo a sua prática em sala de aula? 

ANEXO B 
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3. Relate um exemplo de um projeto em que você esteve envolvido(a). Como foi 
a organização, as atividades, os objetivos e a avaliação? 
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“Projeto Seridó: compartilhando experiências” 

Objetivos Gerais e Específicos 

As atividades desenvolvidas dentro e fora da escola têm por objetivo 

proporcionar ao aluno o conhecimento, o desenvolvimento cultural e o seu 

crescimento como cidadão. Com essa perspectiva, desenvolvemos um trabalho com 

alunos e professores de dois contextos diferentes – escolas pública e particular, com 

a finalidade de compartilhar idéias e experiências sobre a prática em sala de aula, 

estimulando a participação dos envolvidos no processo, tendo o aluno como o 

sujeito ativo de sua aprendizagem e reconhecendo a escola como um ambiente em 

que se produz conhecimento a partir do saber, do saber fazer, do ser e do saber 

conviver. Sabemos que esse é um espaço de inclusão e que a educação é o 

caminho que viabiliza a igualdade entre os cidadãos. 

 Para tanto, selecionamos o subtema “Homem e Meio Ambiente: uma 

relação necessária”, tendo como objeto de estudo a região do Seridó, por apresentar 

elementos como as peculiaridades do ambiente Caatinga - ecossistema estudado 

pelos alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental -, considerando aspectos 

faunísticos, florísticos e climáticos e a vida do homem sertanejo. 

 Nas viagens de estudo, apresentamos as riquezas, exuberâncias e 

situações-problema dessa região aos nossos alunos, com o objetivo de incentivá-los 

a elaborar estratégias que sejam viáveis para a busca de soluções e, ao mesmo 

tempo, vivenciar e contemplar a beleza do lugar. Também levamos a realidade aos 

alunos das escolas visitadas, confrontando as duas situações e percebendo que 

cada lugar tem seus problemas e riquezas. 

 A nossa proposta tem por objetivo conhecer a região do Seridó, 

percebendo as relações entre o homem e o meio ambiente e sua importância 

histórica, cultural e econômica para o Rio Grande do Norte, além de desenvolver um 

intercâmbio cultural entre os alunos do CEI – Centro de Educação Integrada e das 

Escolas Públicas Municipais (rurais) Cipriano Lopes Galvão, Ana Maria Pinheiro de 

Oliveira e Pedro Cipriano Dantas, situadas no município de Currais Novos - RN. 

ANEXO C 
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Metodologia e Desenvolvimento 

  

O projeto teve início na sala de aula, onde compartilhando os seus 

objetivos com os alunos e alunos.  Realizamos em seguida, o levantamento dos 

seus conhecimentos prévios dos alunos; pesquisas em sala de aula, biblioteca e em 

casa; socialização dos novos conhecimentos e confronto com os conhecimentos 

prévios; produção de textos e dramatização sobre o tema estudado.  Na aula de 

campo, percorremos uma trilha do ecossistema Caatinga, onde professores e guias 

compartilhavam os conhecimentos com os alunos e alunas, buscando integrar as 

várias áreas de conhecimento. 

O trabalho nas escolas públicas envolveu oficinas integrando as 

disciplinas de Ciências, Geografia, História, Matemática, Arte, Língua Portuguesa e 

Educação Física, elaboradas pelos próprios alunos, orientados pelas professoras e 

pela equipe pedagógica da nossa escola. Cada grupo faz o seu projeto e 

confecciona os materiais didáticos que são doados à escola visitada, além de 

realizar uma campanha de doação de livros para a biblioteca dessas escolas. 

Na cidade de Currais Novos/RN, conhecemos a arquitetura do lugar, 

priorizando as igrejas, nas quais envolvemos conhecimentos de Arte e de História. 

Ainda, na cidade, visitamos alguns artesãos que trabalham com sua 

sucatas e uma de brinquedos feitos de lata e de madeira.  Nesse momento, os 

alunos e as alunas fazem entrevistas com os artistas e adquirem seus exemplares. 

Na escola, socializamos o que aprendemos, por meio de uma discussão 

em grupo, e solicitamos aos alunos que expressem suas críticas sobre a viagem de 

estudo e apresentem sugestões. 

Além de compartilharmos o que aprendemos, os alunos e as alunas em 

grupo, como sistematização do trabalho, entregam um relatório (diário de bordo), 

com um roteiro, onde há fotos do lugar retratados por eles, textos com os 

conhecimentos adquiridos, críticas e sugestões. 

O resultado do projeto é apresentado à comunidade do CEI durante a 

CIARTE (Feira de Ciências e Arte), quando os alunos reapresentam as mesmas 

oficinas para pais e familiares. 
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    Recursos Didáticos 

Como recursos materiais, utilizamos: lápis de cor, cola, cartolina, lápis 

grafite, revistas de divulgação científica, vidrarias de laboratório, livros didáticos e de 

literatura, papel madeira, jogos matemáticos, materiais recicláveis e reutilizáveis, 

biombo, fantoches, materiais biológicos, som, dvd, retroprojetor, papel ofício, papel 

sufite, tesoura... 

Avaliação 

Essa viagem de estudo superou as nossas expectativas como 

educadoras e representou um avanço considerável na construção de 

conhecimentos, valores e, acima de tudo, na interação entre alunos, professores e 

família-escola. 

As três turmas seguiram o mesmo roteiro. Ao chegarem ao Tororó, 

distrito da cidade de Currais Novos - RN, as crianças percorreram a trilha do Sítio 

Arqueológico, acompanhadas por guias-mirins dessa localidade. Puderam então 

conhecer as formações rochosas Pedra do Caju, Pedra do Sino e Pedra do Letreiro 

(com inscrições rupestres), entre outras. Tiveram a oportunidade de observar “in 

loco” a cobertura vegetal conhecida como Caatinga e encantaram-se com as 

espécies vegetais e animais características desse tipo de vegetação. Era comum 

ouvirmos: “Professora, que pedra linda!”; “Como ela se formou?”; “Onde está a 

algaroba?”; “Quantos cactos e plantas retorcidas!”. A curiosidade era tamanha, que 

muitos não se continham: queriam subir nas pedras, tocar nas plantas e registrar 

tudo o que fosse possível. 

Em um outro momento, visitamos as Escolas Municipais Cipriano Lopes 

Galvão e Ana Maria Pinheiro de Oliveira e fomos desenvolver a tão esperada troca 

de experiências entre os alunos do Tororó e as nossas turmas. 

Em Língua Portuguesa, tivemos três oficinas de Literatura, contação de 

história com fantoches, música e seminário. Em Matemática, eles brincaram e 

aprenderam com dobraduras, jogos envolvendo frações, roleta com as operações 

fundamentais, Sistema de Numeração Decimal e medidas de tempo; em Ciências, 
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descobriram e investigaram o Sistema Reprodutor, o funcionamento dos pulmões e 

do cérebro; em História e Geografia, aprenderam a votar, viajaram pelo Sistema 

Solar, estudaram as Mesorregiões do RN e compartilharam a história “Bolinha de 

Neve”, mostrando que o “diferente faz a diferença”. Em Arte, ressignificaram o 

brinquedo e a brincadeira popular, como também a história e a arte de Picasso, 

numa só linha. 

Os nossos alunos mostraram uma desenvoltura ímpar. Falaram, ouviram 

e trocaram idéias. Os alunos do Tororó, aos poucos, foram perdendo a timidez e 

participando do trabalho. Ao término da oficina, todos brincaram e lancharam de 

forma solidária. 

Assim, desenvolvemos conteúdos de forma significativa, trabalhando a 

criatividade; a observação; a logicidade; a análise; a interpretação e a participação 

de expressão oral e escrita; a discussão de estereótipos e preconceitos. Com isso, 

contribuímos para a construção da cidadania que, sabemos, não é um processo 

rápido e simples, e sim complexo e requer tempo. 

Acreditamos que é por meio da educação que contribuiremos para o 

desenvolvimento do nosso país, propondo junto aos alunos estratégias que possam 

ser aplicadas para melhorar a prática docente.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

Cara professora, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre 

concepções relativas ao trabalho com projetos. Sua opinião nesse sentido é muito 

importante. Desde já agradecemos sua colaboração. 

1. Elabore um texto que inclua os temos projetos na escola, 

interdisiciplinaridade e temas transversais. 

  

ANEXO D 


