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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NA ESTAÇÃO DOS SABERES: 

proposta interdisciplinar entre filosofia e ciências naturais 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo investigar os conhecimentos profissionais de professores, em 

formação continuada, mobilizados dentro de uma proposta de natureza interdisciplinar 

envolvendo as Ciências da Natureza e a Filosofia. A pesquisa é de natureza qualitativa e foi 

desenvolvida com dois professores efetivos e atuantes no ensino médio de uma escola da rede 

estadual da Bahia. Para a análise dos dados foi usado como referencial teórico modelos que 

discutem a base de conhecimentos para a docência. Dessa maneira, os dados analisados neste 

estudo foram obtidos por meio de três instrumentos principais: entrevistas, gravação das 

discussões dos professores e observação de aulas. Foram realizadas duas entrevistas, ambas 

baseadas no CoRe (Representação do Conteúdo), instrumento elaborado por Loughran, 

Mulhall e Berry, que tem como foco a compreensão do professor em relação aos aspectos que 

representam um conteúdo, bem como as estratégias e metodologias de ensino. Como 

procedimento de análise recorremos à Técnica de Interpretação de Sentidos. Os principais 

resultados desta pesquisa apontam que os conhecimentos de base do professor podem ser 

mobilizados dentro de propostas desenvolvidas coletivamente, com espaço para planejamento, 

reflexão e discussão de ideias. Obstáculos relacionados à formação dos professores e suas 

concepções acerca do ensino e ao contexto da escola também são evidenciados neste estudo e 

sinalizam para a necessidade premente de iniciativas de formação continuada que visem o 

aperfeiçoamento profissional docente.  

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Formação Continuada. Desenvolvimento Profissional 

Docente. Estação dos Saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEACHING PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE STATION: 

interdisciplinary proposal between philosophy and natural sciences 

 

ABSTRACT 

This work has as objective investigate the professional knowledge of teachers, in continuous 

formation, mobilized within a proposal of interdisciplinary nature involving the Sciences of 

Nature and Philosophy. The research is about qualitative nature and was developed with two 

active and effective teachers in the high school of the state of Bahia. For the analysis of the 

data was used as theoretical reference models that discuss the base os knowledge for teaching. 

In this way, the data analyzed in this study were obtained through three main instruments: 

interviews, recording of the teachers discussion and observation of classes. Were realized two 

interviews, both based on the CoRe (Content Representation), instrument elaborated by 

Loughran, Mulhall and Berry, that has as focus on the teacher understanding of aspects that 

represent a content, such as strategies and teaching methodologies. As analysis procedure, we 

invoked to Interpretation of Senses Technique, The main results of this research point out that 

the basic knowledge of the teacher can be mobilized within proposals developed collectively, 

with the proposals developed collectively, with space for planning, reflection and discussion 

of ideas. Obstacles related to the training of teachers and their conceptions about teaching and 

the context of the school are also highlighted in this study and indicate to the urgent need to 

initiatives of continuous training designed to development professional teaching.  

Keywords: Interdisciplinarity. Continuous Training, Teacher Professional Development., 

Knowledge Station. 
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INTRODUÇÃO 

A fim de contextualizarmos possíveis relações entre a Filosofia e as Ciências Naturais, 

nos reportaremos sucintamente à antiguidade, quando os filósofos utilizavam a gramática, a 

retórica e a dialética, paralelamente à geometria, aritmética, música e astronomia, sem, no 

entanto, comprometer a compreensão da totalidade presente na educação grega (CHAUÍ, 

2013). Conforme Bittar (2005, p. 38) “o nascimento da filosofia suscitou a tentativa de 

compreensão do universo e o surgimento da vida por meio de explicações fundamentadas na 

observação da natureza”, o que promoveu especulações baseadas nas ciências da natureza, 

ainda, no seu estado primitivo. 

Na história há registros que mostram que físicos, matemáticos, astrólogos e químicos 

eram também filósofos que pesquisavam sobre temas relacionados à formação do universo e à 

origem da vida, bem como problemas de outras naturezas. Como aponta Michel Paty1, a 

pseudo separação existente entre a Filosofia e a Ciência denota a busca de independência 

entre essas duas áreas do conhecimento: 

Esses 2 campos sempre foram próximos. – Desde a Antiguidade, muitos 

físicos, que também eram filósofos, se debruçavam sobre ‘questões 

gerais’ pelas 2 vias. – Foi só a partir do século 18 que essa separação 

começou a aparecer de maneira mais nítida – aliás… no propósito de 

assegurar autonomia da ciência e da filosofia. – Mas, ela não é total (PATY, 

2013, p. 1). 

Para Paty (2013) é incontestável a presença da filosofia, sobretudo na área da 

cosmologia contemporânea, sempre posicionada para provocar questionamentos que giram em 

torno da matéria, da formação da vida e da existência humana em um universo tão vasto. 

Questões estas, intrinsecamente inter-relacionadas com a ciência. Para o físico/filósofo francês, 

muito embora a aproximação entre Filosofia e Ciências Naturais aconteça dentro das áreas de 

fronteiras, tais questionamentos poderão surgir em qualquer área de atuação do homem. 

Considerando as barreiras que impedem as inter-relações dos conteúdos disciplinares e 

a práxis pedagógica em sala de aula, a integração entre a Filosofia e as Ciências Naturais será 

foco do presente estudo. Um dos fatores que justifica a realização dessa pesquisa surge a partir 

da percepção da autora deste estudo, como secretária municipal de educação, sobre a 

necessidade de formação continuada de professores, especificamente, para instrumentalizar sua 

prática no que diz respeito a diversas questões, dentre elas a interdisciplinaridade. Nessa 

perspectiva, a proposta intitulada “Estações dos Saberes” (apresentado em tópico posterior) se 

                                                           
1 Físico/filosofo francês em entrevista à Revista Ciência Hoje, a respeito da criatividade e da intuição, orientadas 

pela racionalidade, na produção científica. 
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mostrou um ambiente favorável à realização desta pesquisa, por ser um espaço destinado à 

formação de professores em exercício e, consequentemente, adequada a discussões 

educacionais, como a contextualização e à interdisciplinaridade.  

É sabido que muitas das pesquisas da área de ensino de ciências têm se dedicado a 

questões relacionadas ao “como ensinar” e às dificuldades do ensino de cada disciplina ou 

áreas que compõem o currículo escolar (PUENTES; AQUINO; NETO, 2009). É nesse sentido 

que estudos recentes têm apresentado reflexões sobre os distintos aspectos que compõem o 

desenvolvimento profissional docente e sobre as possibilidades de intervenções que visam 

melhorias na qualidade da formação continuada de professores, considerando aspectos 

pessoais e profissionais (SANTOS et al., 2018).  

Boa parte deste estudo se fundamenta nas ideias de Lee Shulman (1987), e de trabalhos 

que o sucederam, e que discutem acerca das compreensões e habilidades necessárias para 

formar um professor competente. Considerando que determinados conhecimentos docentes são 

essenciais para a realização de um trabalho interdisciplinar, neste caso envolvendo conteúdos 

das ciências naturais aliados à filosofia, recorremos a referenciais que nos auxiliassem na 

análise dos conhecimentos profissionais mobilizados por professores em processo de formação 

continuada, mais precisamente, em ações desenvolvidas na Estação dos Saberes, descrito 

posteriormente.  

Dessa maneira, as seguintes questões de pesquisa nortearam a realização deste 

trabalho, a saber: como se caracterizam os conhecimentos profissionais docentes mobilizados 

a partir de uma proposta interdisciplinar realizada no âmbito das Estação dos Saberes? Como 

a Estação dos Saberes pode favorecer o desenvolvimento profissional de professores em 

formação continuada?  

O objetivo geral deste trabalho perpassa por investigar acerca dos conhecimentos 

profissionais de professores, em formação continuada, mobilizados dentro de uma proposta de 

natureza interdisciplinar envolvendo as ciências naturais e a filosofia. Como objetivos 

específicos, buscamos: 

• Investigar as contribuições da Filosofia para o ensino de Ciências no contexto da 

educação básica; 

• Identificar as contribuições da ES para a formação continuada de professores; 

• Apontar possibilidades de intervenções favoráveis à prática interdisciplinar na 

educação básica. 
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CAPÍTULO 1 – INTERDISCIPLINARIDADE: RELAÇÕES ENTRE O 

ENSINO DE CIÊNCIAS E A FILOSOFIA  

 

Pensar e falar da formação de professores envolve uma complexidade de concepções 

de ordem epistemológica, política, ideológica, cultural, entre outras, que permeiam a 

compreensão acerca do conceito de qualidade referente ao ensino, ao professor e aos alunos 

(MARCELO GARCIA, 1997). Assim, adotar um paradigma epistemológico que permita ao 

professor, na sua formação, compreender que integrar é olhar e ir além dos limites, são bases 

necessárias para que o currículo dê a questão interdisciplinar um lugar essencial na formação 

docente. Assim,  

[...] durante muito tempo os professores limitaram-se a mobilizar um saber 

disciplinar, assumindo-se fundamentalmente como transmissores de um 

conhecimento científico em história, em biologia ou em matemática. Não espanta 

que então, pela boca de Bernardo Shaw, se lhe tenha lançado o insulto de que ainda 

se ouve os ecos: Quem sabe faz; quem não sabe ensina. Pretendia-se relacionar a 

entrada no professorado com um falhanço nas áreas disciplinares de base. Para o 

ensino iam apenas os medíocres [...] (NÓVOA, 1997, p. 9, grifo do autor). 

Muitos teóricos versam suas pesquisas em torno da questão da interdisciplinaridade na 

busca por definição e compreensão do termo. Dessa maneira, estudos foram realizados, tanto 

no Brasil (JAPIASSU, 1976; SEVERINO, 1998, 2011; FAZENDA, 1995, 2001, 2008, 2013; 

LUCK, 2013), quanto em outros países (BOISOT, 1972; GUSDORF, 1977; HUERKAMP, et 

al., 1978; KLEIN, 2001; LENOIR, 2001; POMBO, 2005), a fim de compreender a prática 

interdisciplinar a partir de princípios epistemológicos. No Brasil, um dos pioneiros no estudo 

da interdisciplinaridade é Hilton Japiassu, defensor da necessidade de que cada área se 

debruce na sua especialidade, reunindo e integrando um conhecimento mais abrangente e 

menos unilateral (JAPIASSU, 1976).  

Atualmente, o conhecimento é dividido na forma de disciplinas, tendo cada uma delas 

especialistas que se aprofundam em determinada área. De forma contrária, no período dos 

primeiros filósofos, havia a busca pelo domínio de todas as áreas do conhecimento para 

compreensão do real, a exemplo de Aristóteles e outros que, simultaneamente, detinham 

conhecimentos matemáticos, filosóficos, biológicos, artísticos, teológicos, políticos, 

científicos, dentre outros. Isto é evidenciado entre os filósofos do período clássico que tiveram 

relevantes intuições na busca pela compreensão do real, do princípio primordial da matéria – 

Arqué, o que contribuiu para uma dimensão do conhecimento de forma integrada e não 

dissociada (CHAUÍ, 2013). Segundo Heisenberg (1962, p. 63): “quem queira chegar até o 

fundo das coisas em qualquer especialidade [...] se chocará com aquelas fontes antigas e daí 
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tirará grandes benefícios para o seu próprio trabalho, por ter aprendido com os gregos a 

pensar de uma maneira geral, a transportar os problemas para o plano teórico”. 

  Por outro lado, de acordo com Fazenda (2013) e Luck (2013), a interdisciplinaridade 

distancia-se do contexto que idealiza a possibilidade de o educador dominar saberes de todas 

as áreas. Assim, a interdisciplinaridade surge no final do século XX como uma proposta que 

possibilitará o rompimento do saber tradicionalmente fragmentado. Nessa assertiva, os 

mesmos autores ressaltam que estudos realizados por pesquisadores da área da educação 

pontuam como necessidade que o processo de ensino e aprendizagem seja mais globalizado e 

interdisciplinar, trazendo à discussão o termo interdisciplinaridade.   

Desse modo, “[...] não existe um currículo interdisciplinar único, um paradigma para a 

prática única e uma teoria única” (KLEIN, 2001, p. 115). Nas perspectivas de Luck (2013), a 

fim de que haja um ensino interdisciplinar é de fundamental importância que articulemos 

dentro do campo epistemológico, em consonância com o campo pedagógico e, para tal, 

necessário se faz a proposição de ações didáticas que promovam uma prática dialógica, que 

possibilite ao professor e aluno desenvolverem o processo de ensino e aprendizagem dentro 

de uma proposta interdisciplinar. 

Estudos acerca de questões relacionadas à função da interdisciplinaridade, no contexto 

pedagógico, ainda suscitam discussões no espaço educativo dada à concepção polissêmica em 

relação ao seu significado que, em muitos casos, confunde-se com o significado de 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2000). 

Nesse sentido, Rios (1997, p. 133) afirma que “com frequência, fala-se em 

interdisciplinaridade referindo-se a uma “mistura” de saberes, uma “soma” de enfoques, de 

abordagens, numa tentativa de ampliação do conhecimento”. 

Nesse contexto, o espaço pedagógico, ambiente que dialoga com outros saberes, 

amplia a dimensão do conhecimento científico capaz de enriquecer as relações com o outro e 

com o mundo que o cerca. Como bem afirma Luck (2013): 

A interdisciplinaridade, do ponto de vista da laboração sobre o conhecimento e 

elaboração do mesmo, corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo 

modo de pensar, que resulta num ato de troca, de reciprocidade e integração entre 

áreas diferentes de conhecimento, visando tanto a produção de novos conhecimentos 

como a resolução de problemas, de modo global e abrangente. A partir deles e com 

o sentido de alarga-los, como uma práxis, isto é, um processo de reflexão-ação, a 

interdisciplinaridade ganha foro de vivência (escapando a disciplinaridade) e 

estabelece a hominização em seu processo (LUCK, 2013, p. 46). 

 Como consequência desse pensamento, a realização de um ensino interdisciplinar 

requer práticas pedagógicas que estejam integradas ao contexto educativo, sendo o processo 

formativo do professor de essencial importância para que estratégias de ensino sejam 
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planejadas e, depois de aplicadas, refletidas sobre seu desenvolvimento com vistas ao 

aperfeiçoamento da práxis pedagógica. Pesquisadores defendem que “professores com visão 

ampliada e conhecimento integrado terão maior capacidade do que aqueles cujo conhecimento 

é limitado e fragmentado, para planejar e promulgar lições que ajudem os alunos a 

desenvolver entendimentos profundos e integrados” (MAGNUSSON; KRAJCIK; BORKO, 

1999, p. 95). De acordo com Câmara (1999, p. 15), a “interdisciplinaridade deve ser pensada 

como entre ciências, por um lado, considerando o território de cada uma delas e, ao mesmo 

tempo, identificando possíveis áreas que possam se entrecruzar, buscando as conexões 

possíveis”.   

  Luck (2013) ressalta ainda que a incipiência acerca de práticas interdisciplinares é uma 

marca presente dentro de relatos obtidos por meio de experiências que intencionam integrar as 

disciplinas escolares. Segundo Severino (1998, p. 41), “se o sentido do interdisciplinar precisa 

ser redimensionado quando se trata do saber teórico, ele precisa ser construído quando se trata 

do fazer prático”. Assim, compreender a interdisciplinaridade como uma ação que possibilita 

integrar, articular e trabalhar em conjunto requer maior envolvimento e comprometimento de 

toda equipe escolar, tendo os professores, como peça chave, no planejamento e execução de 

práticas interdisciplinares em sala de aula. Para Morin (2002, p.35) “a reforma deve se 

originar dos próprios educadores e não do exterior”.  

Do mesmo modo, conforme Morin (2002), acreditar que é possível avançar do saber 

compartimentado em disciplinas, presente na escola, pressupõe um desenvolvimento 

profissional docente que vai além do conhecimento fragmentado que aliena e não promove 

um comprometimento consciente dos estudantes ao ponto de sentirem-se parte integrante de 

um todo complexo, capazes de compreendê-lo, sugerir mudanças criativas com ações inter-

relacionadas ao contexto global. No entanto, 

[...] o currículo escolar é mínimo e fragmentado. [...] não favorece a comunicação e 

o diálogo entre os saberes. As disciplinas com seus programas e conteúdos não se 

integram [...], dificultando a perspectiva de conjunto e de globalização, que favorece 

a aprendizagem (PETRAGLIA, 1995, p.69). 

Petraglia (1995) sugere uma epistemologia que fundamente um ensino baseado na 

prática interdisciplinar, tendo como objetivo a formação cidadã a partir de uma visão global 

do conhecimento e da realidade. Nessa perspectiva, espera-se que os estudantes estejam aptos 

a “articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, globalizar, reunir os 

conhecimentos adquiridos” (MORIN, 2002, p. 29). A prática interdisciplinar não se opõe à 
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prática disciplinar, ao contrário, complementam-se, pois, “não pode existir sem ela e, mais 

ainda, alimenta-se dela” (LENOIR, 2001, p. 46).  

Portanto, como afirma Severino (2011, p. 85), “a postura interdisciplinar se dá por 

meio de um diálogo que articula os olhares de diversas disciplinas”. Nisso, se fortalece a 

dimensão da compreensão do real numa ordem em que os objetos do conhecimento não 

existem isoladamente, sem estabelecer conexões com os demais. Mas que se constitui a partir 

de uma rede de relações entre si, complementando-se para dar a significação completa da 

realidade (SEVERINO, 2011).  

Nesse sentido, a integração entre professores e disciplinas poderá propiciar a ruptura 

da tradição fragmentada, direcionando a escola para uma dimensão dialógica pautada no 

comprometimento com “a totalidade, logo, com a interdisciplinaridade” (FAZENDA, 1995, p. 

41). Assim, provocar a comunicação entre os processos históricos, sociais, culturais e 

filosóficos, tendo em vista uma prática pedagógica interdisciplinar no contexto da sala de aula 

é fundamental e precisa ser melhor discutida no âmbito da formação dos professores.  

Documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de nº 9.394/96, que orientam a elaboração 

dos programas de ensino têm como princípios fundamentais a interdisciplinaridade e a 

contextualização para a integração dos saberes, na busca de ações didáticas, nas quais o 

conhecimento dialogue com as diferentes áreas. Ainda, conforme o PCN, 

[...] a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a 

atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88). 

Dessa forma, a interdisciplinaridade é a abordagem que permite a comunicação 

recíproca entre os componentes curriculares que se dão por intermédio da prática pedagógica. 

Além disso, o dialogismo entre métodos e conteúdos, articula a interatividade entre as 

disciplinas, desconstruindo a concepção de fragmentação do conhecimento. Contudo, faz-se 

necessário considerar que a crescente especialização do trabalho, decorrente desde o século 

XIX, promoveu o distanciamento do olhar universal e integral do objeto do conhecimento, o 

que reflete na renúncia da filosofia como saber globalizante. Até porque, a ontologia não faz 

recortes da realidade para estudá-la, e sim tem a totalidade do ser como objeto de estudo 

(MORENTE, 1980). O filósofo Morente (1980) enfatiza que, a partir do século XVII, ao serem 

retiradas do campo de estudo da filosofia as ciências particulares, estas passam a ter seu 



15 
 

 

próprio objeto específico de estudo, o que instigou aos estudiosos se especializarem cada vez 

mais, tendo uma visão parcial e derivada do ser.  

Portanto, “impõe-se à ciência a necessidade de efetivar-se como um processo 

interdisciplinar, exatamente ao contrário das tendências predominantes no positivismo [...] em 

sua proposta de divisão epistemológica do saber” (SEVERINO, 1998, p. 40). Partindo do 

pressuposto de que conhecimento é um processo de construção coletiva, que envolve aspectos 

históricos, sociais, políticos e culturais, concordamos com Severino (1998, p. 41) ao afirmar 

que “tanto quanto o agir, também o saber não pode se dar na fragmentação: precisa acontecer 

na perspectiva da totalidade”. Dessa forma, pautamos nossa discussão a partir da 

intencionalidade de uma prática docente integradora de ações, não apenas no campo 

epistemológico, mas também pedagógico e social, envolvendo saberes e práticas educativas 

correlacionadas ao contexto escolar, integrando a comunidade.  
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CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, SABERES E 

CONHECIMENTOS DOCENTES  

  De acordo com Marcelo Garcia (1997) não são poucos os teóricos que, em sua análise, 

utilizam termos como: reciclagem, aperfeiçoamento, formação em serviço, formação 

permanente, não dando a devida atenção ao que ele chama de desenvolvimento profissional 

dos professores. No contexto atual, o aperfeiçoamento dos professores se caracteriza como 

“um modelo de desenvolvimento profissional e pessoal, evolutivo e continuado” (GIMENO, 

1990 apud MARCELO GARCIA, 1997, p. 18).  

Pesquisadores como Marcelo Garcia (1997), Nóvoa (1997) e Pimenta (1999) têm dado 

ênfase ao aperfeiçoamento profissional dos professores, além da formação inicial, como 

necessidade primária na busca por melhorias na educação. Nesse sentido, é de crucial 

importância que o processo de ensino e aprendizagem contemple a aquisição de informações, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que construam representações significativas 

para a formação docente. Nesse sentido, a integração entre as disciplinas poderá atribuir mais 

significado à aprendizagem e, ainda, poderá facilitar a troca de experiências didáticas entre os 

professores. Para tanto, conhecimentos profissionais são necessários para subsidiar a 

reestruturação curricular para formação de professores (LUCK, 2013). Ainda, se faz necessária 

uma formação que torne o professor capaz de dominar “os fundamentos científicos e 

filosóficos que lhe permitem compreender o desenvolvimento da humanidade e, a partir daí, 

realizar um trabalho profundo de formação dos alunos a eles confiados” (SAVIANI p. 13, 

2011).    

De acordo com Nóvoa (1997) a formação profissional e pessoal do docente não se 

constrói por mera acumulação e realização de cursos, obtenção de mais conhecimentos ou 

entendimento de mais técnicas, mas também ocorre por meio de um trabalho de reflexão 

contínua e crítica sobre suas próprias práticas e pela construção permanente de sua identidade 

pessoal. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

preconiza o envolvimento de professores na participação de atividades relacionadas ao 

planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, tem sido crescente 

o número de projetos que visam melhorias no processo de ensino e aprendizagem, incluindo 

iniciativas dirigidas ao desenvolvimento profissional de professores (FIORENTINI e CRECCI, 

2013). 

Lee Shulman e Judith Shulman (2004), por meio do programa Fomentando uma 

Comunidade de Aprendizes (FCL), buscaram analisar os diferentes perfis de professores e 
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como estes correspondem ao processo de aprender a ensinar. Para os autores um professor 

talentoso precisa conhecer e compreender o que deve ser ensinado, bem como saber ensinar. 

Assim, “um professor talentoso é um membro de uma comunidade profissional que está 

pronto, disposto e capaz de ensinar e aprender com suas experiências de ensino” 

(SHULMAN; SHULMAN, 2004, p. 259). Os autores consideram ainda que, desde a 

formação inicial, “[...] os educadores devem criar ambientes que apoiem, sustentem e 

“sintonizem” as visões, entendimentos, performances, motivações e reflexões de todos os seus 

membros” (SHULMAN; SHULMAN, 2004, p. 267), tendo em vista que os níveis individual 

e comunitário apesar de serem independentes, interagem entre si  

Cabe ressaltar que na literatura é abundante o emprego dos termos “Saberes Docentes” 

(CANDAU, 1987; GAUTHIER et al., 1998; PIMENTA, 1999; TARDIF, 2002) e 

“Conhecimentos Docentes” (SHULMAN, 1986; COCHRAN et al., 1993; MARCELO 

GARCIA, 1997), razão pela qual se faz necessário o esclarecimento do termo empregado 

nesta pesquisa e a apresentação de alguns aspectos que os diferenciam, de acordo com a 

literatura.  

De acordo com Fernandez (2015), apesar de os termos saberes e conhecimentos serem, 

frequentemente, considerados sinônimos, eles possuem correntes teóricas que se diferenciam. 

Segundo a autora (2015, p. 504) o conhecimento “é a especialização do saber, ou seja, o 

conhecimento passa pela reflexão do saber fazer, elevando a prática a um nível de 

consciência, reflexão, análise, sistematização e intenção”. Por outro lado, Geraldi (2003, p.18) 

define saberes como: 

[...] um conjunto de práticas sociais, que não chegam à sistematização, mas orientam 

nossos juízos e muitas de nossas ações cotidianas. [...] o saber é um produto das 

práticas sociais, o conhecimento é a organização desse produto das práticas sociais 

de forma sistemática, racional, na atividade científica.  

Nesta pesquisa adotaremos o termo “conhecimento dos professores”, também 

entendido por Soares e Bejarano (2008) como elaborações sistematizadas, ligadas à 

racionalidade, sendo valorizado e aceito por uma comunidade, com argumentos convincentes. 

 No que diz respeito aos conhecimentos docentes, as contribuições de Lee Shulman 

na área educacional têm influenciado pesquisas referentes às políticas de formação e 

desenvolvimento profissional de professores, especialmente nas duas últimas décadas, ao 

apresentar a base de conhecimento para o ensino (MIZUKAMI, 2004).    

[...] a base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões, 

conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor 

possa propiciar processos de ensinar e de aprender, em diferentes áreas de 

conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino. Essa base envolve 
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conhecimentos de diferentes naturezas, todos necessários e indispensáveis para a 

atuação profissional (MIZUKAMI, 2004, p. 38). 

Diante disso, questões como: “o que distingue professores especialistas na matéria dos 

professores da matéria?” e “como distinguir o entendimento do conteúdo de um especialista 

quando comparado com um professor?” levaram Shulman (2005) a criar um modelo que 

retratasse a base de conhecimento necessária ao professor com categorias gerais e específicas, 

a fim de propiciar a gestão do ensinar e aprender em sala de aula, direcionando as decisões 

quanto ao conteúdo a ser trabalhado e à maneira de como ensiná-lo, integrando o 

conhecimento curricular do conteúdo ao conhecimento pedagógico.  

Desse modo, o autor apresenta sete conhecimentos de base, a saber: conhecimento do 

conteúdo; conhecimento didático geral; conhecimento do currículo; conhecimento didático do 

conteúdo; conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento dos contextos 

educativos; conhecimento dos objetivos, das finalidades e dos valores educativos e de seus 

fundamentos filosóficos e históricos. Porém, enfatiza que o conhecimento didático do 

conteúdo configura-se como distintivo para o processo de ensino, por ser “[...] uma categoria 

que, com maior probabilidade permite distinguir entre a compreensão do especialista em uma 

área do saber e a compreensão do pedagogo” (SHULMAN, 2005, p. 11). 

 Portanto, Shulman (1987) enfatiza ainda que para o exercício da docência faz-se 

necessário conhecimentos de base fundamentais, como: conhecimento da matéria específica, 

que refere-se ao domínio do professor com relação ao conteúdo ministrado; conhecimento 

curricular, relacionado aos materiais didáticos e programas que servem como ferramentas para 

o exercício da docência; tendo como foco central o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, 

do inglês Pedagogical Content Knowledge (PCK), o qual refere-se ao conteúdo e à forma de 

ensiná-lo.  

 O PCK tem se destacado dentre outros conhecimentos inerentes à formação do 

professor e, por essa razão, merece atenção especial neste tópico. Primeiramente apresentado 

por Lee Shulman em uma conferência realizada na Universidade do Texas, intitulada “The 

missing paradigma in research on teaching”, a teoria trata do que o autor chama de 

“paradigma perdido”, referindo-se ao elo existente entre o conteúdo e o conhecimento 

pedagógico, tendo em vista a ação do professor (FERNANDEZ, 2015). Sendo, assim, definido 

por Shulman como um conhecimento,   

[...] que vai além do conhecimento do assunto em questão para a dimensão do 

conhecimento da matéria para o ensino. [...] Dentro da categoria de conhecimento de 

conteúdo pedagógico, incluo, para os tópicos mais regularmente ensinados em sua 

matéria, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as mais poderosas 
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analogias, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações - numa palavra, as 

formas de representar e formular o assunto que o tornam compreensível para os 

outros. [...] (SHULMAN, 1986, p. 9, tradução nossa).   

A fim de explicar todo o processo de compreensão envolvido no ato de ensinar, 

Shulman (1987) apresenta o Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA), constituído 

de diferentes etapas, conforme ilustra a Figura 1 (FERNANDEZ, 2011, p. 3). 

 

 

       

Figura 1- Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA) proposto por Shulman (1987). 

 Fonte: Salazar (2005). Tradução: (FERNANDEZ, 2011, p. 4).  

O modelo ilustra os conhecimentos pedagógicos e do conteúdo que o professor deve 

dominar para o desenvolvimento da sua prática profissional acerca de um tema específico. 

Nesse processo várias etapas ocorrem de forma conjunta e envolve habilidades e domínio dos 

conhecimentos de base da docência. Com isso, Shulman (2005) enfatiza a importância do 

domínio do conteúdo específico pelo professor aliado, concomitantemente, à sua dimensão 

didática. O MRPA considera o ato de ensinar um processo dinâmico e sistêmico, que provoca 

a transformação do conteúdo em formas didaticamente eficazes para ensinar, configurando-se, 

dessa maneira, o PCK do professor (FERNANDEZ, 2011).  
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 A contribuição que o PCK tem dado à formação profissional docente justifica o 

destaque que lhe tem sido conferido por pesquisadores e profissionais do ensino. Sua eficácia 

para categorizar o conhecimento específico do professor serviu de base para fortalecer um 

movimento em prol de uma profissionalização docente que seja capaz de estabelecer diferença 

entre o conhecer e o fazer, sendo conteúdo e pedagogia entendidos como uma espécie de 

amálgama (SHULMAN, 1987).  

 Lee Shulman, percebendo limitações do professor, tanto ao dominar o conteúdo, quanto 

a transformá-lo em ensino, apresenta a proposta do PCK, a fim de que um tipo específico de 

conhecimento do professor fosse identificado. Pelo fato de provocar inquietações nos 

paradigmas já existentes na educação, este modelo original ganhou amplitudes tais, que ao 

passar sob o crivo de pesquisadores surgiram novas interpretações contribuindo para o 

surgimento de novos modelos (FERNANDEZ, 2015). 

 Dessa maneira, fundamentados na teoria de Shulman, diversos pesquisadores buscaram 

aprimorar suas ideias, trazendo proposições para explicar o conhecimento dos professores. O 

modelo denominado Domínios de Conhecimentos de Professores de Química e suas 

Manifestações, por exemplo, apresentado por Rollnick et al. (2008), assemelha-se à ideia de 

PCK de Shulman, ao focar nas representações de conteúdo e nas estratégias instrucionais de 

um tópico, além de acrescentar a avaliação como manifestações dos conhecimentos dos 

professores. O autor, ainda, apresenta o que ele chama de saliência curricular como uma 

manifestação do conhecimento do professor, o que para Fernandez (2015) faz todo sentido, 

pois, se o professor conhece o currículo que ensina, pode fazer seleções e alterações mais 

condizentes com seu público e contextos. 

 O modelo de PCK apresentado por Magnusson, Krajcik e Borko (1999) baseia-se na 

proposta de PCK de Grossman (1990a), porém com a substituição do termo “Propósitos para 

Ensino de um Conteúdo” por “Orientações para o Ensino de Ciências”, acrescentando ainda o 

conhecimento da avaliação como um dos componentes do PCK. No modelo de Park e Oliver 

(2008) são consideradas as orientações para o ensino de Ciências como influenciadoras tanto 

do PCK quanto do conhecimento de base. Considera-se, ainda, que o PCK se desenvolve na 

prática de professores através de processos de reflexão na ação e sobre a ação, resgatando a 

ideia do Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação, idealizado por Shulman (FERNANDEZ, 

2015).  
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 Pamela Grossman (1990a), orientanda de doutorado de Shulman, deu continuidade 

às pesquisas acerca do PCK desenvolvendo um modelo a partir das análises e reflexões sobre 

o desenvolvimento da prática pedagógica docente. Assim, são apresentadas quatro dimensões 

fundamentais para o conhecimento base do professor: 1) conhecimento pedagógico geral; 2) 

conhecimento da matéria; 3) conhecimento pedagógico do conteúdo; e 4) conhecimento do 

contexto, explicitados na Figura 2. Cada um desses “conhecimentos interage bem entre si, 

tornando difícil implicitamente distinguir cada um deles, o PCK fica sobreposto dentro dos 

outros três tipos de conhecimento” (GARRITZ et al., 2010, p. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- A interseção representativa do PCK. (GESS-NEWSOME, 1999 apud GARRITZ, 

2010).  

Fonte: (GARRITZ, 2010, p. 2). 

 De acordo com Grossman (2005) a capacidade de articular os conhecimentos 

necessários à docência deve ser desenvolvida ao longo da formação profissional inicial e 

contínua, pois a aquisição de novos conhecimentos, seja sobre didática ou sobre a matéria, 

exige, entre outras coisas, a capacidade de refletir e aprender com a experiência. 

 Grossman (1990a) apresenta no seu modelo quatro categorias, que se desdobram em 

elementos, que inter-relacionados constituem-se como conhecimentos base para o ensino, 

dentre eles o PCK, uma espécie de fusão dos conhecimentos base, atrelados aos propósitos de 

ensino de um conteúdo específico de cada professor ou grupo de professores, considerando os 

conhecimentos que o constituem: da compreensão dos estudantes, do currículo e das 

estratégias instrucionais como ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo dos domínios do conhecimento do professor. 

Fonte: (GROSSMAN, 1990, p. 5. Tradução nossa). 

 

 Segundo Grossman (2005) o conhecimento dos professores sobre o assunto em si 

tranforma-se quando estes se preparam e começam a ensinar, tendo o conhecimento inicial do 

conteúdo enriquecido pelo conhecimento dos alunos, do currículo e do contexto de ensino. 

Para Grossman (1990b) o conhecimento do conteúdo específico “surge através de um 

processo de análise crítica que é guiado por ambas às estruturas substantivas e sintáticas de 

uma disciplina. “As estruturas substantivas são a variedade de maneiras pelas quais os 

conceitos e princípios básicos da disciplina são organizados para incorporar seus fatos. A 

estrutura sintática é o conjunto de formas em que a verdade ou falsidade são estabelecidas” 

(SCHWAB, p. 22, 1978).  

 Grossman (2005) enfatiza que a capacidade de transformar o conhecimento da 

matéria requer mais do que o conhecimento da substância e a sintaxe da própria disciplina; 

exige conhecimento dos aprendizes e da aprendizagem, do currículo e do contexto, da gestão 

da sala de aula, das metas e objetivos da ação didática. Elementos que interagem com o 

conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores, necessário para compreender e 

organizar as estratégias instrucionais de acordo com o currículo contextualizado e, assim, 

propiciar a compreesnsão dos estudantes ao se ensinar determinado tema. 

 Um modelo que merece destaque é o chamado Modelo da Cúpula (GESS-NEWSOME 

e CARLSON, 2013), que surgiu a partir da multiplicidade de concepções adotadas por 

diversos teóricos acerca do PCK.  Em uma conferência realizada em 2012, pesquisadores 

dedicados à compreensão da temática se reuniram e buscaram um consenso acerca da 
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definição e de um modelo de PCK (FERNANDEZ, 2015). De acordo com esse consenso, 

foram definidas cinco bases de conhecimentos profissionais de um professor: 1) da avaliação; 

2) do pedagógico; 3) do conteúdo; 4) dos alunos; 5) e o curricular. Estes conhecimentos 

exercem influência e são influenciados pelo conhecimento profissional específico de um 

tópico, que constitui o PCK e é representado pelo conhecimento das estratégias instrucionais, 

das representações do conteúdo, da compreensão dos alunos, das práticas científicas e dos 

modos de pensar, perpassando por amplificadores e filtros, que são as crenças de professores, 

as orientações para o ensino e o contexto, conforme explicita a Figura 4.  

 

Figura 4 - Modelo consensual da cúpula do PCK. 

Fonte: (HELMES; STOKES, 2013; GESS-NEWSOME; CARLSON, 2013). Tradução: (FERNANDEZ, 2015, p. 

516.). 

 

Dentre as várias definições que têm sido utilizadas para o PCK, destacamos aquela 

elaborada a partir do consenso entre os pesquisadores participantes da conferência, conhecida 

como cúpula do PCK. De acordo com este consenso, o PCK,  

[...] é um atributo pessoal do professor, considerando dois aspectos: o conhecimento 

básico de um tópico e o seu ensino em ação. Esse conhecimento é resultado do 

raciocínio, do planejamento para ensiná-lo e da forma de ensinar um tema particular, 

de uma maneira particular, por razões também particulares, para atingir a melhor 

aprendizagem de um grupo particular de estudantes. (GESS-NEWSOME; 

CARLSON, 2013, p. 16 apud CORTES-JUNIOR; SÁ, 2017, p. 5). 

De acordo com Ennis (1994) os conhecimentos em desenvolvimento estruturam uma 

base sobre a qual se constroem novas relações de conhecimento, que podem ser 

significativamente conectados. Assim,  
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[...] o especialista na matéria depende de uma ampla compreensão da base de 

conhecimento disciplinar e da capacidade de transformar esse conhecimento em 

conteúdo para aprendizado. Baseia-se na capacidade do indivíduo de construir 

conexões através da base de conhecimento disciplinar e aplicar o conhecimento 

teórico a situações práticas (ENNIS, 1994, p. 165, tradução nossa). 

  

 Segundo Fernandez (2015) o modelo da cúpula não foge da proposta inicial de 

Shulman, contudo elenca outros elementos advindos dos modelos apresentados 

posteriormente. Inclusive, inclui na base de conhecimento, o elemento avaliação, que não 

aparece explicitamete em Shulman e Grossman. O modelo relaciona o desenvolvimento do 

PCK com a prática em sala de aula e incorpora o papel das crenças de professores e alunos, 

levando também em conta o filtro do contexto. Não se trata de uma proposta final e acabada, 

no entanto, atualmente, este é o modelo que mais se aproxima de “explicar a prática da sala de 

aula e exerce assim o papel central de sistematizar os dados e facilitar as trocas entre diversos 

pesquisadores” (FERNANDEZ, 2015, p. 8). 

  Diferentes pesquisadores trazem distintas concepções acerca do PCK. Grossman 

(1990b), por exemplo, considera o PCK como o conhecimento que orienta as decisões 

docentes quanto ao ato de ensinar determinado conteúdo, levando em consideração o contexto, 

os propósitos de ensinar e as estratégias de ensino para melhor conhecimento acerca da 

compreensão dos alunos. Assim, o PCK é um conhecimento particular do professor que é 

influenciado por outros conhecimentos base, tratados em diversos modelos de PCK e ampliado 

nas experiências da prática pedagógica. Diante dessa compreensão ocorre a necessidade de 

investigar o raciocínio pedagógico do professor e identificar como este se manifesta na prática 

docente.  

 Dessa forma, estudos são realizados na tentativa de captar e documentar o PCK de 

professores, que apresenta variações dependendo do contexto, do conteúdo específico 

ministrado, dentre outros elementos (NOVAIS; GALVÃO; FERNANDEZ, 2016). Entretanto, 

identificar o PCK de um professor é um processo complexo, pois este difere tanto do 

conhecimento de conteúdo quanto do conhecimento pedagógico geral. Um retrata o domínio 

do conteúdo pelo especialista na disciplina que ministra, já o outro condiz ao conhecimento 

dos professores sobre a gestão da sala de aula e dos alunos ao lecionar (BAXTER; 

LERDERMAN, 1999). Essa amálgama entre a pedagogia e o domínio do conteúdo da matéria 

constitui-se a base do PCK do professor, que influencia o seu ensino, na busca por melhores 

resultados na compreensão dos alunos (LOUGHRAN; BERRY; MULHALL, 2012). 

Nesse contexto, a fim de investigar e obter as informações pertinentes às habilidades 

do professor, o CoRe (Representação do Conteúdo) é uma ferramenta essencial para acessar o 
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PCK dos professores. O instrumento propõe um conjunto de questões de investigação sobre 

como o professor seleciona os conteúdos, refletindo sobre estratégias, metodologias e 

aspectos sócio-econômico-culturais (FERNANDEZ, 2011, p.10).  

Outro instrumento bastante usado em pesquisas que abordam o PCK são os PaPeR-s 

(Repertórios Pedagógicos e de Experiência Profissional), que permitem acessar o PCK dos 

professores e a reflexão acerca do ensino de determinado conteúdo, considerando os contextos 

específicos (LOUGHRAN, 2006). Assim, os PaP-eRs constituem-se de relatos na forma de 

narrativas da prática do professor, com o intuito de se destacar aspectos específicos do 

conteúdo ensinado e de como isso se processa na prática de sala de aula. Sua função perpassa 

pela análise dos elementos do PCK do professor, o que permite refleti-lo com vistas a 

possíveis mudanças na sua própria prática docente. Dessa forma, por meio dos PaP-eRs 

busca-se a manifestação do pensamento e das ações significativas do professor ao lecionar um 

conteúdo específico (LOUGHRAN; BERRY; MULHALL, 2012). Porém, estes relatos variam 

de acordo com o que está sendo retratado, seja por parte do professor ou dos alunos.  

Apesar da ênfase dada ao PCK e da abundância de estudos que privilegiam esse 

construto, neste trabalho, não analisaremos, de forma específica, o PCK dos professores, mas 

conhecimentos profissionais que transcendem o ensino de um conteúdo específico, com 

caráter mais geral. Essa escolha se pautou diante das características da proposta da Estação 

dos Saberes, que apresenta natureza interdisciplinar, enquanto que o PCK é específico para 

um tópico e, portanto, de cunho disciplinar. Nesse sentido, Shulman (2004) define o 

conhecimento pedagógico geral como “princípios e estratégias mais abrangentes de 

gerenciamento e organização de sala de aula, que parecem transcender a matéria”. Mizukami 

(2004) define ainda o Conhecimento Pedagógico Geral como, 

Conhecimento que transcende uma área específica. Inclui conhecimentos de teorias 

e princípios relacionados a processos de ensinar e aprender; conhecimentos dos 

alunos (características dos alunos, processos cognitivos e desenvolvimentais de 

como os alunos aprendem); conhecimento de contextos educacionais envolvendo 

tanto contexto micro, tais como grupos de trabalho ou sala de aula e gestão da 

escola, até os contextos macro como o de comunidades e de culturas, de manejo de 

classe e de interação com os alunos, conhecimentos de outras disciplinas que podem 

colaborar com a compreensão dos conceitos de sua área, do currículo como política 

em relação ao conhecimento oficial e como programas e materiais destinados ao 

ensino de tópicos específicos e da matéria em diferentes níveis de conhecimento 

afins, metas e propósitos educacionais e seus fundamentos filosóficos e históricos 

(MIZUKAMI, 2004, p. 39). 

Dessa maneira, este estudo se pautará na análise de conhecimentos profissionais 

docentes, presentes em modelos que discutem a Base de Conhecimento para o Ensino, 

discutido anteriormente.  
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CAPÍTULO 3 – EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL NO CONTEXTO 

DO CIE 

  

 Este capítulo relata informações obtidas, por meio de documentos oficiais da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, acerca da implantação, diretrizes operacionais e 

pedagógicas do Complexo Integrado de Educação (Ipiaú – Bahia), no contexto da educação 

integral, pautado no programa “Educar para Transformar – um Pacto pela Educação” proposta 

pelo governo do estado da Bahia na gestão 2015-2018.  

3.1.  Educação Integral em tempo integral e a base conceitual do CIE  

 A temática acerca da Educação Integral, discutida desde Anísio Teixeira e Darcy 

Ribeiro, tem sido pauta de debates no contexto educacional, com maior ênfase no governo do 

Presidente Lula (2002-2010) e Dilma Rousseff (2011- 2016). Assim, o Ministério da 

Educação (MEC) propôs a integração educativa conforme as necessidades e interesses dos 

estudantes nas suas diversas dimensões na tentativa de ampliar o tempo e espaços de 

aprendizagens. Com isso foram implantados programas de educação integral, como o Mais 

Educação e o Ensino Médio Inovador, os quais estão amparados, respectivamente, sob a 

Resolução Cd/Fnde nº 02, de 14 de abril de 2016 e a Resolução FNDE nº 4 de 25 de outubro 

de 2016, que destina recursos financeiros para execução dos mesmos, no contexto das ações 

voltadas ao Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (BRASIL, 2016). A edição atual 

do Programa está alinhada às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 

(BRASIL, 2018). 

Diante disso, o Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado em 2014, com vigência 

de 10 anos, definem diretrizes, metas e estratégias que devem ser observadas e cumpridas no 

âmbito da educação. Uma das metas estabelecidas é a meta 62 (seis), que se refere à Educação 

Integral (BRASIL, 2014). Sendo sugeridas nove estratégias para efetivo cumprimento dessa 

meta e, assim, atingir 50% das escolas públicas da educação básica até 2024. No entanto, de 

acordo com os dados apresentados na Figura 5 podemos observar que esse atendimento ainda 

é insuficiente, pois o quantitativo de matrículas em tempo integral do ensino fundamental caiu 

consideravelmente, correspondendo a 46% em 2016. Dessa forma, o percentual de alunos em 

tempo integral passou de 16,7% em 2015 para 9,1% em 2016 (BRASIL, 2011). 

                                                           
2 Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 

de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.  Plano 

Nacional de Educação – PNE (2014-2024). 
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        Figura 5: Comparativo das porcentagens correspondentes à aprovação do PNE. 

          Fonte:  www.portal.inep.gov.br. Acesso em 12 julho de 2018 

  Conforme os dados apresentados na Figura 5 percebemos, a partir das políticas 

públicas instituídas pelo MEC e das diretrizes aprovadas pelo PNE, um interesse em ampliar 

o tempo dos estudantes na escola. No entanto, as estratégias utilizadas ainda são insuficientes 

para atender a demanda estabelecida, bem como os espaços de aprendizagem não foram 

estruturados e adaptados para atender o que é preconizado pelos documentos oficiais. No 

entanto, o esforço em atender a meta 6 (seis) do PNE promove mudanças no cenário 

educacional brasileiro, o que provavelmente mobilizou os estados a criar espaços 

diferenciados de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2018). Tendo como exemplo, o Programa 

“Educar para Transformar”, do governo do estado da Bahia, ao implantar os Complexos 

Integrados de Educação – CIE no ano de 2016, trazendo a proposta de Educação Integral, em 

tempo integral (BAHIA, 2016). 

 Assim, de acordo como as novas diretrizes educacionais preconizadas no PNE, 

algumas estratégias referentes à meta 6 (seis) vem sendo desenvolvidas em correlação às 

demais metas estabelecidas. Com isso, pautado no documento intitulado “Plano Orientador”, 

o programa de governo “Educar para Transformar – um Pacto pela Educação” pretende 

viabilizar a efetiva integração entre as redes e sistema público de ensino. Assim, propõem 

ações que gerem um pacto pela educação por meio de toda sociedade, considerando a 

possibilidade de articulação entre a educação básica/profissional e tecnológica e a educação 

http://www.portal.inep.gov.br/
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superior. São propostas ações que dialoguem com o processo de ensino-aprendizagem, 

visando a melhoria nos indicadores de qualidade educacional. 

Dessa forma, apresenta-se como uma das ações do programa “Educar para 

Transformar”, a implantação dos Complexos Integrados de Educação – CIE, criado via 

decreto governamental nº 16718, de 11 de maio de 2016 (BAHIA, 2016). Ainda, de acordo 

com o Plano orientador, são caracterizados como Centros Territoriais de Cultura & 

Tecnologia, tendo como proposta a educação integral, em tempo integral, com a pretensão de 

tornar-se um grande centro de formação docente e discente que busca repensar as práticas 

pedagógicas, o currículo, os tempos e espaços escolares. Com isso, visa-se a ampliar as 

oportunidades de aprendizagem para atender as demandas necessárias a uma educação de 

qualidade (BAHIA, 2018). 

O documento sinaliza ainda que ao implantar mudanças conceituais e estruturais têm-

se a necessidade de constituição de uma base conceitual dos CIE, sendo os eixos 

estruturantes, a saber: Eixo I – Colaboração entre Estado e Municípios: tem como princípio 

filosófico integrar toda sociedade, tendo em vista promover a “Cidade Educadora” que visa à 

formação e desenvolvimento integral do potencial humano, considerando os diferentes 

espaços, tempos e atores sociais como agentes pedagógicos de construção social. Eixo II – O 

Fortalecimento da Educação Básica: compreende a articulação com o ensino superior para 

ressignificação das práticas de formação docente e discente e, assim, desenvolver ações 

metodológicas, políticas, modelagens inovadoras a partir do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Eixo III – Educação Profissional e Tecnológica: consiste no desafio de constituir um 

currículo integral e integrador que dialogue com as questões da contemporaneidade fazendo 

conexões com a realidade, o mundo do trabalho e a visão empreendedora.  Eixo IV – 

Parceiros da escola: constitui-se como uma das características dos CIE ao buscar parcerias 

com toda a sociedade, o que promove uma rede de articulação corresponsável na construção 

dessa escola inovadora. Eixo V – Integração Família-Escola: incentiva o amplo 

envolvimento e contribuição da família e da sociedade no desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem no contexto escolar (BAHIA, 2018). 

Dessa maneira, com uma nova reconfiguração de escola define-se um regime de 

cogestão e assessoramento envolvendo os CIE e as Instituições de Ensino Superior. Sendo 

esta parceira corresponsável na articulação da educação básica com o ensino superior no 

intuito de fomentar a constituição dos chamados “CUNI” – Colégios Universitários. Assim, a 

base que se constitui os CIE, compreendido como Espaço Educacional Sócio Cultural, 

perpassa pelos seguintes espaços: Unidade Escolar do Estado, ressignificada para educação 
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integral em tempo integral; Colégio Universitário; Centro de formação de professores; e 

Centro territorial de cultura e tecnologia. Com isso, pretende-se constituir um espaço de 

formação de professores e de profissionais em educação em parceria com as IES e Instituto de 

Educação Profissional – IEP, com o intuito de avançar na melhoria dos indicadores 

educacionais (BAHIA, 2018).  

Contudo, faz-se necessário analisar o processo em que estas parcerias estão sendo 

firmadas e como o desenvolvimento dessas ações está acontecendo no contexto escolar para 

atingir o objetivo esperado. Também, faz-se necessário o investimento continuado em gestão 

administrativa, financeira, pedagógica para implantação da proposta dos CIE e seu 

funcionamento efetivo com qualidade. 

De acordo o Plano Orientador, os CIE apresentam um modelo de aprendizagem 

baseado nos princípios das pedagogias ativas-sócio-interacionista no tocante à Educação 

Integral em tempo integral, tendo respaldo nos termos aditivos do Convênio de Parceria para 

reconfiguração curricular e metodológica do Ensino Médio no Estado. Sendo que, o CIE se 

articula às tecnologias da informação e comunicação, escolas culturais, programas da 

educação profissional, tendo compromisso com a aprendizagem interdisciplinar.  

Portanto, os CIE estão configurados como Espaço Educacional Sócio cultural que 

integrará na mesma estrutura física a Educação Básica e Superior, promovendo a formação de 

professores e profissionais da educação com o intuito de melhorar os índices de 

desenvolvimento educacional. Para que isso se efetive é responsabilidade da SEC a gestão 

administrativa, financeira e pedagógica, tendo como parceira as IES, no que se refere ao 

assessoramento à docência. Nesse processo de cogestão, a partir do decreto governamental 

que institui o convênio de parceria, passa-se a estabelecer um Conselho Gestor de caráter 

consultivo e um Núcleo de Gestão Pedagógica em cada CIE, com objetivo de elaborar 

políticas públicas de ordem administrativa, financeira e pedagógica com articulação com a 

sociedade. 

Assim, com base no Plano Orientador analisado, todas as informações acima descritas 

correspondem à constituição de um Complexo Educacional, que implica na articulação das 

diferentes modalidades a serem desenvolvidas conjuntamente, tendo em vista o 

desenvolvimento e ampliação da REDE CIE, que visa comtemplar: Colégio Universitário, 

Ensino Médio Integral e em Tempo Integral, Ensino Noturno Diferenciado e Centros de 

Formação Docente Continuada.  
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3.2. Princípios Pedagógicos dos CIE 

  Com base no Plano Orientador a arquitetura pedagógica dos CIE está pautada nas 

práticas construtivistas, dialógicas, democráticas e inclusivas, na busca por uma aprendizagem 

significativa, com a ampliação dos espaços e tempos de sala de aula. Estes aspectos 

proporcionam interações no processo de ensino e aprendizagem, sendo os sujeitos 

aprendentes protagonistas na construção do conhecimento. Nessa perspectiva, que afirma ser 

inovadora, acontece o processo de reconfiguração curricular baseada na aprendizagem por 

competências e habilidades, embasada nas metodologias ativas e metodologias de projetos 

centradas na aprendizagem baseada em problemas (BAHIA, 2018). 

 Dessa maneira, a proposta dos CIE engloba um fazer pedagógico voltado para a 

formação do sujeito aprendente capaz de conviver em sociedade de forma ativa e interativa, 

construindo novos saberes de forma global, dando ênfase à reflexão crítica. Para tanto, propõe 

um currículo integrador capaz de relacionar os diferentes saberes disciplinares, a partir de um 

eixo investigador por área do conhecimento, correlacionado ao contexto sócio histórico. Com 

isso, pretende-se uma prática interdisciplinar por meio de um trabalho coletivo que promova a 

descentralização do poder para efetiva autonomia do sujeito. Isso, de acordo com o Plano 

Orientador, requer competências docentes, a saber: “perceber-se interdisciplinar, 

contextualizar os conteúdos, valorizar o trabalho em equipe, desenvolver atitudes de pesquisa, 

valorizar e dinamizar a comunicação, resgatar o sentido humano – aprendizagem significativa 

– trabalhando com as práticas da pedagogia de projetos” (BAHIA, 2018).  

Assim, os princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico dos CIE estão 

pautados nas pedagogias ativas que, segundo as orientações do Plano Orientador, são 

compreendidas como forma de expressar as práticas construtivistas e sócio interacionistas no 

processo de ensino e aprendizagem (BAHIA, 2018). 

 Portanto, repensar o currículo dos CIE perpassa pela perspectiva das práticas 

interdisciplinares, em que os espaços/tempos de aprendizagem e suas formas de organização 

requererão envolvimento de toda comunidade escolar, inclusive a parceria da família, 

sociedade civil e apoio das IES na construção dessa nova abordagem de ensino e 

aprendizagem. Isto, certamente propiciará espaços/tempos de produção, ensino, pesquisa e 

aprendizagem significativa a serem desenvolvidos em parceria com as IES no contexto do 

ensino médio em tempo integral.  

 Dessa maneira, o Plano Orientador enfatiza que a articulação interdisciplinar no 

contexto do ensino médio torna-se crucial, haja vista a demanda maior de componentes 
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curriculares, os quais precisam dialogar entre si, dada a importância de refletir criticamente 

questões sociais, econômicas, políticas, ambientais, culturais que perpassam pelas diversas 

disciplinas. Assim, o modelo organizacional dos processos pedagógicos dos CIE, segundo o 

documento analisado, deixa claro a necessidade de superação dos obstáculos enfrentados na 

organização e funcionamento dos espaços/tempos, conforme previsto no Plano Orientador. 

Dessa forma, propõe: a) bipartição entre Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Parte 

Diversificada; b) Eixos temáticos específicos à parte diversificada; c) superar a ênfase 

disciplinar ao construir os Componentes Curriculares (CCs); d) atividade inexistente de 

articulação interdisciplinar entre as áreas do saber; e) carga horária fragmentada na 

organização do conhecimento (BAHIA, 2018). Todas essas necessidades são grandes desafios 

a serem alcançados para a real existência desse novo projeto de escola em tempo integral.  

 Entretanto, as políticas públicas estão aquém do desejável pelo preconizado pelas 

diretrizes e normativas definidas pelo PNE, especificamente em atender as demandas de uma 

educação em tempo integral que requer sérios investimentos de ordem pedagógica, financeira 

e administrativa.  

3.3. Estação dos Saberes (ES) – Complexo Integrado de Educação de Ipiaú (CIEI) 

A proposta Estação dos Saberes (ES)3 consiste em uma ação didática de cunho 

interdisciplinar dentro de um projeto de educação integral em tempo integral, que envolve 

professores e comunidade escolar, direcionada a estudantes de turmas multiseriadas (1º e 2º 

ano do ensino médio) matriculados no CIEI do município de Ipiaú. De acordo com 

informações do Relatório Trimestral4 da coordenação pedagógica da escola, para que não haja 

fragmentação dos Componentes Curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

as aulas correspondentes às disciplinas são organizadas e intercaladas com as aulas das 

Estação dos Saberes, com organização de tempos pedagógicos de três aulas e dois horários de 

oficinas ou ateliê e/ou desporto nos turnos matutino e vespertino. A proposta consiste no 

desenvolvimento de um tema, correlacionado ao eixo temático definido coletivamente pelos 

professores a cada trimestre, a partir de uma situação geradora que integre saberes das 

diferentes áreas do conhecimento. O eixo temático definido para o primeiro trimestre de 2017, 

por exemplo, foi Globalização, Linguagens e Comunicação, conforme Quadro 1. 

 

                                                           
3 Parte deste texto encontra-se no trabalho “ESTAÇÃO DOS SABERES: uma nova perspectiva de aprendizagem 

interdisciplinar no CIEI de Ipiaú”, publicado nos anais do IV CONEDU, 2017. 
4 Relatório trimestral referente às ações de planejamento e execução da Estação dos Saberes de todas as áreas do 

conhecimento cedido pela coordenadora do Projeto CIE de Ipiaú. 
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Quadro 1 - Sistematização da Estação dos Saberes, I Trimestre – CIEI. 

 ESTAÇÃO DOS SABERES 

ÁREAS Linguagens Ciências Humanas Ciências da Natureza/Matemática e 

suas tecnologias 

O
F

IC
IN

A
S

 T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

Espaço ler: criar e 

globalizar-se! 

Desconectados em 

tempos tecnológicos 

Sexualidade: natural e espontânea 

Tecendo leituras no 

mundo globalizado 

Comunicar é preciso, mas 

se fazer entender é 

fundamental! 

Xadrez: a ameaça de ataque é maior 

que o próprio ataque. 

#partiuprodução Metamorfose: do casulo à 

borboleta 

Educação financeira 

Música: identidade 

cultural na 

adolescência 

Diversidade de ritmos e 

danças na sociedade 

globalizada 

Homem globalizado x meio ambiente 

desparafusado 

English all day! Trilhando a nossa história 

de rio novo a Ipiaú 

Os saberes e sabores da biologia 

Fonte: Relatório trimestral da coordenação pedagógica, 2017. 

 

De acordo com o Quadro 1 cada temática desenvolvida por área do conhecimento 

deve envolver saberes interdisciplinares relacionados ao contexto social e aos conhecimentos 

das demais disciplinas. Em cada ES são desenvolvidas as oficinas com seus respectivos 

subtemas de acordo com o tema definido pelas áreas do conhecimento, que correspondem a 

20 aulas de 50 minutos, cada. Nestas oficinas são realizadas ações diversificadas para a 

abordagem do tema proposto. Os professores, por área de conhecimento, juntamente com a 

coordenação elaboram as oficinas temáticas, as quais têm como ponto de partida o tema 

central, sendo organizados durante os planejamentos os subtemas, os procedimentos de ensino 

e recursos necessários. São consideradas as sugestões e a participação colaborativa dos alunos 

no desenvolvimento das ações que integram os saberes disciplinares do contexto social local 

ao global, no intuito de atingir os objetivos propostos além de proporcionar o protagonismo 

estudantil. Esses encontros de aulas presenciais são registrados pelos alunos no diário de 

bordo, com considerações acerca de cada oficina. 

Cabe enfatizar que a ES tem a sua atenção centrada nos alunos, sendo estes 

corresponsáveis pelo processo de construção do conhecimento, atuando de forma criativa e 

dinâmica na realização das oficinas. Essa proposta parte de uma perspectiva de inovação 

interdisciplinar em que são definidos eixos temáticos por trimestre, a serem desenvolvidos 

pelas três áreas do conhecimento. Por meio da realização de oficinas busca-se o 

desenvolvimento de um currículo integrado aos diversos saberes, baseado nas metodologias 

ativas com foco na aprendizagem por competências e habilidades.  
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Os momentos que integram a ES acontecem em espaços diversos, seja no auditório, 

espaço coberto, quadra esportiva, biblioteca da escola; bem como em ambientes externos à 

escola, a depender das oficinas planejadas e dos propósitos de ensino e aprendizagem de cada 

professor, em concordância com os alunos envolvidos. A proposta apresenta flexibilidade e 

possibilidades diversificadas. No início de cada trimestre a coordenação promove encontros 

para decidir que temas a comunidade escolar deseja trabalhar nas ES por área do 

conhecimento. Então, o professor responsável por ministrar a oficina da ES apresenta um 

escopo contendo o planejamento sobre como serão desenvolvidas as atividades. Desse modo, 

na semana de aula que inicia o trimestre são apresentados os temas da ES por área do 

conhecimento para que os estudantes escolham três ES para participar.  

Assim, a partir da elaboração de ações didáticas que englobam práticas interventivas 

de cunho científico e social desenvolvem-se aulas criativas que relacionam conceitos de 

disciplinas diferentes, o que possibilita a aprendizagem coletiva e multisseriada, envolvendo a 

comunidade escolar. Trata-se de uma proposta em que os saberes e conhecimentos podem 

dialogar além das fronteiras disciplinares, a partir de novas experiências de ensino e 

aprendizagem num contexto em que os participantes produzem, socializam e interagem.  

Assim, a elaboração da ES correspondente a essa pesquisa teve como ponto de partida 

uma proposta definida a partir de uma situação geradora, tendo como eixo temático: Ciência, 

Ética, Educação e Qualidade de Vida, com a pretensão de integração das diferentes áreas do 

conhecimento, como ilustra o Quadro 2. 

Quadro 2 - Sistematização da Estação dos Saberes, II Trimestre – CIEI. 

 ESTAÇÃO DOS SABERES 

ÁREAS Linguagens Ciências Humanas Ciências da Natureza/Matemática e suas 

tecnologias 

O
F

IC
IN

A
S

 T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

Vida saudável: nas 

“ondas” do bem-estar! 

Saúde em pauta: o futuro 

começa hoje 

Descobertas Científicas e Cosmologia 

Farmácia viva: viva a 

natureza! 

Cavernas contemporâneas: 

diversidade, conhecimentos 

e curiosidades! 

Um debate sobre “saúde e educação” nas 

Ciências da Natureza 

Leitura e saúde: uma 

parceria de qualidade 

para a vida 

Resgatando culturas e 

valores: ervas medicinais 

Saúde itinerante 

Vida consumista – 

perigo à vista! 

Drogas: a resposta está em 

suas atitudes 

Receita para uma vida saudável 

O sabor do mundo Drogas e o funcionamento 

do corpo: lícitas e ilícitas 

Encantos e desencantos do meio ambiente 

Fonte: Relatório trimestral coordenação pedagógica, 2017. 
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 Conforme a definição do tema de cada ES, cada área do conhecimento busca 

elaborar as aulas referentes a cada oficina, cujos subtemas devem corresponder ao tema 

central correlacionado ao eixo temático do dado trimestre. Dessa maneira, o tema central da 

ES, foco desta pesquisa, foi denominado “Descobertas Científicas e Cosmologia”. Este 

buscou dialogar com o eixo temático do segundo trimestre de 2017, originado das discussões 

acerca das situações geradoras mais relevantes, além de propor a integração dos saberes entre 

as áreas. As ES são elaboradas conjuntamente com a equipe pedagógica e docente do CIE sob 

a orientação da UNEB, que promove encontros frequentes com professores, coordenação e 

gestão escolar para orientação de cunho pedagógico, técnico e de gestão. Assim, realiza 

formação continuada em serviço aos professores, com vistas ao aprimoramento das práticas 

docentes, pautada numa abordagem metodológica integradora. 

 Desse modo, a relação dialógica presente em cada ES precisa estabelecer conexões 

tanto conceituais quanto procedimentais ao tema gerador e ao eixo temático correlacionando 

as áreas do conhecimento. Portanto, essa nova modelagem de aprendizagem coletiva 

apresenta flexibilidade e possibilidades diversificadas de criar aulas dinâmicas, interativas e 

integradoras de saberes diversos por meio das quais o estudante produz e reflete seu processo 

de aprendizagem em várias ES envolvendo todas as disciplinas.  

 O Projeto de Educação Integral em Tempo Integral no contexto do CIE, proposto 

pelo governo do estado da Bahia, foi implantado nas cidades de Itabuna, Porto Seguro, 

Itamaraju, Eunápolis e Ipiaú. O projeto é pautado na definição dos dez compromissos 

elaborados para fortalecimento da educação básica, especificamente, na dimensão do 

compromisso 3, que tem o intuito de ampliar o acesso das escolas à Educação Integral, bem 

como atender às determinações legais contidas na Meta 6 do PNE (BAHIA, 2018). Além de 

ter como princípios norteadores as diretrizes do Programa de Educação Integral (ProEI) 

instituído sob Portaria Nº 249/2014 (anexo 6.1, p. 50-52) que dispõe sobre a sua implantação, 

organização e funcionamento com o objetivo de  

[...] promover um processo de desenvolvimento humano e social emancipatório, 

através da ampliação dos espaços, tempos e oportunidades de aprendizagens, com a 

diversificação do universo de experiências educativas, articulada com as diversas 

áreas do conhecimento e as mais variadas formas de aprendizagens (BAHIA, 2014). 

 

 Percebemos com isso os esforços envidados para o cumprimento das determinações 

legais que se relacionam à oferta de Educação Integral em Tempo Integral nas escolas de 

ensino médio do governo do estado da Bahia. Contudo, ainda, o preconizado pelo ProEI é 

uma realidade distante das escolas públicas, haja vista que o processo de implantação não 
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acompanha e nem promove mudanças necessárias na estrutura, tanto do espaço físico, quanto 

pedagógico, administrativo e financeiro das escolas, para que possam propiciar o atendimento 

e o desenvolvimento das atividades em tempo integral, de forma adequada e com boa 

qualidade. Conforme acentua Sampaio; Galian (2015, p.29):  

Tempos mais largos e flexíveis pedem ampliação e multiplicidade de espaços para a 

oferta de atividades diversificadas, que permitam, inclusive, proximidade efetiva 

com a natureza e a prática social, além da exploração de várias linguagens e saberes 

de diferentes áreas. Espera-se a oferta de muitas atividades, recursos múltiplos, 

abertura para muitas situações novas de vivência cultural, mas sem dispersão, sem 

perder de vista o processo de conhecimento, o ensino e a aprendizagem daquilo que 

é mais necessário ao cidadão que se está formando na escola.  

 Assim, há muito ainda a ser feito na perspectiva de promover uma educação 

humanizadora, sendo necessário o desenvolvimento da potencialidade ontológica, com vistas 

a uma formação que contemple a totalidade do ser, indo além da ampliação de espaços, 

tempos e oportunidades educativas. Isso pressupõe compromisso consciente com o processo 

de ensino e aprendizagem capaz de integrar os diferentes saberes, espaços educativos, sujeitos 

e conhecimentos, implicando na construção identitária do sujeito na escola e fora dela. 
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4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Neste capítulo apresentamos a caracterização da pesquisa, bem como o contexto em 

que a mesma foi realizada, explicitando cada uma das etapas desenvolvidas, desde o 

planejamento das ações até os procedimentos de registro e análise dos dados. 

4.1 Caracterização da pesquisa  

Neste estudo, de cunho qualitativo, foram investigados aspectos das relações 

estabelecidas nas ações, processos e interações cotidianas dos sujeitos pesquisados. A 

pesquisa qualitativa é uma metodologia analítica que “envolve obtenção de dados descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do 

que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LUDKE & ANDRÉ, 

1986, p. 13).  O espaço natural como objeto fornecedor de dados e o pesquisador como peça 

principal fornecerão informações, cuja análise se dará por meio de processo indutivo e 

multimetodológico. Segundo Denzin e Lincoln:  

Pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto ao seu foco, envolvendo 

abordagens interpretativas e naturalísticas dos assuntos. Isto significa que o 

pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente natural, tentando dar sentido 

ou interpretar os fenômenos, segundo o significado que as pessoas lhe atribuem 

(1994, p.2).   

A abordagem qualitativa é aquela capaz de sintetizar o significado e a 

intencionalidade, relacionando-os aos atos, relações, estruturas sociais, sendo essas últimas 

abordadas como construções humanas significativas (MINAYO, 2010). Nesse estudo, 

instrumentos diversificados foram utilizados na busca por respostas para as questões 

propostas. 

4.2 Contexto da pesquisa e caracterização dos participantes   

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESC5, desenvolvemos a 

pesquisa no Complexo Integrado de Educação de Ipiaú – CIEI, localizado no município de 

Ipiaú-Bahia (Ilustração Figura 6). 

                          

                                                           
5 Cadastrado no CEP/UESC com o número do CAAE: 72237117.6.0000.5526. 
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  Figura 6. Complexo Integrado de Educação de Ipiaú. 

   Fonte: Documentos da escola, 2017. 

 

O colégio possui um espaço físico de porte especial que atende cerca de 800 

estudantes no segmento do Ensino Médio, sendo que grande parte destes é oriunda de escolas 

particulares do ensino fundamental do município e de cidades circunvizinhas. Está organizado 

numa estrutura de escola de porte especial, composta por doze salas de aula, auditório, 

refeitório, catorze banheiros, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, horta escolar, 

laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de vídeo, sala de artes, sala de 

coordenação, sala de direção, sala de vice direção, sala de professores, sala de mecanografia, 

dois depósitos e uma cozinha industrial. Atualmente, tornou-se uma escola de tempo integral, 

denominada como CIEI e conta com um diretor, três vice-diretores, uma secretária escolar, 

uma coordenadora pedagógica, três articuladores por área de conhecimento, dois porteiros, 

vinte e três professores e, em média, doze funcionários de apoio.  

Conforme o Plano Orientador e Institucional6 (texto em fase de elaboração pela SEC-

Bahia) a Secretaria de Educação instituiu o “Programa Educar para Transformar - Um Pacto 

pela Educação” que envolve toda a sociedade, em que são desenvolvidas ações articuladas 

para a integração entre a Educação Básica/Profissional e Tecnológica e a Educação Superior. 

Tal documento informa sobre a implantação dos Complexos Integrados de Educação – CIE, 

em parceria com as Universidades, criando um novo modelo de pensar, vivenciar, construir e 

interagir no processo de ensino e aprendizagem.   

                                                           
6 Plano Orientador e Institucional Político Pedagógico do Complexo Integrado de Educação – CIE Secretaria da 

Educação Governo do Estado da Bahia, 12 de julho de 2017. (Em processo de elaboração). 
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Essa articulação entre Educação Superior e Educação Básica, através dos CIE propõe 

uma ação de descentralização das Instituições de Ensino Superior, organizada da seguinte 

maneira: Unidade Escolar de Ensino Médio Integral e em Tempo Integral em suas diversas 

modalidades, Centro Noturno de Educação Diferenciado, Colégio Universitário (CUNI) e 

Centro de Formação de professores. Portanto, “a partir dos pactos interinstitucionais, no 

âmbito da SEC e em articulação com as Instituições de Ensino Superior implanta-se os 

Complexos Integrados de Educação – CIE, como Unidade Escolar da Rede Estadual de 

Ensino, que reúne no mesmo espaço físico Educação Básica e Educação Superior, articulando 

ações pedagógicas, projetos e programas em seus diversos níveis de atuação: Ensino, Pesquisa 

e Extensão” (BAHIA, 2018).  

O documento ainda pontua que o Complexo Integrado de Educação de Ipiaú – CIEI 

vem desenvolvendo essa nova proposta em regime de cooperação interinstitucional com a 

Rede UNEB de Ipiaú, promovendo as transformações curriculares necessárias sem 

desconsiderar as Orientações Curriculares Nacionais e a da parte diversificada. Garantindo, 

dessa forma, a dialogicidade entre os pressupostos epistemológicos, metodológicos e 

didáticos, tendo como modelo pedagógico dos CIE a abordagem teórica metodológica 

pautada nas pedagogias ativas, que sinaliza uma postura ativa dos alunos, dos professores, da 

comunidade escolar e local (BAHIA, 2018). 

  A escolha por esta escola, bem como nossa opção pelas disciplinas da área de 

ciências naturais, se deu pelos seguintes fatores: 1) na escola é desenvolvido a proposta da 

Estação dos Saberes, que tem como proposta a inter-relação entre as áreas do conhecimento, 

estando em conformidade com o objetivo deste estudo; 2) a autora desta pesquisa está inserida 

no corpo docente dessa instituição, o que torna mais acessível o espaço necessário para a 

realização da proposta e a participação dos professores, sujeitos da pesquisa. 

Desta maneira, participaram desta pesquisa dois professores efetivos da rede estadual 

do município de Ipiaú, graduados em licenciatura plena em Ciências Biológicas e em Física, 

com experiências no ensino de biologia, química e física há mais de cinco anos e pertencentes 

ao corpo docente do Colégio Integrado de Educação de Ipiaú, escola pesquisada. Os nomes 

dos sujeitos da pesquisa foram substituídos por nomes fictícios, a saber: Andrea e Edilson.  

A parte prática da pesquisa foi realizada no CIEI, em ambientes diversificados de 

aprendizagem, por fazer parte da proposta de ensino da ES, atendendo a dinâmica das oficinas 

planejadas. Em determinados momentos, as aulas aconteceram na sala de vídeo, na sala de 

artes e na sala específica da ES. O foco da pesquisa são os professores da área das ciências 
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naturais, que planejaram coletivamente o escopo da ES, em consonância com a proposta do 

CIEI (ANEXO A). 

4.3 Etapas da pesquisa  

Neste estudo seguimos etapas bem definidas e a análise dos dados foi obtida por 

meio de processo indutivo e multimetodológico (DENZIN; LINCOLN, 1994), como mostra o 

esquema apresentado na Figura 7.  

                        
Figura 7 – Esquema das etapas da pesquisa.  

Fonte:  A autora, 2017. 

                  As etapas apresentadas acima nortearam nossa pesquisa e direcionaram as ações 

didáticas dos docentes. Cada uma destas etapas é detalhada a seguir.  

4.3.1. Etapa 1 - Aplicação de questionário aos professores 

A participação dos professores da área de ciências na etapa I possibilitou decidirem 

pela atuação na pesquisa e seguirem para a etapa II. Neste momento aplicamos o questionário 

(APÊNDICE I) a cinco professores da área de ciências naturais para obtenção de dados sobre 

perfil e atuação profissional. Buscamos resgatar aspectos da história de vida e formação 

docente dos participantes (inicial e continuada), visando compreender as suas concepções 

acerca da filosofia, da prática interdisciplinar e da ES.  

A partir dessa primeira etapa, selecionamos os professores da área de ciências que 

apresentaram disponibilidade e interesse em participar da proposta, que propunha momentos 

de estudos e reflexões para o planejamento da ES, na perspectiva de relacionar os conceitos 
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científicos às questões filosóficas. Dos entrevistados, apenas dois mostraram interesse em 

participar. Uma vez concordando com a participação, cada professor assinou o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido), ficando acertado o primeiro encontro coletivo para 

definição do tema e subtemas das oficinas que integrariam a ES, voltado a alunos do 1º e 2º 

ano do CIEI.  

4.3.2.  Etapa II - I Encontro de Professores: definição do tema e subtemas das oficinas da ES  

Neste momento realizou-se o I encontro para definição do escopo da ES, integrando as 

duas áreas do conhecimento. Nesse encontro muitas questões foram pensadas e propostas para 

os planejamentos da ES e foi utilizado o material disponibilizado pela rede UNEB para 

sistematização das oficinas (ANEXO A). Assim, após análise e definição dos elementos que 

deveriam ser mantidos e os que foram acrescidos pelos professores, foi criado coletivamente o 

escopo com um tema central e dez subtemas sugeridos. Nessa etapa, contamos com a 

participação da coordenadora do colégio, sendo importante sua presença para definição do 

período de aplicação das oficinas, bem como pelas sugestões dadas que contribuíram na 

construção da proposta. Assim, diante das discussões e com orientação da coordenação, os 

professores produziram as ideias iniciais para os temas de cada oficina.  

O que foi construído nesse primeiro momento possibilitou à coordenação e aos 

professores sistematizar o escopo da ES (tema, subtemas, justificativa e objetivos) para 

posterior apresentação da proposta, no auditório, para conhecimento de toda comunidade 

escolar, tendo em vista motivar os alunos a inscreverem-se e, assim, formar as turmas, que 

deveriam ser compostas por alunos do 1º e 2º ano do ensino médio. 

4.3.3. Etapa III - Aplicação do CoRe inicial  

A etapa III consistiu em uma entrevista individual com cada professor, baseada no 

CoRe, ferramenta composta de oito perguntas, direcionadas para identificar as intenções e 

propósitos do professor ao ensinar determinado tema (LOUGHRAN et al., 2004). Nesta 

pesquisa, o instrumento CoRe sofreu algumas adaptações. Devido à nossa intenção de 

relacionar a Filosofia e as Ciências Naturais no contexto da ES, via temas integradores, 

substituímos o termo “conteúdo” por “tema” e cada uma das ideias centrais dos professores 

corresponde a um subtema. O uso de temas em trabalhos que investigam os conhecimentos 

profissionais dos professores é também evidenciado na pesquisa realizada por Cortes Júnior e 

Sá (2017) que analisa aspectos do PCK de mestrandos em Educação em Ciências ao elaborar 
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atividades relacionadas a temas ambientais e disciplinas específicas voltadas à educação 

básica.  

Dessa maneira, a construção do CoRe possibilitou reflexões acerca dos conteúdos a 

serem tratados em cada oficina temática. Assim, após elaborar o escopo das oficinas da ES 

(Etapa II), nos foi possível, a partir da análise do CoRe inicial, perceber as ideias centrais dos 

professores acerca do ensino dos subtemas que seriam tratados na ES. As falas dos 

professores durante as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para análise 

(Quadro 3). 

Quadro 3 – CoRe adaptado (LOUGHRAN; MULHALL; BERRY, 2004).   

Questões do CoRe (Representação do 

Conteúdo) 

Tema Central 

Ideia/Subtema 

1 

Ideia/Subtema 

2 

Ideia/Subtema 

3 

Ideia/ Subtema 

4 

1. O que você pretende que os alunos 

aprendam sobre essa ideia? 

    

2. Por que é importante que os alunos 

conheçam essa ideia?     

    

3. O que mais você sabe sobre essa ideia e não 

vai ensinar agora aos alunos?  

    

4. Quais são as dificuldades e limitações 

relacionadas ao ensino dessa ideia?   

    

5. Que conhecimento dos alunos tem 

influência no seu ensino sobre essa ideia?  

    

6. Que outros fatores influenciam no ensino 

desta ideia?    

    

7. Quais procedimentos/estratégias você 

emprega para que os alunos aprendam essa 

ideia?  

    

8. Que formas específicas você utiliza para 

avaliar o entendimento dos alunos sobre essa 

ideia?  

    

Fonte: (SÁ; GARRITZ, 2014, p. 366).  

4.3.4. Etapa IV - Estação dos Saberes: Planejamento das Oficinas  

 O processo de elaboração das oficinas foi realizado em 4 (quatro) momentos de 

planejamento, com discussões e reflexões acerca da inter-relação entre os conteúdos a serem 

tratados em cada oficina, bem como de estratégias de ensino que fomentassem a participação 

e compreensão dos estudantes. Foram consideradas as orientações da escola quanto aos 

seguintes aspectos: 1) eixo temático do trimestre correlacionado ao tema central da ES; 2) 

definição de subtemas a partir do tema central, sendo estes coerentes ao contexto sócio 

educativo e de cunho integrador; 3) contexto de aplicação das oficinas (recursos tecnológicos 

e pedagógicos planejados e solicitados, integração da comunidade,  inscrição de, no mínimo, 
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20 alunos em cada ES). Durante os planejamentos as falas dos professores foram gravadas e 

transcritas para análise. 

No primeiro momento de planejamento, a partir das respostas dadas ao CoRe inicial, 

os professores refletiram acerca do que, como e por que ensinar aos alunos determinados 

temas. A reflexão sobre ações didáticas viáveis possibilitou a cada professor repensar os seus 

propósitos de ensino e o que, realmente, seria relevante de ser ensinado sobre o tema. Essa 

discussão levou à redução do escopo inicial, de dez subtemas para quatro subtemas, devido à 

complexidade dos conceitos e tempo insuficiente para aplicação da proposta.  

A elaboração desse escopo (Anexo B) foi resultado dos encontros de planejamento 

de cada oficina, sendo definidas as relações entre os conteúdos inerentes às diferentes áreas e 

à forma de representá-los em sala de aula para melhor compreensão e participação dos alunos.  

 Segundo momento de planejamento: os professores refletiram sobre os aspectos 

positivos da primeira oficina para dar continuidade às demais. Foram organizadas as 

estratégias de ensino, discutidas as ideias centrais para a segunda oficina e relatadas as 

dificuldades encontradas quanto aos recursos necessários para a execução da proposta. Todo 

material foi organizado antecipadamente (slides, materiais didáticos, som, agendamento do 

espaço para oficina etc.).  

 Terceiro momento de planejamento: foram sistematizadas as aulas da terceira 

oficina, quando discutiu-se as possíveis conexões existentes entre as questões filosóficas e o 

subtema envolvido nesta oficina. Nesse momento foram utilizados recursos diversos: textos, 

livros didáticos e recursos midiáticos. Também foram definidas as estratégias e os recursos 

metodológicos para o desenvolvimento e avaliação das ações.  

 Quarto momento de planejamento: aconteceu em torno das discussões a respeito da 

metodologia que seria empregada durante a última oficina, bem como a culminância da ES. 

Portanto, propostas de práticas didáticas diferenciadas para atingir os própositos de ensino 

foram discutidas, dentre elas: presença de palestrante, uso de experimentos químicos e 

naturais, elaboração de produtos de beleza fitoterápicos (hidratação, máscara e shampoo).   

4.3.5. Etapa 5 - Desenvolvimento das oficinas  

Substancialmente, esse trabalho desenvolveu-se em torno da aplicação das quatro 

oficinas planejadas. Cada oficina deu-se dentro da sua carga horária, perfazendo um total de 

900 minutos, distribuídos em 18 aulas, que ocorreram de forma sequencial, envolvendo 

alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio, formando turmas multiseriadas. Cada ES 
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planejada foi aplicada em 2 (duas) turmas, cada uma com seu respectivo professor, 

acontecendo de acordo com o planejamento coletivo.  

Todas as ações realizadas nas oficinas foram vídeo-gravadas e, posteriormente, 

transcritas. Além disso, anotações acerca das discussões e reflexões emergidas das interações 

professor - alunos foram realizadas pela pesquisadora. 

4.3.6. Etapa VI - Aplicação do CoRe adaptado 

Neste trabalho utilizamos as questões do CoRe como ferramenta essencial de acesso 

aos conhecimentos profissionais manifestados nas ações desenvolvidas nas ES. Como já 

explicitado, devido às particularidades desta pesquisa, a qual busca relacionar o conhecimento 

específico de um tópico das ciências naturais a questões filosóficas, propusemos adaptações 

ao CoRe original. As questões que constituem esse CoRe final adaptado é apresentado no 

Quadro 4 e foram aplicadas por meio de entrevistas individuais. Cabe relembrar que as ideias 

centrais discutidas no CoRe correspondem a cada um dos subtemas, definidos em etapa 

anterior. As respostas dos professores para a entrevista foram gravadas em áudio e, 

posteriormente, transcritas para análise. 

Quadro 4 - CoRe Final Adaptado de Loughran et al. (2004). 

Tema Central 

Ideias/Subtemas  

Ideia/Subtema  

I 

Ideia/Subtema 

 II 

Ideia/Subtema 

III 

Ideia/Subtema 

IV 

Qual a sua pretensão ao ensinar esta ideia de 

forma interdisciplinar? 
    

Por que é importante o aluno aprender sobre 

essa ideia dentro de uma abordagem 

interdisciplinar? 

    

O que mais você conhece sobre essa ideia, 

mas não ensinaria agora aos estudantes? 
    

Quais as dificuldades e limitações ao 

trabalhar essa ideia de forma 

interdisciplinar? 

    

Quais conhecimentos dos alunos 

influenciaram no ensino desta ideia 

interdisciplinar? 

    

Que outros fatores podem ainda influenciar 

no ensino desta ideia interdisciplinar? 

    

Quais procedimentos/estratégias você 

empregou para que os alunos se 

comprometessem com a aprendizagem desta 

ideia interdisciplinar? 

    

Que maneiras específicas você utilizou para 

avaliar a compreensão (ou falta dela) sobre 

esta ideia interdisciplinar? 

    

Fonte: A autora, 2017. 
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Em síntese, nesta pesquisa analisamos os seguintes dados, os quais foram transcritos 

para posterior análise, classificação e categorização: 1) Entrevista (CoRe inicial); 2) Falas dos 

professores (gravadas) durante o planejamento de formação; 3) Aulas ministradas pelos 

professores (videogravadas) no desenvolvimento da proposta; 4) Entrevista (CoRe final).   

Para análise das informações obtidas nessa pesquisa utilizamos a Técnica de 

Interpretação de Sentidos (GOMES et al., 2010). Assim, o caminho percorrido foi:  

1) Leitura compreensiva do material selecionado para obter uma visão geral. Em 

seguida foi realizada uma análise mais aprofundada das particularidades dos dados transcritos, 

sendo as informações classificadas e distribuídas em categorias de análise previamente 

definidas;  

2) Na exploração do material analisamos as informações, tanto implícitas quanto 

explícitas, a partir do nosso referencial teórico. Considerando que “é de fundamental 

importância ser capaz de ir além das falas e dos fatos ou, em outras palavras, caminharmos na 

direção do que está explícito para o que é implícito, do revelado para o velado, do texto para o 

subtexto” (GOMES et al., 2010, p. 87), partimos da análise do contexto da formação 

continuada durante o planejamento das aulas (o que está explicitado no planejamento dos 

professores) para posterior constatação do implícito nas ações dos professores;  

3) Elaboração de síntese interpretativa a partir das considerações do pesquisador 

quanto aos elementos captados, da compreensão e teorização dos fenômenos pesquisados em 

que são expressas as intuições por meio da rigorosa e ostensiva análise dos dados, 

considerando os objetivos da pesquisa, o referencial teórico adotado e os dados empíricos. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Esta pesquisa desenvolveu-se dentro da linha de formação de professores de ciências, 

em serviço, tendo como foco analisar os conhecimentos profissionais docentes mobilizados 

pelos participantes, a partir da integração entre as ciências naturais e a filosofia.  A relação 

entre as disciplinas de Física, Química, Biologia e Filosofia permeou todas as ações dos 

professores por conta da natureza integradora das oficinas, planejadas no âmbito da ES.  

5.1. Perfil dos professores e suas concepções acerca da ES 

No nosso primeiro contato com os professores participantes da pesquisa, realizado por 

meio de um questionário (Apêndice I), obtivemos informações que resultaram na 

caracterização do perfil de cada um deles, conforme Quadro 5.  

Quadro 5 – Perfil dos participantes da pesquisa. 

Professores ÁREA DE FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Graduação Pós-graduação 

(Especialização) 

Tempo de docência Disciplinas ministradas 

Andrea 
Biologia Gestão e Educação 

Ambiental 

5 anos Biologia e Química 

Edilson 
Física Educação Ambiental 12 anos Física e Química 

Fonte: A autora, 2017. 

Além disso, informações sobre a formação docente, concepções acerca da ES, 

experiências com práticas didáticas inovadoras e o contato com a filosofia foram obtidas a 

partir da análise do questionário respondido por cada professor (APÊNDICE I).  

Concordando com Pombo (2005) pensar a interdisciplinaridade é desafiar-se numa 

atitude de curiosidade, cooperação integradora, dinamicidade criativa pela ação conjunta no 

desejo de partilhar os saberes, tendo como propósito libertar-se do comodismo da limitação 

do conhecimento específico para trilhar corajosamente a totalidade do saber que lhe 

corresponde, explicitando-o, tornando-o discursivo, discutindo-o. Assim, nas questões 1e 2 do 

questionário, que tratam do processo formativo, podemos observar as concepções dos 

professores acerca dos elementos metodológicos necessários para uma prática de ensino 

interdisciplinar. 

Assim, quando questionado sobre o contato com conteúdos da filosofia, na formação 

inicial ou continuada, Edilson afirma que muito embora tivesse interesse por assuntos 
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filosóficos, o seu contato aconteceu quando o curso ofertou a disciplina História e Filosofia da 

Ciência, oportunizando-o a refletir sobre a sua importância, embora de maneira superficial. 

Nessa perspectiva, ele destaca alguns conhecimentos filosóficos e possibilidades de 

integração destes com os conteúdos das ciências. 

[...] os conhecimentos: mítico, do senso comum, filosóficos e científicos são estudados na 

filosofia e têm uma relação significativa com as descobertas científicas, além de estar 

presente no âmbito das ciências naturais. Outra coisa é associar problemas filosóficos à 

possível reflexão acerca das questões sócio científicas (EDILSON). 

Nas respostas de Edilson se evidencia algumas possibilidades de se relacionar as duas 

áreas do conhecimento, quando traz experiências de sala de aula. Explica que certos conceitos 

da física e biologia, quando aliados a contribuições de determinados filósofos, permitem 

conexões significativas nas aulas, propiciando a criticidade e tomada de decisões conscientes. 

Segundo ele, o seu curso de formação não contemplou um currículo que envolvia conceitos de 

diversas áreas do conhecimento. Além disso, é preciso considerar as limitações e dificuldades 

enfrentadas no contexto escolar para a efetiva prática de integração entre as disciplinas e, 

assim, compreender o que separa ou distancia o professor de ações mais alinhadas a essa 

abordagem de ensino. Nessa perspectiva, a partir das questões 3, 4, 5 e 6, que tratam das 

dificuldades e limites para uma prática de ensino integradora, constata-se a importância e o 

lugar atribuído por Andréa a esse tipo de ensino, especialmente no que diz respeito à ES, 

conforme observa-se abaixo. 

[...] trabalhar com a ES poderá inaugurar uma nova maneira de ensinar e também de 

aprender, pois além de possibilitar maior flexibilidade em selecionar conteúdos de 

disciplinas diversas, também nos permite utilizar formas dinâmicas e diferenciadas de 

desenvolver nossas aulas. Mas, se não tivermos apoio técnico e didático por parte da 

direção e coordenação, será muito complexo realizar, até porque o espaço físico 

inadequado e a precariedade de recursos tecnológicos nos deixam na mão sempre. Aí fica 

difícil, né! (ANDREA) 
 

Questionados, ainda, a respeito da sua experiência docente, todos foram unânimes ao 

declarar que a ES seria uma experiência nova que possibilitaria desenvolver uma metodologia 

integradora. Ademais, os professores mencionam que por se tratar de um projeto ousado, que 

se configura também como um aprendizado, deveria proporcionar a integração entre as 

disciplinas. Para tal, seria imprescindível um suporte técnico com recursos didáticos e 

tecnológicos disponíveis ao professor. Dessa forma, falam também acerca da importância do 

acompanhamento pedagógico ao professor nos planejamentos, como forma de capacitação em 

serviço, aliado ao apoio logístico necessário em sala de aula.   

[...], mas também se faz importante capacitar os professores e promover encontros de 

planejamento que proporcionem esse diálogo entre as áreas, sem negligenciar o apoio 
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logístico necessário para realizar um bom trabalho, isso irá ajudar e muito na 

aprendizagem mais integrada dos nossos alunos (ANDREA). 

É importante o planejamento da aula [...] ter esses momentos é uma formação continuada 

e a participação de colegas de outras disciplinas nos permite planejar de forma mais 

ampla [...] acho que deveria haver mais capacitações [...] ajudando melhorar e reconstruir 

nossa prática de sala de aula. Também o apoio de recursos técnicos e didáticos, [...], mas, 

a estrutura logística da escola não ajuda nisso. [...] ainda temos problemas com escassez 

de recursos tecnológicos e didáticos. Aí deixa nosso planejamento ficar apenas no papel, 

isso gera uma frustação (EDILSON). 

Quando abordados a respeito da importância do ensino integrador, tanto para alunos, 

quanto para professores em formação, Andrea enfatizou que a integração entre os 

conhecimentos, diferentemente do conhecimento fragmentado, propicia uma visão mais 

ampla do mundo e da realidade em que se vive. Já Edilson, muito embora tenha reconhecido a 

importância da integração entre os saberes por meio da ES, foi enfático ao afirmar que se 

houvessem momentos de planejamento coletivo, envolvendo professores das diferentes áreas 

do conhecimento, melhores seriam os resultados no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. 

5.2. Planejamento e desenvolvimento das oficinas 

Na etapa de planejamento das oficinas, inicialmente, os professores discutiram acerca 

do assunto a ser trabalhado na ES, ficando definido o tema “Descobertas Científicas e 

Cosmologia”. Uma vez definido o tema, os professores propuseram um escopo, composto de 

10 (dez) subtemas, mostrados no Quadro 6. O planejamento realizado, na íntegra, encontra-se 

no Apêndice II. 

Quadro 6 - Escopo idealizado – primeiro encontro de planejamento. 

Tema:  Descobertas Científicas e Cosmologia 

SUBTEMAS 

1 Cosmos – Arquê – princípio dos elementos 

2 Por que pai da ciência, e não mãe? 

3 Plantas medicinais – Hipócrates/Remédios naturais e os efeitos químicos 

4 Da alquimia à teoria do flogisto 

5 Símbolos e simbologias 

6 Abordagem do microscópio: estudo dos preservativos e micro-organismos 

7 Da teoria geocêntrica à heliocêntrica 

8 Química moderna: experimentos 

9 Forças que regem a natureza 

10 Química quântica e filosofia quântica 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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Com a aplicação do CoRe inicial (resultados que serão discutidos posteriormente), 

que ocorreu após a definição do tema e subtemas, os professores puderam refletir acerca das 

oito questões do instrumento e concluíram que não conseguiriam desenvolver os 10 (dez) 

subtemas por meio das oficinas da ES durante o trimestre. Isto devido às dificuldades 

logísticas relacionadas ao tempo e material didático insuficiente para realizar todas as ações 

pensadas previamente. Além disso, os subtemas apresentavam estreita relação entre si, não 

sendo necessário discuti-los individualmente. Diante disso, foi sugerido repensar e readequar 

a proposta inicial com os 10 (dez) subtemas. Dessa maneira, os professores, pautados nas 

reflexões surgidas a partir do CoRe, reorganizaram o escopo inicial, dando surgimento ao 

escopo definitivo, apresentado no Quadro 7. Ademais, encontra-se no apêndice III o 

planejamento completo realizado pelos professores, a partir da proposta abaixo. 

Quadro 7 - Proposta do escopo definitivo das oficinas da ES.  

Subtemas/ ideias Carga 

horária 

Recursos Tarefas Monitoramento e 

Avaliação 

 

1 

Apresentação do eixo 

temático e Estação dos 

Saberes 

2 aulas Projetor de slides, 

caixa de som 

Palestra e painéis 

ilustrados no auditório 

Participação e 

inscrição na ES 

2 Cosmos – Arquê – 

princípio dos elementos 
6 aulas Projetor de slides, 

caixa de som 

Vídeo, slides e aula 

expositiva 
Debate e diário de 

bordo 

 

 

3 

Teoria geocêntrica x 

teoria heliocêntrica 

4 aulas Cartolina, colas, 

revistas, pincéis, 

projetor de slides. 

Apresentação de 

slides, construção de 

painéis, mapa 

conceitual, colagem 

etc. 

Apresentação de 

painéis 

 

4 

 

Por que pai da ciência, e 

não mãe? 

4 aulas Projetor de slides, 

caixa de som 

Slides, filme e aula 

dialogada. 

Debate e diário de 

bordo 

 

 

5 

 

Plantas medicinais – 

Hipócrates 

Remédios naturais e os 

efeitos químicos 

(Culminância) 

4 aulas Projetor de slides, 

produtos químicos e 

naturais, 

liquidificador, potes 

plásticos. 

Vídeo, experimentos 

químicos, palestra. 

Participação e 

construção de 

produtos de 

beleza. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Assim, ao elaborarem o escopo apresentado no Quadro 7, deu-se seguimento ao 

planejamento de cada oficina correspondente aos quatro subtemas definidos. Desse modo, em 

cada momento de planejamento os professores discutiram acerca de como realizar cada 

oficina, refletindo sobre os conteúdos e as inter-relações possíveis entre as disciplinas, bem 

como as estratégias e os recursos didáticos e tecnológicos necessários.  

O Quadro 8 sintetiza os momentos vivenciados pelos professores durante o 

planejamento de cada oficina, com seus objetivos, ações previstas e tempo específico para 

elaboração do escopo definitivo da ES por meio do qual se desenvolveu todo o trabalho.    
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   Quadro 8 - Proposta do planejamento das oficinas da ES. 

   ESTAÇÃO DOS SABERES 

 Objetivo: Propiciar momento de planejamento continuado com os professores de ciências naturais para 

elaborações de estratégias didáticas que possibilitem um ensino interdisciplinar com a filosofia a partir 

de oficinas temáticas com vistas à formação continuada dos professores participantes e dos demais que 

terão acesso à produção do material.  

 MOMENTOS DO 

PLANEJAMENTO 

OBJETIVOS E AÇÕES DIDÁTICAS TEMPO 

PREVISTO 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Definição das 

oficinas temáticas e 

conteúdos 

interdisciplinares 

Reflexão sobre a primeira versão do escopo da ES para 

elaboração da segunda versão e sistematização das oficinas 

correlacionando o tema central às ideias temáticas sob a 

perspectiva interdisciplinar dos conteúdos.  

Definição dos objetivos de cada oficina temática; 

Distribuição das oficinas em aulas e definição das ideias 

conceituais (ciências naturais e a filosofia); 

Reflexão e elaboração das estratégias de ensino e procedimentos 

metodológicos a serem adotados em cada oficina. 

3h 

 

 

 

2 

 

 

Estudo e 

planejamentos da 

oficina 1 e 2 

 

Seleção das ideias conceituais principais para integrar os saberes 

das duas áreas ao tema: Cosmos e Heliocêntrico X 

Geocentrismo. 

Decisão de investigar o conhecimento prévio dos alunos e as 

ideias sobre paradigmas, tipos de conhecimento e as crenças 

acerca do tema. 

Definição das estratégias metodológicas e materiais didáticos e 

tecnológicos a utilizar. 

2h 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Análise das aulas 

ministradas e 

planejamento da 

oficina 3 

Identificação dos conceitos interdisciplinares possíveis de serem 

tratados e estabelecimento das relações existentes para reflexão; 

Estruturação das aulas da oficina 3, considerando o pensamento 

dos alunos acerca dos conteúdos discutidos; 

Pesquisa sobre as mulheres protagonistas e colaboradoras nas 

descobertas científicas. 

Organização dos recursos didáticos e sistematização da prática 

didática das aulas. 

Levantamento de estratégias junto aos alunos para o 

desenvolvimento da oficina final com a culminância da ES. 

3h 

 

 

 

4 

 

Reflexão sobre a 

interdisciplinaridade 

no contexto da ES e 

elaboração da 

oficina com 

culminância 

Reflexão sobre as aulas ministradas para pensar maneiras de 

culminar a ES integrando as áreas com os conceitos aprendidos.  

Desenvolvimento dos conteúdos acerca da oficina 4, enfatizando 

ideias do pensar filosoficamente às questões científicas, com 

estratégias práticas, uso de experimentos, palestra e produção 

para culminar a ES. 

2h 

 

 

5 

 

Avaliar o idealizado 

e o realizado 

Reavaliação das atividades de cada oficina, identificando os 

aspectos que podem ser aprimorados para uma melhor 

integração dos saberes. 

1h 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 A partir dessa proposta reflexões foram feitas antes e durante o processo de 

planejamento, a fim de redefinir os conteúdos a serem selecionados pelos professores, 

correlacionados a cada subtema correspondente às oficinas. Uma análise direcionada ao 

currículo do ensino médio e ao eixo temático da unidade, considerando as formas de pensar 
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do aluno, as estratégias de ensino e metodologia didática, foram priorizadas na construção do 

escopo definitivo da ES (APÊNDICE III). 

O processo de aplicação de cada oficina ocorreu conforme o planejado pelos 

professores. Assim, na 1ª oficina, concernente ao subtema 1, “Cosmos”, buscou-se integrar 

conceitos filosóficos com conceitos relacionados à física e biologia, permitindo a utilização de 

vídeos, slides, aulas expositivas e interativas com discussões e debates, finalizando com a 

produção de painéis elaborados pelos próprios discentes. Salientando que, cada professor 

valeu-se de suas experiências profissionais específicas de ensinar ao utilizar as estratégias de 

ensino sugeridas.  

A 2ª oficina, intitulada “Teoria Geocêntrica X Teoria Heliocêntrica”, envolveu 

discussões inerentes a mudanças de paradigmas. Diferentemente da oficina anterior, esta 

estendeu suas reflexões fundamentadas nas ideias de filósofos e cientistas da época, para 

construção de um mapa conceitual a respeito da relação entre os conhecimentos científicos, 

filosóficos e do senso comum.  

Na 3ª oficina foi dada continuidade às ideias inerentes às descobertas científicas, 

trazendo o questionamento: “Por que pai da ciência, e não mãe? ”. Estratégias metodológicas 

diferenciadas foram aplicadas pelos professores, conforme planejamento, tendo como objetivo 

motivar os alunos a pesquisarem sobre a temática.  

As experiências e sugestões dos alunos levantadas nas oficinas anteriores permitiram 

na 4ª e última oficina o desenvolvimento de aulas mais interativas e dinâmicas. Palestra com 

experimentos químicos foram realizados, o que resultou na produção de produtos de beleza. 

5.3. Análise dos Conhecimentos Docentes na proposta da ES 

Na análise dos conhecimentos docentes manifestados pelos participantes da pesquisa 

consideramos elementos presentes em modelos que apresentam relações entre os principais 

domínios do conhecimento do professor para o ensino, dentre eles o modelo de Grossman 

(1990a), de Carlsen (1999) e o Modelo Consensual da Cúpula (GESS-NEWSOME e 

CARLSON, 2013), com adaptações que atendam às especificidades deste estudo. Em suma, 

são categorias de análise nesta pesquisa os elementos elencados no Quadro 9. Em todos os 

elementos foram considerados, na medida do possível, os chamados amplificadores e filtros, 

que de acordo com o Modelo da Cúpula, envolvem as crenças, conhecimentos prévios, 

comportamentos e o contexto escolar em que professor e estudantes estão inseridos. 
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Quadro 9 - Categorias de análise dos conhecimentos docentes. 

Categorias de Análise 

Elementos Descrição 

Propósitos para o ensino de 

um tema 

Corresponde aos objetivos do professor com o ensino de 

determinado tema. 

Conhecimento das 

estratégias instrucionais 

Envolve as estratégias e recursos considerados viáveis no processo 

de ensinar e aprender determinado tema 

Conhecimento curricular Envolve aspectos do currículo e as decisões dos professores acerca 

do que ensinar. 

Conhecimento da 

compreensão dos estudantes 

Corresponde a compreensão dos aspectos que contribuem ou não à 

aprendizagem, as concepções dos estudantes e suas formas de 

representar determinado conteúdo. 

   Fonte: Grossman, 1990a.   

Desse modo, a análise dos elementos se deu a partir de informações oriundas dos 

instrumentos e/ou ferramentas utilizadas para compreensão dos conhecimentos docentes 

mobilizados pelos dois professores participantes do processo, de acordo com o Quadro 10. 

Quadro 10 - Ferramentas e instrumentos de análise de informações e suas contribuições na 

identificação dos conhecimentos docentes. 

Instrumentos e/ou 

Ferramentas de Análise 

Contribuições 

CoRe inicial e planejamentos Permitiram identificar os propósitos de cada professor em ensinar 

os subtemas, as estratégias de ensino consideradas viáveis para 

compreensão dos estudantes, suas concepções acerca das 

dificuldades para o ensino dos subtemas e da avaliação. 

Observação das oficinas Permitiu identificar os conhecimentos docentes mobilizados no 

momento da prática e comparar com aqueles identificados nas 

etapas anteriores de planejamento. 

CoRe Final Possibilitou analisar as reflexões e considerações dos professores 

acerca do que foi pensado inicialmente, planejado e executado por 

meio das quatro oficinas. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Dessa maneira, a partir das informações analisadas por meio dos instrumentos e/ou 

ferramentas foi possível perceber os conhecimentos docentes mobilizados, correspondente a 

cada categoria. Assim, o Quadro 11 sintetiza as respostas dos dois professores referentes às 

questões do CoRe inicial acerca do tema “Descobertas Científicas e Cosmologia”, 

considerando os quatro subtemas/ideias, discutidos no âmbito de cada oficina: 1) Cosmos – 

Arquê – princípio dos elementos; 2) Teoria geocêntrica x teoria heliocêntrica; 3) Por que pai 

da ciência, e não mãe? 4) Plantas medicinais – Efeitos químicos. 
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Quadro 11 - Síntese das respostas dos dois professores às questões do CoRe inicial. 

Questões do 

CoRe 

Tema Central: Descobertas Científicas e Cosmologia 

Cosmos – Arquê – 

princípio dos 

elementos 

Teoria geocêntrica x 

teoria heliocêntrica 

Por que pai da 

ciência, e não mãe? 

Plantas medicinais – 

Efeitos químicos 

O que você 

pretende que 

os alunos 

aprendam 

sobre esse 

tema? 

Compreender o 

surgimento do 

universo; como as 

descobertas 

relacionam-se às 

diversas áreas do 

conhecimento, 

inclusive a 

filosofia. 

Entender o 

funcionamento das 

órbitas. Refletir 

filosoficamente 

sobre as teorias e 

conceito de 

verdade. 

Refletir sobre o 

papel do homem X 

papel da mulher 

diante das 

descobertas 

científicas e seus 

efeitos na sociedade 

atual. 

Plantas medicinais e 

seus efeitos químicos, e 

a valorização das 

curandeiras nas 

descobertas dos 

princípios ativos. 

Por que é 

importante 

para os alunos 

aprenderem 

esse tema? 

Ampliar o 

pensamento sobre a 

origem do universo 

(teorias) para 

tomada de decisão 

consciente. 

Refletir sobre 

ideias/ teorias não 

questionáveis e o 

papel da filosofia. 

Refletir sobre 

discriminação e 

desvalorização da 

mulher ao longo da 

história, causas e 

consequências.  

Identificar o princípio 

ativo das ervas e seus 

efeitos e o perigo da 

automedicação. 

O que mais 

você sabe 

sobre esse 

tema? 

Ver como os 

filósofos já 

pensavam sobre 

esses temas; 

Contribuições de 

outras áreas do 

conhecimento além 

das ciências 

naturais. 

Alinhamento dos 

planetas. A 

existência de novos 

planetas, outro 

sistema solar. 

Respostas podem 

mudar a depender 

de novas 

descobertas. 

---------- ---------- 

Quais as 

dificuldades e 

limitações 

ligadas ao 

ensino desse 

tema? 

As crenças 

religiosas e 

preconceitos. Além 

da falta de recursos 

tecnológicos e curto 

espaço de tempo. 

Compreensão do 

que é uma teoria e 

de que ao longo do 

tempo estas são 

questionadas e 

podem ser 

modificadas. 

A relação entre as 

áreas do 

conhecimento e a 

falta de recursos 

didáticos. 

Relacionar os 

assuntos de 

química, biologia, 

física, filosofia até 

mesmo a geografia 

Aceitação do papel 

e espaço da mulher, 

especialmente na 

ciência. Instigar a 

pesquisa científica. 

 

Ideia de a mulher 

ser dona de casa, 

isso ainda é muito 

forte nas relações 

sociais. 

O conhecimento não é 

de uma disciplina 

específica, mas 

relaciona-se a outras, 

inclusive a filosofia. 

Compreender a 

importância de cada tipo 

de conhecimento, sem 

desvalorizar nenhum. 

Que 

conhecimento 

sobre o 

pensamento 

dos alunos 

tem influência 

no seu ensino 

sobre esse 

tema? 

Conhecimentos 

prévios e saber as 

crenças e 

resistências a 

pensar certos 

conceitos.  

Surgimento do 

universo. Falta de 

conhecimento 

teórico. Falta de 

conceitos prévios 

para compreender 

determinado 

assunto. 

Compreensão de 

paradigmas. Visão 

fechada e 

inquestionável dos 

fenômenos. 

Conhecer as teorias 

e saber diferenciá-

las. 

Curiosidade pela 

pesquisa, ideia de 

preconceitos e 

diversidade. 

Predominância do 

machismo e 

desrespeito às 

mulheres. 

Conhecimento do senso 

comum X científico. 

Crendices e mitos. 

Relação entre o 

conhecimento do senso 

comum e o 

conhecimento científico. 

Perceber o papel da 

ciência nesse processo e 

que esta não caminha 

sozinha. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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(Continua) 

Quadro 11 - Síntese das respostas dos dois professores às questões do CoRe inicial. 

Que outros 

fatores 

influenciam 

no ensino 

desse tema? 

Descobertas de 

filósofos e 

cientistas a respeito 

das teorias fazendo 

uso de vídeos para 

chamar a atenção 

deles. 

Leitura de textos de 

revistas científicas, 

vídeos, animações, 

até filmes que 

abordam a questão da 

igreja, crenças etc. 

Uso de revistas 

científicas com 

temas filosóficos 

acerca do 

machismo, 

preconceito e os 

efeitos na 

sociedade. 

Compostos 

químicos, os 

fármacos, 

história do 

medicamento, 

patentes. 

Conhecimentos 

prévios sobre 

composição 

química. 

Quais 

procedimentos

/estratégias 

você emprega 

para que os 

alunos se 

comprometam 

com esse 

tema? 

Nas inter-relações 

dos conteúdos entre 

a ciência da 

natureza e a 

filosofia serão 

utilizados vídeos, 

imagens, debates 

pesquisa. Existe a 

possibilidade de 

trazer uma luneta 

para observação do 

espaço e estudo 

mais aprofundado.  

Apresentação de 

painéis. 

 

Slides com imagens 

dos filósofos e 

cientistas e das 

grandes descobertas 

científicas. 

 

Utilização de 

instrumentos do 

observatório lunar. 

 

Observação da órbita 

da Terra com luneta. 

Imagens, debates, 

pesquisa sobre as 

mulheres que 

fizeram e 

marcaram a 

história da ciência 

com suas 

descobertas 

científicas. 

Pequenos 

vídeos para 

alertar o efeito 

nocivo do uso 

de 

anabolizantes e 

uso indevido de 

compostos 

químicos e/ou 

naturais. 

Palestrante e 

experimentos 

para extração de 

princípio ativo e 

fabricação de 

produtos de 

beleza. 

Que maneiras 

específicas 

você utiliza 

para avaliar a 

compreensão 

ou a confusão 

sobre esse 

tema? 

Discussões em sala 

de aula, o diário de 

bordo e 

apresentação de 

painéis. 

Debates, pesquisas, 

relatos de 

experiências. 

Idem Envolvimento 

na palestra e 

experimentos, 

relatos das 

experiências. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

As informações obtidas com o CoRe inicial dos professores para as quatro 

ideias/subtemas, juntamente com os dados obtidos a partir dos demais instrumentos utilizados 

na pesquisa, possibilitaram acessar os conhecimentos docentes mobilizados no planejamento 

da proposta. Sob a premissa de Grossman, (1990b) entendemos que as estruturas sintáticas e 

substantivas do conteúdo compõem o conhecimento do tema. Alunos e aprendizagem, gestão 

da sala de aula e instrução, por sua vez, inserem-se no âmbito do conhecimento pedagógico 

geral, estendendo-se ao conhecimento do contexto dos estudantes que engloba informações 

acerca da comunidade, distrito ou escola. Este conjunto de conhecimentos, que são 

denominados conhecimentos de base, correlacionam-se aos propósitos para ensinar o tema 

que envolve a compreensão dos alunos, as estratégias instrucionais e o conhecimento do 
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currículo, os quais influenciam e são influenciados pelo conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Em nossa análise buscamos ainda associar a estes os amplificadores e filtros 

(GESS-NEWSOME e CARLSON, 2013).  Diante disso, iniciaremos a discussão 

considerando as categorias emergidas do modelo usado como aporte teórico neste estudo.  

5.3.1. Propósitos para o ensino de um tema 

 Na literatura encontramos diferentes propósitos, seja para ensinar um tema, ensinar 

um conteúdo específico ou ensinar uma matéria (GROSSMAN, 1990a). Essa categoria 

corresponde à concepção dos propósitos para ensinar um tema definido pelo professor, 

individualmente ou coletivamente, e traz manifestações de crenças, valores e ideologias que 

provocam decisões quanto à seleção de determinados assuntos em detrimento de outros, tendo 

como ponto preponderante o contexto escolar e social do estudante (ENNIS, 1994). Este 

elemento não se constitui por si só, depende de outros conhecimentos (estratégias 

instrucionais, currículo e compreensão dos alunos) para sua composição, os quais, integrados, 

se transformarão no que o professor considera relevante para o ensino (GROSSMAN, 2005). 

Assim, o conhecimento de cada um desses elementos e a sua combinação coerente 

corresponde à transformação e/ou integração entre os mesmos, que integrados promovem a 

essência e qualidade do PKC individual de um professor (GUESS-NEWSOME, 1999; 

PADILLA e VAN DRIEL, 2011; PARK e CHEN, 2012).  

 Nesse sentido, concordamos com Ennis (1994) quando enfatiza que as concepções 

dos professores interferem na tomada de decisões em sala de aula, assim como nos propósitos 

para ensinar um tema. Assim, a partir das discussões ocorridas nos planejamentos foi possível 

identificar os propósitos de ensino de cada professor. Edilson, por exemplo, enfatiza a 

necessidade de se pensar sobre questões referentes à discriminação de gênero, preconceito e o 

papel da mulher na ciência ao longo da história.  

É preciso entender o que é método científico e como se constituiu ao longo da história. 

Entender que o processo científico para chegar as descobertas é independente do gênero. 

O intuito é conhecer como as mulheres participaram nesse processo das descobertas e 

saber que nos bastidores havia mulheres que pesquisavam e chegavam e/ou ajudavam às 

descobertas dos considerados “pais” das descobertas. Entender que as mulheres são 

importantes também no meio científico e conhecer as consequências de anular o papel da 

mulher ao longo da história (Planejamento das oficinas - EDILSON).  

Além disso, Edilson expressa suas concepções ao discutir o tema, bem como a 

intenção de os alunos desenvolverem habilidades relacionadas à pesquisa e à criatividade, 

assim como, os valores acerca do respeito ao outro.  
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Assim como Newton, vocês podem desenvolver inventos, pesquisas científicas e 

tornarem-se reconhecidos, independente do gênero, raça, posição social etc. Vocês 

conheceram aqui a história de vida dele, não foi nada fácil. Mas, ele superou e venceu 

(OES – Oficina Estação dos Saberes - EDILSON). 

Edilson utiliza fatos reais da vida de um cientista para incentivar a turma e discutir 

possíveis obstáculos e preconceitos relacionados à construção da ciência. Percebe-se, desse 

modo, que a seleção de conteúdos, assim como as estratégias que os professores consideram 

importantes para o ensino dos temas, sofrem influência a partir de suas crenças e valores, bem 

como da consideração sobre as crenças e valores dos alunos, interferindo na prática de ensino. 

Os valores podem ser descritos como a utilização de um sistema de crenças para tomada de 

decisão (ENNIS, 1994). Nesse sentido, a partir das respostas dadas à primeira questão do 

CoRe inicial foi possível identificar a concepção de cada professor quanto aos propósitos de 

ensino para cada subtema, conforme apresentado no Quadro 12. 

Quadro 12 - Síntese das concepções dos dois professores sobre os propósitos de ensino. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O QUE VOCÊ PRETENDE QUE OS ALUNOS APRENDAM SOBRE ESSE TEMA? 

SUBTEMAS/IDEIAS PROPÓSITOS DE ENSINO 

 

Cosmos 

Pretendemos que aprendam o que é o microcosmo e o macrocosmo; saber (...) como os 

filósofos pensavam; a ideia de Deus como centro do universo, como a ciência explica o 

funcionamento do cosmos e como os planetas estão alinhados. (Andrea) 

Vincular as ciências naturais também à filosofia. Explicar que a ciência tem uma ideia, 

um pensamento e uma filosofia por trás. Até porque alguns alunos têm ideia de ciências 

como física e química vinculada à matemática. (Edilson) 

 

Teoria Geocêntrica X 

Teoria Heliocêntrica 

Levar à discussão a importância dos questionamentos sobre as teorias já existentes. 

Definir o que é cada uma e como elas influenciaram a sociedade até os dias de hoje. 

Refletir sobre as contribuições dos filósofos sobre essas questões. (Andrea) 

Entender a quebra de paradigmas e também como funcionam as órbitas. Não ficar 

apenas em livros, mas buscar outras discussões e pensar filosoficamente sobre essas 

teorias. (Edilson) 

 

Por que pai da 

ciência, e não mãe? 

Refletir sobre o quanto ao longo da história foi dado aos homens um papel mais 

importante do que as mulheres, sempre tendo a figura do homem como protagonista das 

descobertas. Concluir a temática, seja no campo científico ou em outros setores da 

sociedade. (Andrea) 

Mostrar que muitas mulheres fizeram e fazem um papel importante na pesquisa 

científica. Questionar esse machismo na ciência que sempre é João, José, Antônio.... Na 

verdade, existia sim Marias e muitas Marias na ciência. (Edilson) 

Plantas medicinais 

– Hipócrates e as 

curandeiras- 

Remédios naturais 

e os efeitos 

químicos 

 

Valorizar o conhecimento das mulheres curandeiras na manipulação das plantas 

medicinais, desmistificando os estereótipos de bruxas e feiticeiras. Trazer Hipócrates, 

como pai da medicina, pontuando a desvalorização de tais mulheres, além de mostrar 

sua importância; conhecer os efeitos químicos das plantas e refletir os perigos da 

automedicação e o uso consciente dos fármacos; distinguir os conhecimentos: mítico, 

senso comum, científico e filosófico para que possam diferenciar os saberes e a 

importância de cada um deles. (Andrea) 

Levar essa ideia de sobreposição de pai da ciência ao papel das curandeiras, e refletir 

esse marco das mulheres com relação às plantas medicinais e seus efeitos químicos 

benéficos na cura de doenças. (Edilson) 
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 Diante do exposto, foi possível repensar o fazer pedagógico, tendo nos diálogos 

manifestações de criatividade, de saberes e a utilização de conhecimentos inerentes à 

profissão que, de acordo com Grossman (1990b), são conhecimentos de base associados aos 

conhecimentos dos propósitos de ensino que instruem o professor a manusear suas técnicas de 

ensino coerentemente para efetivação da aprendizagem do aluno. Pois, 

[...] o processo de ensino necessariamente começa em uma circunstância em que o 

professor compreende o que deve ser aprendido e como deve ser ensinado. Em 

seguida, ele passa por uma série de atividades durante as quais os alunos recebem 

conhecimento específico e oferecem oportunidades de aprender (Shulman, 2005, p. 

9).  

 Com relação ao subtema 1 “cosmos”, Edilson expõe seu propósito de integração dos 

saberes, aliando contribuições filosóficas ao ensino de ciências. O professor explicita, ainda, 

ideias relacionadas às crenças dos alunos, quando menciona:  

Os alunos veem a física e a química como algo que não precisa pensar e refletir, pois, as 

entendem como exatas, apenas (CI - Core inicial - EDILSON) 

  

 Ao passar pelos filtros e amplificadores, tanto de alunos quanto de professores, 

percebemos grande influência pessoal e profissional destes nas decisões concernentes à 

elaboração das ações que seriam executadas na ES, pois “as crenças dos professores sobre o 

assunto, incluindo o foco no assunto, contribuem para as maneiras pelas quais os professores 

pensam sobre o assunto e as escolhas que eles fazem em seu ensino” (GROSSMAN, 2005, p. 

10). 

Segundo Shulman (1986, p.10) o “[...] profundo conhecimento do conteúdo e das 

estruturas de um assunto, o subtema e o tópico específico de conhecimento pedagógico 

associado à matéria observada e conhecimento curricular do sujeito” permitem ao professor 

direcionar pedagogicamente a disciplina que ministra. Nesse sentido, os propósitos para o 

ensino dos temas condizem com a crença dos professores sobre a importância de se propiciar 

aos alunos subsídios conceituais para que possam reconhecer aspectos da natureza do 

conhecimento científico, sem desconsiderar a contribuição da mulher, a função dos fármacos 

e os efeitos químicos, a fim de que os alunos tomem decisões conscientes, desenvolvendo 

uma percepção integrada do conhecimento ao refletir filosoficamente sobre cada tema.  

5.3.2 Conhecimento de Estratégias Instrucionais 

De acordo com Santos et al. (2018) o papel do professor não se resume a ensinar, mas 

também oportunizar elementos que levem seus alunos à melhor aprendizagem. Para tanto, o 
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professor deve recorrer a metodologias diferenciadas, por meio de questionamentos, 

levantamento de hipóteses, problematizações, estudos de casos, entre outras. Seu labor 

abrange também orientações e mediações na busca de respostas e novas inquietações.  

Neste tópico discutimos acerca do conhecimento dos professores sobre formas de 

representar conceitos ou princípios específicos, buscando promover a aprendizagem do aluno, 

assim como minimizar as dificuldades relativas às representações particulares. O que permite 

ao professor ampliar sua capacidade de criar novas representações que ajudem os alunos a 

desenvolver melhor sua compreensão sobre os conceitos ou práticas específicas 

(MAGNUSSON, et al., 1999). Assim, o professor de posse do conhecimento sobre diferentes 

estratégias instrucionais dinamiza as formas de ensinar e amplia o nível de compreensão 

acerca do tema estudado. 

Na busca por manifestações dos conhecimentos docentes dos professores, atenção 

especial foi dada às estratégias instrucionais. Segundo o modelo de Rollnick et al. (2008) e o 

de Grossman (1990a) as estratégias instrucionais específicas compreendem ações do professor 

oriundas do seu planejamento para o desenvolvimento de propostas de ensino alicerçadas nos 

conhecimentos prévios dos alunos, na compreensão do contexto e do conhecimento do 

conteúdo. Desse modo, tarefas, atividades, recursos didáticos e materiais, dentre outros, fazem 

parte desse arcabouço de estratégias. 

A especificidade do conhecimento profissional é representada pela manifestação das 

estratégias, pela representação do conteúdo, pela prática científica e maneira de atuar de cada 

professor (FERNANDEZ, 2015). Na análise verificamos que estratégias instrucionais 

diversificadas foram planejadas. Uma vez elaborados e definidos os temas das dez oficinas, 

inicialmente idealizadas pelos professores, no primeiro planejamento percebeu-se o 

dinamismo e boa vontade dos docentes envolvidos. Porém, foi apresentado um esboço 

extenso, com uma proposta ousada, inviável de ser colocada em prática num só trimestre. 

Assim, como já explicado, a proposta foi repensada, e as estratégias instrucionais giraram em 

torno de quatro oficinas. 

Criadas na forma de sequência de atividades pedagógicas e voltadas para a formação 

continuada do professor, as quatro oficinas foram planejadas com foco na integração entre as 

ciências naturais e a filosofia. Assim, para contextualizar o subtema 1, “cosmos”, por 

exemplo, os professores, durante o planejamento, definiram que a melhor forma seria partir da 

discussão acerca da origem do universo, numa perspectiva cosmogônica e cosmológica, 

propiciando o pensamento filosófico a respeito do micro e do macrocosmo.  



58 
 

 

Dada à complexidade dos conceitos, diferentes estratégias didáticas foram pensadas, 

com o objetivo de facilitar a compreensão dos alunos. Dessa maneira, uma sequência de 

vídeos voltados à temática foi idealizada durante o planejamento, vista pelos docentes como a 

maneira mais viável de estimular o questionamento e a pesquisa. Os professores também 

sinalizam a necessidade de promover atividades práticas como uso de experimentos, palestras, 

observação do espaço utilizando telescópio, visando, com isso, a maior participação dos 

alunos. Assim, diferentes estratégias didáticas foram discutidas, quanto à forma de aplicação, 

para a segunda oficina, relacionada ao subtema 2, “Teoria Geocêntrica X Teoria 

Heliocêntrica”. O uso de instrumentos como o telescópio, por exemplo, foi pensado como 

forma de verificar hipóteses. Esta oficina também permitiu pensar outros procedimentos 

metodológicos, como debates e discussões voltados às descobertas científicas ocorridas na 

idade medieval, bem como sobre os filósofos que contribuíam para esse processo.  

Assim, constatamos que a prática pedagógica, de cada professor, diferenciou-se no que 

diz respeito às estratégias instrucionais adotadas, por cada um deles, em cada oficina 

planejada, conforme mostra o Quadro 13, principalmente no que se refere ao subtema 1, 

“Cosmos”. 

Quadro 13 - Síntese das estratégias utilizadas pelos dois professores – Ideia/ subtema 1. 

C
O

S
M

O
S

  

E
d

il
so

n
   

02 aulas 

O professor utilizou o vídeo selecionado para a primeira sequência, dando aos 

alunos um roteiro de perguntas que, segundo ele, seria a melhor maneira de 

levar os alunos à reflexão a respeito da ideia cosmos. Após assistirem ao vídeo, 

as perguntas direcionadas pelo professor que resultaram em debate, 

contribuíram para o esclarecimento dos conceitos em torno da ideia. 

A
n

d
re

a
 

 

 

02 aulas 

Andrea também lançou mão do recurso áudio visual. Valendo-se de uma 

metodologia interativa, com o intuito de levar os alunos a pensarem, além de 

despertar a curiosidade dos mesmos. Ela iniciou sua abordagem instigando à 

turma a produzir seus próprios questionamentos durante a exibição do filme. 

Uma imagem (cosmos) foi apresentada e a turma foi instigada a fazer perguntas 

sobre a mesma. A partir dessa interação muitas perguntas surgiram despertando 

o interesse dos alunos a assistirem ao documentário. Ao término do primeiro 

vídeo a turma trouxe à discussão vários questionamentos que geraram reflexões 

quanto à formação do universo e de todos os elementos que o constituem 

(surgiram conceitos prévios de filosofia, física, química e de biologia).  

E
d

il
so

n
  

02 aulas 

Na sequência, o segundo vídeo foi exibido. Ao término, o professor utiliza 

slides como recurso para sistematizar os conceitos apresentados no vídeo 

(origem do cosmos na visão dos filósofos, na visão científica contrapondo com 

a visão cosmogônica). Após aula expositiva Edilson faz questionamentos aos 

alunos. 

A
n

d
re

a
  

04 aulas 

Ao término das sequências de filmes, a docente solicitou aos alunos que se 

agrupassem de acordo com os questionamentos similares que fizeram. Uma vez 

organizados os grupos, os alunos foram orientados a discutirem as questões por 

eles elaboradas e que construíssem um painel ilustrado, por grupo, finalizando 

com a apresentação socializada.  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Portanto, na primeira oficina, ocorrida em seis aulas, observamos que cada professor 

tem um estilo específico para a aplicação dos conteúdos, inclusive, diferenciando-se no 

momento da prática, se comparado ao planejamento realizado anteriormente. Edilson, por 

exemplo, não foi fiel ao escopo definido de antemão, pois propôs aos alunos um roteiro de 

perguntas antes de assistirem ao vídeo e, no momento de análise, centralizou as discussões em 

sua fala. Nesse sentido, durante o planejamento evidenciam-se as atitudes e crenças de cada 

professor, manifestadas nas particularidades existentes na forma de pensar e elaborar as 

estratégias para ensinar determinada ideia. Assim, muitos desses conhecimentos e saberes 

construídos ao longo da sua trajetória pessoal e docente.  

Andrea, ao dividir a sala em grupos, estimula o questionamento, participação dos 

alunos na construção de painéis direcionados para cada pergunta específica. Isso não somente 

viabilizou o envolvimento de toda a turma, como também permitiu que os discentes 

identificassem as crenças, valores e os modos de pensar uns dos outros, com relação aos 

conceitos discutidos em torno do tema proposto, como destacado nas seguintes falas: 

Então, me digam uma coisa, temos como definir como realmente surgiu o Cosmos? 

Certamente que não, há diversas teorias e quero que entendam que não estamos aqui 

defendendo nenhuma religião, sei que vocês ficam irritados, mas não precisa radicalismo, 

tá? (OES – Oficina Estação Saberes - ANDREA). 

Sim, tem a teoria do Criacionismo que traz o relato bíblico, sei. Mas, vamos voltar para a 

questão científica. Então! O que o vídeo nos relata? Certo, a teoria do Big Bang, a ideia 

de evolução das espécies, o relógio cronometrado da criação do universo, o que mais? 

Certo! Você acha que quando ele vai mostrando o cronômetro do tempo no surgimento de 

todas as coisas no universo tem semelhança com a criação do universo relatado pela 

bíblia e você afirma que não acredita nessas teorias científicas? É isso? Certo!  Quem 

mais vê dessa forma?  Vamos respeitar a visão de cada um! Mas, isso não quer dizer que 

tenhamos que ter uma visão fechada que impeça pesquisar outras teorias, não é mesmo? 

(OES - Oficina Estação Saberes - EDILSON). 

Percebe-se que a prática de Edilson não corresponde as ações pensadas na etapa de 

planejamento, ocorrendo a predominância da aula expositiva, que ainda é a forma mais 

comum de trabalho do professor no ensino médio, que normalmente recorre ao uso de projetor 

de slides e/ou quadro. Essa prática evidenciou-se nas duas primeiras oficinas e o que fora 

planejado conjuntamente não foi realizado, provavelmente, por dificuldades logísticas de 

executar aquela diversidade de ações idealizada no momento do planejamento. Sobre a 

dificuldade de o professor fazer uso de práticas didáticas não internalizadas ou de recursos 

alternativos na sala de aula, Grossman (2005, p.12) ressalta que “material didático não 

familiar é difícil, e professores usam uma variedade de táticas para lidar com essa tarefa. 

Alguns professores tentam evitar material didático que não conhecem bem”.  
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De acordo com Ennis (1994, p. 169, trad. nossa) “as crenças influenciam as decisões 

associadas à avaliação e aos julgamentos de conteúdo, estratégias de ensino e seleção de 

tarefas”. Andrea, por exemplo, quando busca considerar as experiências e bagagens dos 

alunos acerca do tema, vai ao encontro do que nos coloca Shulman (1987), quando menciona 

a capacidade de o professor transformar o conhecimento do conteúdo que possui em formas 

pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações dos estudantes.   

Para Shulman e Shulman (2004) a fusão do conteúdo de um tema com a maneira como 

este se materializa, representa o grande desafio do profissional, diferenciando a condição de 

professor da condição de um especialista na matéria. Crenças e experiências repetidas de 

representar determinado conteúdo e o tradicionalismo recorrente da prática pedagógica são 

fatores poderosos que têm influenciado na forma de o professor atuar. Tais fatores, não 

somente o inibe, bem como o deixa inseguro em modificar o método ao qual está habituado, 

em alguns casos, há décadas. Na fala de Andrea evidencia-se a sua intenção de introduzir uma 

dinâmica diferente na sala de aula.  

Vamos mudar um pouco nossa rotina, vocês tão acostumados a receber um roteiro de 

perguntas antes de assistir um filme para depois discutir ou fazer um texto. Só que agora 

estaremos mudando nossa metodologia, tá? Então, se permitam vivenciar algo novo, 

vamos experimentar gente! Parem de reclamar! Precisamos estar abertos para o novo 

também (OES - Oficina Estação Saberes - ANDREA). 

Ao relacionar as formas de atuar, de cada professor, percebe-se que Andrea permitiu-

se vivenciar uma maneira diferente de desenvolver o conteúdo, enquanto Edilson optou pela 

forma mais tradicional, já adotada em suas aulas. A inserção da filosofia nas aulas também 

pode ter influenciado nas decisões metodológicas dos professores, uma vez que não possuem 

formação nesta área e domínio de conteúdos inerentes ao campo filosófico. Nesse sentido,  

[...] a falta de conhecimento do conteúdo dos professores também pode afetar o 

estilo de instrução. Se no ensino da matéria apresenta-se inseguro, os professores 

podem optar por falar em vez de pedir questões estudantis, que os levariam a 

terrenos desconhecidos (CARLSEN, 1988. Apud. GROSSMAN, 2005, p. 13). 

Ao pensar o PCK, Shulman (1986) ressalta a indispensável relação existente entre 

conteúdo e pedagogia. Em outras palavras, os modos de representar e formular um tópico, 

tornando-o compreensível aos demais. Por não haver uma simples forma poderosa de 

representação de um tópico, o professor precisa ter em mãos um verdadeiro arsenal de formas 

alternativas de representação, algumas das quais derivam da pesquisa, enquanto outras têm 

sua origem no saber da prática.  

No que diz respeito aos procedimentos e estratégias empregados pelos professores a 

fim de envolver os alunos, o dinamismo entre as disciplinas ficou bem caracterizado na 
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realização da oficina relacionada ao tema IV.  Nesse momento foram abordados aspectos do 

senso comum associados à ciência, evidenciando-se questões éticas e científicas. Ademais, os 

conhecimentos dos professores, em contraponto às crenças manifestadas pelos alunos, 

baseadas no senso comum, permitiram discussões favoráveis à desmistificação de ideias 

alternativas.   

Seguindo o planejamento desta oficina, uma estratégia importante utilizada foi o 

envolvimento da comunidade e da escola. Uma palestrante, professora aposentada, formada 

em ciências e que, atualmente, manipula produtos de beleza, foi convidada pelos professores 

para falar a respeito das ervas medicinais e seus efeitos químicos. A extração do princípio 

ativo das ervas manipuladas, realizada pela convidada e pelos alunos, resultara no preparo de 

cremes naturais para alisamento e hidratação de cabelos. A palestrante contribuiu com o 

ensino dos temas trabalhados durante as aulas, esclarecendo questões relacionadas à 

importância do uso de ervas e remédios naturais, que, quando manipulados ou ingeridos, 

devem ser feitos sob a orientação de um profissional. A oficina sobre ervas medicinais e 

remédios naturais e seus efeitos químicos, foi uma atividade considerada pelos professores 

envolvidos como a que melhor integrou e caracterizou os objetivos da ES, como observamos 

na fala abaixo: 

Foi possível trazer a questão dos valores éticos e estéticos e relacionarmos com o tema 

das ervas medicinais e curandeiras. Ficou muito claro nas discussões sobre os efeitos 

químicos dos produtos cosméticos ao quais as pessoas se submetem para atender o padrão 

estético, enquanto deixam a questão ética de lado (CF- Core final -EDILSON). 

Na perspectiva de Andrea: 

Os alunos aplicaram os conceitos trabalhados nas aulas anteriores durante a aplicação da 

oficina, pela palestrante, fazendo reflexões interessantes e perceberam que quando temos 

um conhecimento mais aprofundado, e não por partes, a consciência do ser humano 

permite acertar mais do que errar. Os alunos, de posse dos materiais químicos, sob 

orientação da palestrante, produziram o objeto final que foi o produto para cabelo. 

Deveria haver mais aulas com estratégias de ensino para trabalhar coletivamente o 

conhecimento, ajudando melhorar nossa prática na sala de aula (CF- Core final - 

ANDREA). 

Com base nas observações e ações dos professores percebemos uma atuação 

idiossincrática, particular, sem, contudo, comprometer a efetiva inter-relação entre as áreas, 

objetivo da ES. Cada um deles, à sua maneira, buscou aproximar o tema, e seus 

desdobramentos, dos estudantes, a partir de estratégias consideradas viáveis e passíveis de 

serem executadas no contexto em que a proposta foi desenvolvida. 
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5.3.3 Conhecimento do currículo  

Segundo Chauí (2013) a filosofia, desde o início, suscitou grandes questionamentos, 

investigações acerca da realidade e suas (re) apresentações, além de trazer consigo grande 

contribuição com relação à representação do conhecimento.  Ainda, de acordo a autora, com a 

teoria do conhecimento, a filosofia buscou compreender a relação entre o sujeito que conhece 

e o objeto a ser conhecido e como as manifestações se dão no processo de conhecer os 

conteúdos organizados e validados cientificamente ao longo da história da humanidade. 

Apoiados no entendimento de Shulman (1986) e Grossman (1990a) a respeito do 

conhecimento do currículo, podemos inferir que este atrela-se ao conhecimento pedagógico 

geral, pois, o conhecimento curricular do conteúdo, por sua vez, inclui o conhecimento dos 

recursos disponíveis para estruturar uma determinada matéria para o ensino, assim como o 

ajustamento da matéria, tanto horizontal quanto verticalmente nos programas (GROSSMAN, 

1990b). 

Shulman (2004) e Gauthier et al. (1998) nos fornecem bases para inferirmos que a 

dificuldade de representar o conteúdo na prática docente reflete a falta de capacidade de 

integrar adequadamente os conhecimentos curriculares aos conhecimentos didáticos. Portanto, 

representar o conteúdo em sala de aula, requer o conhecimento prévio do currículo. Assim, 

consideramos que o entendimento que os professores possuem a respeito do que irão ministrar 

corresponde à seleção e organização do conhecimento curricular do que se pretende ensinar e 

como estes os representam, o que "vai além do conhecimento da disciplina [...]. Isto inclui as 

mais poderosas analogias, explicações e demonstrações, exemplos, maneiras de representar e 

formular a disciplina de forma que seja compreensível aos outros" (SHULMAN, 1986, p.10). 

A partir da análise do CoRe inicial e da relação entre os planejamentos das oficinas e 

às respectivas aulas ministradas na ES foi possível evidenciar inúmeras manifestações dos 

conhecimentos docentes dos professores, por meio da seleção de determinadas estratégias de 

ensino, em detrimento de outras, e de suas concepções de ensino aprendizagem, além 

daquelas relacionadas à temática em questão. Assim, podemos perceber de que maneira os 

professores organizaram os conteúdos e estabeleceram as relações entre as ciências naturais 

(Física, Química e Biologia) e à Filosofia, em cada tema abordado na ES. No Quadro 14, a 

seguir, apresentamos o diálogo possível, na perspectiva dos professores, entre os conceitos de 

cada área do conhecimento, relacionado ao tema central “Descobertas Científicas e 

Cosmologia”.  
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Quadro 14 - Conteúdos integradores correspondentes às ideias das oficinas da ES. 

IDEIAS CONTEUDOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS CONTEUDOS INTEGRADORES 

(FILOSOFIA) 

C
o

sm
o

s 

Microcosmo e macrocosmo; estrelas, partículas 

subatômicas; teorias científicas e surgimento do 

universo; geometria do espaço-tempo; 

Constituição da matéria; existência da vida no 

universo; Origem e evolução da vida. 

O pensamento = realidade; origem do 

cosmos (kósmos) pensamentos dos 

filósofos pré-socráticos; Cosmologia x 

cosmogonia e o processo de evolução. 

T
eo

ri
a

 

g
eo

cê
n

tr
ic

a
 x

 

te
o

ri
a

 

h
el

io
cê

n
tr

ic
a

 Movimento dos planetas e os modelos 

geocêntrico e heliocêntrico; física quântica; leis 

da física; composição química do universo e a 

relação com o sistema solar; concepções de 

pensamento sobre a estrutura do universo. 

Conhecimento mítico, filosófico, 

científico; Contribuições dos 

Filósofos: Giordano Bruno, Galileu 

Galilei; Teorias (racionalismo x 

empirismo = idealismo) 

P
o

r 
q

u
e 

p
a

i 

d
a

 c
iê

n
ci

a
, 

e 
n

ã
o

 m
ã

e?
 Pais da física moderna; mulheres que fizeram 

ciência e ficaram no anonimato; origem dos 

elementos da natureza. 

 

Valores éticos e morais; 

Preconceito, discriminação e questões 

filosóficas (aspectos socioculturais) 

Empoderamento feminino. 

P
la

n
ta

s 
m

ed
ic

in
a

is
 
–

 

H
ip

ó
cr

a
te

s 
e 

a
s 

cu
ra

n
d

ei
ra

s-
 

R
em

éd
io

s 
n

a
tu

ra
is

 
e
 

o
s 

ef
ei

to
s 

q
u

ím
ic

o
s 

 

Representação de elementos, substâncias e 

transformações químicas: linguagem química. 

As ervas e as influências dos astros; compostos 

químicos das plantas e seus efeitos 

(anabolizantes, remédios naturais, outros); 

curandeiras: a cura pela natureza e pela fé. 

 

 

Reflexão filosófica sobre 

automedicação dos remédios naturais 

e suas consequências;  

Contribuições do filósofo Hipócrates – 

pai da medicina; Ética e estética; 

Curandeiras (preconceito e 

discriminação). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O Quadro 14 destaca algumas possíveis associações entre conteúdos das ciências 

naturais e questões voltadas à filosofia. As ideias definidas pelos professores para a 

abordagem do tema possibilitaram a seleção de conteúdos, suas relações e organização dentro 

de cada disciplina, de forma específica. Isso inclui compreensão do que significa ensinar o 

tópico de uma disciplina específica, assim como os princípios e técnicas necessários para tal 

(MIZUKAMI, 2004).  

Portanto, evidencia-se nas escolhas dos professores a forma como percebem os 

conteúdos, dando enfoque aos conceitos que mais dominam e estão mais presentes na sua 

experiência profissional e acadêmica. Assim, constatamos que: 

[...] como ativos configuradores do currículo, os professores tornam patente nas suas 

decisões curriculares os seus conhecimentos, interesses e valores; podem dar mais 

atenção àquilo que mais dominam ou que tem mais interesse e, por outro lado, dar 

menos importância ou até evitar aqueles conteúdos que conhecem menos; tratam 

assim de adaptar um determinado currículo o mais possível a seu próprio 

conhecimento disciplinar, selecionando aquele em função deste (GROSSMAN, 

1994 apud FERNANDEZ, 2011, p. 2). 
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Diante da ação dos professores de selecionar os conteúdos a serem abordados na ES é 

importante também considerar a reflexão de Grossman (2005), quanto às consequências que 

determinadas decisões podem acarretar no que diz respeito ao que será ensinado, ou não, aos 

estudantes. Segundo a autora, quando os professores tomam suas decisões curriculares 

baseadas em conhecimentos e valores que mais se aproximam aos seus interesses e práticas de 

ensinar, de certa forma limitam uma gama de possibilidades para o ensino de outros 

conteúdos.  

Os momentos de planejamento também serviram para encorajarar os professores a 

pensar sobre como apresentar didaticamente os conteúdos acerca de cada tema, bem como 

refletir sobre suas práticas de ensino e, com isso, replanejar as estratégias didáticas para as 

oficinas subsequentes. Abordada a partir de conhecimentos que envolvem conteúdos de 

física, química, biologia e filosofia, a primeira ideia, “Cosmos”, foi apresentada por Andrea 

no momento do planejamento: 

Essa ideia de Cosmos nos remete a conteúdos que envolvem a física com a questão da 

mecânica quântica, a química moderna com composição da matéria e com os 

experimentos e equipamentos como o microscópio que surgiu com Galileu. Ao falar da 

teoria heliocêntrica e geocêntrica, vemos aqui também conteúdos de biologia, como a 

existência da vida no universo e as diversas teorias que tentam explicar. Tudo isso se 

relaciona com questões filosóficas que não podem deixar de dialogar com essa ideia. 

Precisamos trazer os filósofos e suas contribuições sobre o pensamento e o conhecimento.  

Então, tem que ver todos esses conceitos, e outros. Quando formos tratar da ideia cosmos, 

é preciso pensar tudo antes, considerando o que os alunos pensam (PO – Planejamento 

Oficina - ANDREA). 

 Dando ênfase às considerações de Andrea, Edilson complementa:  

Sim! Isso irá permitir a percepção de que o conhecimento precisa ser investigado, 

questionado como propõe a filosofia. Bem como a dúvida que provoca a necessidade de a 

ciência trabalhar, né! Vamos ver algumas imagens para ilustrar essas teorias e como a 

ciência e filosofia agiam. Pois, os alunos podem pensar diferente disso por conta das 

crenças religiosas e os conceitos do povo antigo (risos). Esse material aqui é legal, vamos 

usar isso aqui nos slides (PO – Planejamento Oficina- EDILSON). 

Ao fazer essas relações é possível identificar uma ação reflexiva por parte dos 

professores a respeito dos conteúdos, ligados às ideias previamente definidas, para buscar 

possibilidades de representá-las didaticamente na sala de aula, considerando ainda o 

pensamento dos alunos sobre os temas desenvolvidos nas oficinas. Diante disso, ao entrevistar 

os professores, por meio do CoRe final, analisamos quais as contribuições filosóficas 

presentes nos subtemas desenvolvidos no âmbito das quatro oficinas da ES, sendo estas 

sintetizadas no Quadro 15. 
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Quadro 15 - Possíveis contribuições da Filosofia a cada subtema da ES. 

Oficinas Professores Contribuições Filosóficas 

 

 

 

Subtema 1: 

Cosmos 

 

Andrea 

 

[...] influência que exerceu Aristóteles sobre o pensamento da 

humanidade até a idade média com a Teoria geocêntrica. 

Esse tema permite uma contextualização filosófica, pois cada 

teoria tem um filósofo como representante dessa ideia.  

 

Edilson 

[...] pensar filosoficamente sobre essas teorias científicas. 

Os filósofos pré-socráticos trazem contribuições, acerca do 

surgimento do universo, muito significativas para a ciência, 

quando elenca os elementos da natureza.  

Subtema 2: 

Teoria 

heliocêntrica 

X Teoria 

geocêntrica 

Andrea A teoria geocêntrica tem grande contribuição do filósofo 

Aristóteles, enquanto que a teoria heliocêntrica já começa com 

questionamentos de Giordano Bruno contestando a ideia reduzida 

do espaço cósmico, suas ideias não foram aceitas e o levaram a 

morte. Mas, tanto Galileu quanto Copérnico dão continuidade à 

investigação desse pensamento. Dessa forma percebemos que o 

pensamento filosófico contribui muito com a ciência. 

 

Edilson 

[...] debatemos sobre o pensamento da humanidade a partir do 

viés geocêntrico e as mudanças sociais, políticas e ideológicas sob 

o viés da teoria geocêntrica, bem como as ideias filosóficas que 

irão nortear o pensamento da humanidade a partir do 

Heliocentrismo. 

Foi interessante relacionar as ideias de Galileu, Giordano Bruno 

na idade média e o racionalismo de Descartes e perceber como a 

humanidade se constitui a partir do pensamento filosófico que os 

norteia, aliadas a descobertas científicas que transformam a 

realidade. 

 

 

Subtema 3: 

Por que pai da 

ciência, e não 

mãe? 

 

 

 

Andrea 

Quando tratou do tema pai da ciência, e não mãe [...] foi 

interessante perceberem que fazer ciência, pesquisa científica e 

descobertas, independe do gênero. Levantou-se discussão sobre a 

diversidade e os valores éticos e morais da sociedade atual em 

contraponto à sociedade científica na modernidade. 

Edilson Compreender o papel das mulheres na pesquisa científica, suas 

descobertas e como o preconceito, discriminação e desvalorização 

[...] é presente até os dias de hoje [...]. Quando a gente aborda isso 

envolve várias disciplinas, em especial, o pensamento filosófico. 

 

Subtema 4: 

Plantas 

medicinais – 

Hipócrates 

Remédios 

naturais e os 

efeitos 

químicos 

(Culminância) 

 

 

Andrea 

As discussões relacionadas à questão da estética, ética, política e 

diversidade foram muito fortes, pois conseguiram [...] refletir 

sobre a importância de conhecer cientificamente [...] para não ser 

enganado, isso aliado à discussão filosófica para ter melhor 

consciência em tomar decisões diante do que a vida apresenta. 

 

Edilson 

Discutimos os compostos químicos que tem cada planta [...] 

levamos essas discussões que envolvem as ciências naturais, em 

especial a química e biologia, relacionando às questões da 

filosofia, como a ética, a estética, a questão dos dilemas 

filosóficos que deixam as aulas mais participativas e fáceis de 

contextualizar com o cotidiano. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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De acordo com a vivência de cada professor representada nas falas selecionadas, 

podemos inferir as possibilidades de elaborar um currículo integrador em que os 

conhecimentos das áreas dialoguem entre si, minimizando o distanciamento entre as 

disciplinas e ampliando a dimensão conceitual acerca dos fenômenos estudados. Assim, 

percebemos no discurso dos professores a disposição em correlacionar a filosofia aos 

conceitos das ciências naturais, envolvendo, dentre outros aspectos, as questões éticas e as 

contribuições dos filósofos no processo das descobertas científicas e da construção da história 

da humanidade.  

Para tanto, a prática docente precisa estar atrelada aos propósitos do ensino de cada 

tema específico, tendo na representação do conteúdo a necessidade da definição das 

estratégias instrucionais para efetivar a compreensão dos estudantes e desenvolver maneiras 

de pensar não fragmentadas, que perpassam por filtros e amplificadores, que influenciam nos 

resultados. Para Edilson, a sequência dos conteúdos tornou-se bem sistematizada ao ponto de 

estabelecer estreita relação com o tema central. O professor demonstra ainda sua intenção de 

promover uma prática pedagógica integrada e ordenada com os conteúdos a serem ensinados, 

como podemos observar abaixo: 

Na aula de hoje iremos direcionar os conhecimentos para a química, a biologia, a física, 

relacionando a filosofia. Como assim direcionar? Primeiro, porque quando falamos em 

filosofia nos referimos ao pensar sistemático e racionalizado. Então nessa situação, o que 

leva o homem a pensar? Pensar em quê? Em química? A gente se volta de novo àquela 

ideia de ciências, que ciências também se bate com a questão do pensamento. Então vou 

pensar e vou estudar o quê? A natureza? Vou direcionar para uma dessas ciências 

(química, física, biologia)? (OES - Oficina Estação Saberes - EDILSON) 

No que diz respeito à ideia/subtema 3 “ Por que pai da ciência, e não mãe? ”, 

correspondente à terceira oficina, percebemos que ao dirigir-se ao alunado, Andrea provoca a 

turma à reflexão a respeito do fato de o homem, comumente, aparecer na história como 

protagonista, inclusive nas descobertas científicas, uma vez que é usual o termo “pai da 

ciência”, ficando a mulher no anonimato e, muitas vezes, em plano secundário. Nesse 

momento, a professora busca conhecer as concepções dos estudantes acerca do assunto, por 

meio de questionamentos. A estratégia utilizada por Andrea provoca discussões e reflexões 

acerca da temática e de conteúdos diversos. Imagens e relatos de mulheres, autoras de 

descobertas científicas, que não foram intituladas como protagonistas ou mãe dos feitos 

científicos, foram usados pela professora, com o intuito de incentivar a tomada de consciência 

dos estudantes a respeito de questões como preconceito e discriminação. 
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Os conhecimentos docentes manifestados por Andrea parecem favorecer a sua prática 

e auxiliam nas decisões tomadas, relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, 

considerando-se o domínio do tema, o contexto de sala de aula e o público alvo. Ao ser 

entrevistada por meio do CoRe final, Andrea destaca: 

Os alunos colocam suas representações sobre os questionamentos e também perguntam 

qual o papel das mulheres principalmente na idade antiga e média e se existiam mulheres 

que faziam ciência e filosofia. Isso me alegrou muito por perceber que eles estavam 

refletindo sobre o conteúdo trabalhado (CF – Core final - ANDREA). 

 

Na colocação de Edilson, mostrada abaixo, aspectos do processo de construção do 

conhecimento científico e da importância do questionamento, da investigação e da dúvida são 

ressaltados, como essenciais para o desenvolvimento dos estudantes. 

Neste slide aparece uma pessoa especial chamada Newton, o qual mergulha nos estudos 

depois de um debate, onde um colegazinho (sic) começou a fazer perguntas para 

desmoralizá-lo.  Newton, daí em diante passa a estudar todo tipo de matemática e a que 

não existia na época ele passa a inventar, usando o pensamento. Então, você vai ter o 

binômio de Newton, que são os produtos notáveis, o cálculo, a ideia de força, de 

gravidade. Muitas pessoas se queixam de bobagens e desistem de avançar nos estudos, 

não usam o pensamento para pesquisar, investigar, questionar nas aulas e participar na 

construção do conhecimento. Olha como ele superou as dificuldades e avançou nos 

estudos. Até hoje se utilizam as ideias de Newton para lançar foguetes, fazer aviões e 

carros. Aí ele se torna o Pai da Física (OES - Oficina Estação Saberes – EDILSON. Grifo 

nosso). 

 

Sá e Garritz (2014, p. 373), ao analisarem a transformação dos conhecimentos e 

crenças de futuros professores de Química, verificaram que “instigar o aluno e despertar essa 

curiosidade é percebido como uma tarefa complexa e que exige habilidade por parte do 

professor”. Assim, a partir da aplicação da terceira oficina, houve mudanças metodológicas 

nas estratégias de ensino planejadas para a oficina posterior, quando buscou-se considerar os 

possíveis motivos para a apatia, muitas vezes, verificada entre os alunos durante as 

discussões. 

Uma vez refletidas, estrategicamente, os professores decidiram que na oficina seguinte 

o quarto tema deveria contar com a participação de uma palestrante capaz de realizar 

experimentos químicos que possibilitassem aos alunos a reflexão e a discussão sobre o uso 

abusivo e indiscriminado de ervas medicinais para a cura de doenças, por meio da 

automedicação. Conteúdos como estética e ética foram propostos, relacionados aos efeitos 

químicos e a padrões de beleza impostos pela mídia, como enfatiza Andrea: 

Isso foi feito quando planejamos para essa estação, então esse diálogo que mantínhamos 

nos encontros de planejamento facilitou muito na minha didática, ou seja, na forma de 

trabalhar os conceitos referentes ao tema e a filosofia (CF – Core final- ANDREA). 
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A reflexão realizada ao longo das aulas, sobre o ensino dos conteúdos e sobre como os 

alunos representam esses assuntos, tanto no contexto escolar, quanto no contexto social, os 

levaram a repensar suas práticas e também como o contexto da escola interfere no bom 

desenvolvimento da prática docente, como afirma Edilson: 

O que muito dificultou aqui foi o uso dos aparelhos eletrônicos para apresentar os slides, 

temos que exigir da escola mais atenção com relação a disponibilização dos recursos 

tecnológicos para o professor. Mas, nos permitiu pensar uma abordagem diferente, com 

outro olhar, com outro cuidado. Então, desprender apenas dessas estratégias de ensino, 

mas buscar utilizar isso tudo: materiais didáticos interessantes ao aluno, leitura de 

materiais atuais e significativos, propor mais pesquisa para os alunos, e trabalhar com 

experimentos, aulas de campo que envolve a parceria da comunidade. Pois, vimos que a 

última oficina teve muita participação, envolvimento e motivação dos alunos pela aula 

(CF – Core final - EDILSON). 

Ficou evidenciado no CoRe final que a postura do professor é transformada a partir da 

sua reflexão sobre prática da sala de aula, propiciando a ocorrência de reflexões coletivas para 

o planejamento de ações didáticas que gerem resultados diferentes daqueles obtidos 

anteriormente. Como bem afirma Saviani (2011, p. 16), uma “boa formação se constitui em 

premissa necessária para o desenvolvimento de um trabalho docente qualitativamente 

satisfatório” sendo necessárias políticas públicas que propiciem condições de trabalho docente 

satisfatórias que incentivem os professores a investirem no seu desenvolvimento profissional. 

Assim, reforça a importância atribuída ao PCK como recurso metodológico na captação de 

informações e estratégias que promovam a reflexão sobre a prática pedagógica, tornando-se 

ferramenta importante na formação contínua do professor.  

Para Baxter e Lederman (1999) a identificação e o acesso ao PCK dos professores 

configuram-se em uma complexidade que requer a assimilação de informações implícitas que 

se concretizam não somente durante o planejamento, mas também na prática. Ao refletir sobre 

o que foi planejado, o que foi desenvolvido e os resultados que foram alcançados, o professor 

poderá tomar consciência e regular suas ações didáticas para intervir, ajustando-se às 

demandas do seu contexto socioeducativo. 

As formas de pensar e representar ideias, as analogias e metáforas utilizadas para o 

favorecimento da compreensão, apropriação e representações do conteúdo apontam para 

aspectos relevantes de um currículo que prioriza o processo de ensino e aprendizagem 

(OLIVEIRA JR; FERNANDEZ, 2011). Na busca por estratégias que possibilitassem a 

participação dos alunos, a temática gerou representações de conteúdos relacionados tanto a 

aspectos científicos, tais como composição química, componentes ativos e seus efeitos 

farmacológicos, quanto a questões éticas e estéticas, que promoveram debates entre os grupos, 
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favorecendo o diálogo entre as áreas de química e filosofia. A discussão de tais aspectos 

também pode contribuir para a reflexão do professor sobre as razões que levam o estudante a 

não querer participar mais ativamente das aulas. Além disso, o debate favoreceu a discussão 

sobre questões relacionadas ao uso indiscriminado de medicamentos farmacêuticos e 

nutracêuticos para curar doenças e/ou manter o padrão de beleza, imposto pela mídia e pela 

sociedade, de modo geral.  

Os variados tipos de crenças, que cada professor traz consigo, podem tornar-se 

entraves que dificultam o processo de ensino e aprendizagem. Involuntárias e subjetivas 

(GARRITZ, 2013) as crenças funcionam como filtros que levam os professores a darem 

interpretação e valoração, bem como reagirem de diferentes maneiras, tanto diante do 

progresso, quanto das dificuldades dos alunos (PAIVA e DEL PRETTE, 2009). 

Proposta semelhante à aplicada para a quarta ideia central, foi desenvolvida por Prado, 

Zuliani e Bombonato (2014) que teve como propósito a análise do CoRe no planejamento de 

ensino realizado numa formação continuada com abordagem interdisciplinar, contemplando 

as áreas: Química, Física e Ciências Biológicas. Segundo os autores, na elaboração do plano 

de ensino inicial os professores apresentavam preocupações relacionadas à memorização dos 

conceitos pelos alunos. Concluído o plano de ensino final, percebeu-se leve mudança no 

discurso dos professores, substituindo o foco na memorização pelo interesse em uma postura 

promotora da compreensão dos conceitos, inter-relacionados aos conhecimentos prévios dos 

alunos.  

A implementação de uma prática integradora que requer conhecimento curricular 

prévio poderá resultar em um desenho curricular que clarifique ao professor as interfaces das 

disciplinas e as possíveis inter-relações entre elas. Porém, a integração de conteúdos, apenas, 

não basta. Necessário se faz atitude de busca, envolvimento, compromisso e reciprocidade 

diante de um conhecimento que se distancie de uma postura preconceituosa, que abrace todos 

os conhecimentos como objetos de igual importância e que anule a individualidade do saber, 

frente ao saber universal (FAZENDA, 1995). 

Considerando a mobilização dos professores na construção do escopo e o 

envolvimento destes na busca por materiais didáticos e curriculares para concretização da 

proposta da ES, se torna evidente a carência de recursos didáticos e de apoio pedagógico para 

melhor atuação destes profissionais, conforme destaca Edilson: 

Fica difícil desenvolver as oficinas da ES que requerem de nós correlacionar aos temas 

conteúdos das disciplinas/áreas diferentes, quando não temos recursos didáticos a mão, 

orientação quanto à elaboração e seleção dos conteúdos e estratégias de ensino (CF – 

Core final - EDILSON). 
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  Diante do explicitado na fala de Edilson, ficam evidenciadas as dificuldades 

vivenciadas ao desenvolver a ES, que vão além dos entraves causados pela carência de 

recursos didáticos e tecnológicos, perpassando, também, pelo viés da orientação pedagógica 

no que se refere a planejar adequadamente as aulas, o que requer definir temas e conteúdos 

integradores e estratégias diferenciadas de ensino. Diante disso, percebemos a relevância do 

conhecimento curricular na dimensão vertical e horizontal, tão necessário na elaboração do 

escopo das oficinas, que demandaram a integração de conhecimentos de áreas distintas. A 

ideia da implementação de práticas integradoras dos saberes deve suscitar a verticalidade e a 

horizontalidade da Matriz Curricular para que os professores tenham claras as interfaces das 

disciplinas e as possíveis inter-relações delas provenientes (AZEVEDO; ANDRADE, 2007). 

5.3.4 Conhecimento da Compreensão dos Estudantes 

A fim de que haja resposta satisfatória, por parte dos alunos, diante do que lhes foi 

ensinado, necessária se faz uma prática pedagógica comprometida com a efetiva compreensão 

dos estudantes. A pedagogia deve pressupor que os alunos tenham capacidade para construir 

sua própria compreensão, identificar seus interesses e desenvolver seus argumentos 

(PERRONE, 2007). Nesse sentido, Grossman (1990a) sugere que o conteúdo processual ou 

pedagógico dos professores deve também incluir o conhecimento da compreensão das 

concepções dos alunos. Todo ensino parte da compreensão: de propósitos, de estrutura da área 

de conhecimento e de ideias relacionadas a essa área (MIZUKAMI, 2004). Ademais, tal 

processo requer que se dê atenção específica ao currículo vertical e horizontal, ao contexto, as 

crenças, filtros e amplificadores, tanto de professores, quanto de alunos, além de abarcar 

ideias que possibilitem condições para aprendizagem. Podemos, assim, inferir que quando o 

aluno não avança da mera repetição para a produção das suas próprias ideias, pode 

caracterizar uma atitude passiva com relação à compreensão do conteúdo ensinado. Pois, 

ideias compreendidas devem ser transformadas, de alguma forma, para serem ensinadas 

(SHULMAN, 1987). 

Ao aplicar o CoRe inicial ficou evidenciado o propósito, por parte dos professores, de 

facilitar a compreensão dos alunos a respeito dos temas que seriam desenvolvidos na ES. Ao 

serem questionados a respeito da importância de os alunos compreenderem sobre as ideias 

centrais relacionadas ao tema, Edilson e Andrea apresentam algumas concepções, sintetizadas 

no Quadro 16. 
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Quadro 16 - Conceitos centrais de cada oficina. 

IDEIAS / OFICINAS ANDREA EDILSON 

C
O

N
C

E
IT

O
S

 C
E

N
T

R
A

IS
 

 

Cosmos 

 

Entender sobre as teorias do surgimento do 

universo, de onde surgiu e como surgiu. 

Compreender os tipos de conhecimentos 

para melhor tomada de decisão. 

Ampliar o pensamento dos 

alunos para outras 

possibilidades de conhecer o 

novo.  

Teoria 

Heliocêntrica X 

Teoria Geocêntrica 

Compreensão sobre a importância da 

filosofia em gerar o pensamento de dúvida. 

Compreender a ideia das teorias 

heliocêntricas e geocêntricas. 

Por que pai da 

ciência, e não mãe? 

 

Compreender a capacidade intelectual da 

mulher e refletir sua desvalorização ao 

longo da história. 

Compreender que mulheres 

também fazem ciência. Não é 

somente o homem que detém o 

conhecimento.  

Plantas 

medicinais – 

Hipócrates e as 

curandeiras- 

Remédios 

naturais e os 

efeitos químicos 

Conhecer os efeitos químicos das plantas 

para saber utilizar de forma consciente.  

 

Questionar o papel do homem como o pai 

das descobertas científicas.  

Compreender a importância do 

princípio ativo das plantas para 

curar certas doenças. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

As ideias dos professores apresentadas no Quadro 16 apontam para uma prática 

pedagógica que considera a representação dos conteúdos e a viabilidade da construção de 

novos significados/conceitos, considerando os conhecimentos prévios dos alunos, em 

detrimento da mera reprodução do conteúdo ensinado.  Portanto, a compreensão dos alunos 

sobre a matéria perpassa especialmente pela compreensão do professor sobre aquilo que 

ministra (SHULMAN, 1986). 

Considera-se importante uma abordagem de ensino que visa promover a compreensão 

dos alunos e sua autonomia de pensar (WILSON, SHULMAN e RICHERT, 1987), ideia 

também preconizada no Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico do CIE 

(BAHIA, 2018) ao afirmar que o currículo deve pensar o seu conteúdo como uma construção 

social. A análise do planejamento realizado (Quadro 17) mostra a intenção dos professores de 

favorecer a compreensão do conteúdo, pelos estudantes, de forma que permita relacionarem 

os conceitos trabalhados entre as disciplinas, de modo contextualizado. 
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Quadro 17 - Análise dos planejamentos das oficinas da ES. 

ESTAÇÃO DE SABER 

Objetivo: Propiciar momentos de planejamento continuado com os professores de ciências naturais para 

elaboração de estratégias didáticas que possibilitem relacionar conhecimentos da filosofia por meio de temas 

das oficinas, visando à formação continuada dos professores participantes e acesso dos demais à produção do 

material produzido na escola.  

Planejamento das 

oficinas ES. 

Propósitos de ensinar cada tema  

1. Por que trabalhar 

conhecimentos de 

ciências naturais e 

filosofia? 

1.1. Como é possível e 

por quê? 

1.2 Produção textual em 

sala de aula 

Envolver as ciências naturais e a filosofia a partir do tema proposto para definição 

dos subtemas numa perspectiva integradora permite que questões e problemas 

filosóficos façam conexões com as ciências naturais. 

Refletir sobre as estratégias de ensino que direcionarão os procedimentos 

metodológicos adotados em cada oficina de forma a relacionar os conteúdos das 

disciplinas; 

Pensar as temáticas sob a perspectiva filosófica relacionando aos conceitos da física, 

química e biologia, promovendo um conhecimento global e contextualizado. Buscar 

quais as relações existentes? Como transpor na prática de sala de aula os conceitos 

que dialogam entre as disciplinas?  

2. Elaboração das 

oficinas 

Perceber a importância de definir os objetivos de cada oficina temática, 

familiarizando-se com os conceitos para estabelecer as relações existentes e 

possíveis entre as áreas do saber. Com isso passaram a reavaliar cada oficina 

desenvolvida ao planejar a próxima; 

Identificar os conceitos que se relacionam entre as ciências naturais e a filosofia em 

cada subtema das oficinas. 

3. Planejamento das 

estratégias 

Refletir e definir as estratégias instrucionais utilizadas em cada oficina para melhor 

compreensão dos alunos acerca dos conteúdos definidos no planejamento; 

Perceber a necessidade de seleção dos recursos didáticos e curriculares, previamente. 

4. Aplicação das 

Oficinas 

Identificar os aspectos que podem ser aprimorados para uma melhor integração dos 

saberes entre as disciplinas: Conhecimento dos conteúdos nas suas formas 

substanciais, aprimorar as estratégias didáticas para facilitar a compreensão dos 

alunos, organização do contexto escolar quanto à logística de trabalho. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Conforme verificamos, o planejamento serviu como base norteadora para a realização 

das oficinas aplicadas por meio da ES. Organizada por etapas, questões foram colocadas com 

o objetivo de levantar hipóteses para a definição dos conteúdos que se inter-relacionam em 

cada oficina e para a definição de estratégias que possibilitassem melhor representação do 

conteúdo, visando a compreensão dos alunos. No Quadro 18, a seguir, são mostrados alguns 

momentos do planejamento que retratam as reflexões e tomada de decisões dos professores a 

respeito de como pretendiam ministrar as aulas das oficinas da ES. 
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 Quadro 18 – Trecho extraído do I Momento de planejamento das oficinas. 

I MOMENTO: “Como vocês pensam em organizar esses temas? Cada aula é um 

subtema diferente? ” 

Andrea Depende! Se o tema for grande pode dividir em duas partes. 

Edilson Falar da medicina. Pode ser o pai da medicina nesse subtema.  

Andrea Olha Edilson! Por que não falar sobre a evolução do microscópio e o 

surgimento disso? 

 

Edilson 

É isso, vou voltar depois, mais adiante. Vamos falar da alquimia, dos filósofos 

como Tomás de Aquino, Bacon. Esqueci o outro que trata disso, mas vou 

lembrar...  É um filósofo que trabalhamos bastante com ele! [...] 

Andrea Hipócrates, que é o pai da medicina. 

Edilson Daí a gente aborda um pouco da história da medicina. 

Andrea A evolução tanto de remédios naturais para fármaco, não é Edilson? 

Edilson Rapaz!  Acho que a gente nem consegue chegar aí... (pensativo). Faz uma 

abertura da medicina e fecha rapidamente. 

Andrea Tem como trazer uma planta natural para mostrar os efeitos químicos? 

 

 

Edilson 

Tem slide! Bastante slide no decorrer do processo. Medicina hoje, átomos, ah! 

O RPG, a quimioterapia. Vai ser um flash para puxar! Aí vamos vendo os 

mecanismos que vamos utilizar. Aí vem as plantas. No dia 18/10 podemos 

entrar com preservativos. Antes do dia 11/10 entrar com alquimia e os 

filósofos. 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nessa primeira etapa do planejamento, nota-se o entusiasmo dos envolvidos em meio 

a uma “tempestade de ideias” e certa dificuldade de definir quais aspectos seriam 

contemplados a partir da temática integradora, dentro da proposta da ES. Apesar de algumas 

incongruências, também, percebe-se que o cerne da preocupação dos docentes ao definir os 

conteúdos, direcionava-se a um fim específico – a compreensão dos alunos. No Quadro 19 é 

mostrado o II momento de planejamento.  
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   Quadro 19 - Trecho extraído do II Momento de planejamento das oficinas. 

II MOMENTO: PLANEJAMENTO DA SEGUNDA OFICINA 

 

 

Andrea 

Hoje à tarde organizaremos as informações sobre a Teoria Geocêntrica X 

Heliocêntrica correlacionando o papel da ciência moderna e os filósofos que 

colocaram em dúvida os conceitos aristotélicos [...]. Relevância da ciência moderna e 

a importância da inquietação filosófica que impulsiona a busca de conhecimentos 

válidos (racionalismo e empirismo) 

 

 

Pesquisadora: 

Neste encontro refletiremos acerca da ideia que direcionava a sociedade medieval 

versus pensamento para construção de nova mentalidade a partir de um olhar sobre o 

movimento dos astros e do universo (heliocentrismo) que dará início a formação de 

uma nova sociedade. 

 

 

Edilson 

Sim, também! Isso irá permitir a percepção de que o conhecimento precisa ser 

investigado, questionado e que a dúvida provoca a necessidade de a ciência trabalhar, 

né? [...]. Então muita coisa muda e a ciência inaugura a instrumentalização. Ficará 

mais técnica! 

 

Andrea 

Sim! Mas vamos organizar os slides, certo? Pois, o tempo voa... (risos). Vamos ver 

algumas imagens para ilustrar essas teorias e como ciência e filosofia agiam. Esse 

material aqui é legal, vamos usar isso aqui. 

 

Edilson 

Tá bom! Mas vamos mostrar o que Galileu descobriu com o uso da instrumentalização 

(telescópio) e deixar claro aqui que ele usou um instrumento [...]. Mostrar que Galileu 

inaugurou uma ciência mais técnica, comprovável por meio de experimentação e 

instrumentos utilizados para comprovar suas intuições e/ou hipóteses. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O ensino efetivo de determinado tópico depende da integração coerente e sinérgica 

entre os diferentes domínios do conhecimento do professor, ou seja, é importante que haja a 

devida correlação entre estratégia de ensino, objetivos almejados, conteúdos selecionados, 

dentre outros (GÓES, 2014). Das aulas vídeogravadas, buscamos caracterizar de que forma os 

professores, quando diante do conhecimento das dificuldades dos alunos, fazem uso de 

estratégias favoráveis à compreensão do conteúdo. Edilson, por exemplo, sinaliza para a 

necessidade de compreensão dos fenômenos científicos aliados às questões filosóficas.  

Eu posso estudar fenômenos gigantescos, né isso? Ou estudar fenômenos minúsculos 

como é o caso da física quântica. Então, estudar os fenômenos da natureza nos leva a 

pensar porque no Brasil acontecem catástrofes naturais e porque no ano seguinte acontece 

com maior intensidade e o prejuízo é maior.  Se em países, a exemplo, no Japão, 

acontecer uma catástrofe, no próximo ano pode chover o quanto for, mas o Japão 

consegue sair do problema! Mas, por que o Brasil não faz a mesma coisa? Isso seria aliar 

o pensar filosófico, ético e moral aos conceitos da física, química e biologia para evitar 

repetições dos problemas vivenciados (OES - Oficina Estação Saberes - EDILSON). 

Constatamos ainda, por meio de analogias, metáforas e comparações, utilizadas nas 

oficinas, que os professores pretendem apresentar os conteúdos de maneira que os alunos 

compreendam e possam transformá-los em situações novas. 
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Como podemos observar aqui nesse exemplo das ervas medicinais, as mulheres 

conhecidas como curandeiras iam utilizando ervas para curar doenças. No seu meio, 

usavam determinada folha e conseguiam a cura de determinada enfermidade. Então se 

resolveu para José que estava com febre, então quando Maria estiver com febre usará a 

mesma folha que curou José, e, se deu certo, isso vai se solidificando e tornando uma 

certeza de cura a partir do uso dessas ervas, entendem? Quem pode trazer outras 

analogias acerca desse tipo de conhecimento? (OES - Oficina Estação Saberes - 

ANDREA). 

 De acordo com Grossman (1990b) o conhecimento também deve incluir a 

compreensão das concepções dos alunos e seus eventuais equívocos. Percebe-se que a 

professora ao abordar o assunto junto aos estudantes, instiga a participação destes com o 

intuito de favorecer o envolvimento com o tema e aproximar o conhecimento da realidade dos 

estudantes, por meio de questionamentos. 

 De acordo com Fernandez (2013) o conhecimento da compreensão dos estudantes 

diz respeito às características, concepções alternativas e dificuldades de aprendizagem. 

Portanto, os propósitos dos professores ao “que” e “como” ensinar apareceu mais claramente 

a partir do segundo momento do planejamento, quando percebe-se a intenção de Edilson ao 

usar analogias e comparações facilitadoras da compreensão dos conceitos. Por outro lado, 

Andrea fez uso de imagens, comparações e questionamentos, considerando os conhecimentos 

prévios, as crenças e as possíveis dificuldades dos alunos durante sua prática em sala de aula.  

 Nesse sentido, o exercício da docência envolve conhecimentos advindos da 

experiência pessoal e profissional do professor, o que define suas características específicas, 

tornando-o único, sendo cada situação de ensino única e intransferível. Estes conhecimentos 

profissionais necessários para atuação docente são tratados como base de conhecimento para 

o ensino por vários teóricos (SHULMAN, 1986, 1987; GROSSMAN, 1990, 1994, 2005; 

GOES, 2014; FERNANDEZ, 2011; 2013; 2015) e considerados um conjunto de 

conhecimentos necessários aos professores ao ensinar qualquer conteúdo, em qualquer 

contexto de ensino. 

 Buscamos apresentar no próximo tópico reflexões acerca dos conhecimentos 

docentes manifestados por cada um dos participantes da pesquisa durante o desenvolvimento 

das ações que compuseram a ES. Essa análise não é simples, uma vez que os saberes e os 

conhecimentos trazidos pelos professores modificam-se ao longo das experiências 

vivenciadas junto aos alunos, ao contexto escolar e às estratégias didáticas realizadas e 

transformadas pelas necessidades surgidas no processo didático. 
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5.3.5. Conhecimentos docentes de Andrea 

Inicialmente, ao analisar os dados provenientes dos quatro instrumentos, foi possível 

identificar na fala de Andrea, ao planejar as oficinas, o seu interesse de definir os propósitos 

de ensino e as conexões entre os conceitos das ciências naturais e a filosofia. Os resultados 

observados também apontam para a necessidade de mobilizar os conhecimentos de base (do 

conteúdo substancial e sintático, dos alunos) (FERNANDEZ, 2013) para selecionar os 

conceitos relacionados às disciplinas correspondentes ao subtema de cada oficina. Nessa 

perspectiva, Andrea, ao responder o CoRe inicial, sinaliza para a importância de se considerar 

os conhecimentos prévios dos alunos na seleção dos conteúdos. Assim, a professora salienta:  

Ninguém  é uma tábula rasa, então, assim o aluno já tem um conhecimento prévio sobre 

estrelas, constelação, que a gente ouve falar mais não tem um aprofundamento sobre. Aí a 

gente já estuda os planetas, né! Mas, aí não estuda essa relação, como foi que observou o 

primeiro planeta, quem primeiro pensou sobre isso, a distância entre um e outro, a 

temperatura [...]. Fala que foi criação divina ou a teoria do Big Bang [...] Muitas vezes 

não tem os conceitos prévios para compreender determinado assunto [...]. Então, o uso 

das tecnologias como vídeos, imagens irá ajudar no ensino desses temas. Porém, a escola 

não dispõe facilmente de todos esses recursos ao professor. Isso é um entrave que nos 

desanima e acaba na rotina de aulas desmotivadoras, né! (CI - CoRe inicial - ANDREA) 

Desse modo, a importância atribuída pela professora em considerar o conhecimento 

das concepções prévias dos alunos está relacionada à necessidade de compreender os 

conceitos acerca das descobertas científicas, concernente à origem e funcionamento do 

Cosmos. Na fala da professora evidenciam-se aspectos inerentes aos conhecimentos prévios 

dos alunos, às representações do conteúdo, às estratégias instrucionais, aos propósitos de 

ensinar um tema e ao contexto (R O LLN IC K  e t  a l . ,  20 08 ) .  Andrea enfatiza a 

importância do contexto como motivador e, muitas vezes, fator determinante para a promoção 

das condições necessárias ao processo de ensino e aprendizagem. Assim, nossa análise 

permitiu perceber alguns aspectos práticos das ações desenvolvidas na ES, planejadas e 

executadas por Andrea (Quadro 20).  
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Quadro 20 - Informações sobre previsão e realização das oficinas.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Dessa maneira, concordando com Garritz et al., (2014), o conhecimento é elaborado a 

partir dos diferentes contextos, levando em consideração as contribuições do conhecimento 

sócio-histórico-cultural dos envolvidos, sem ignorar a interferência dos fatores institucionais, 

familiares e os políticos, que também influenciam nas decisões profissionais do docente. Os 

dados apresentados no Quadro 20 representam o fazer didático de Andréa e alguns dos 

desafios enfrentados no contexto da sala de aula. Dessa forma, as ações planejadas para cada 

oficina foram realizadas, mesmo com os entraves encontrados relativos à falta de recursos 

didáticos, tecnológicos e de outras naturezas, como a falta de alimentação no horário do 

almoço. O que gerava dispensa dos alunos das aulas da ES, desestimulando a participação 

destes nas oficinas e, assim, comprometendo o bom aproveitamento da proposta.  

Porém, não obstante às dificuldades encontradas no contexto escolar, a professora 

conseguiu realizar todas as ações previamente definidas na etapa de planejamento. Diante 

disso, constatamos que a falta de recursos didáticos e tecnológicos no contexto de sala de 

Oficinas Nº de aulas 

previstas 

Nº de aulas 

realizadas 

Estratégias de ensino 

Planejadas Realizadas 

Ideia I 06 06 Sim Sim, apesar das dificuldades na 

disponibilização dos recursos tecnológicos e 

suspensão de aulas por falta de alimentação. 

Ideia II 04 04 Sim Sim, apesar dos desafios enfrentados: falta de 

alimentação dos alunos gerando 

descontinuidade de ações da oficina anterior; 

não disponibilização dos recursos tecnológicos 

solicitados, tendo a professora providenciado 

por meios particulares. 

Ideia III 04 04 Sim Sim, as dificuldades foram minimizadas quanto 

aos recursos tecnológicos, porém a falta de 

alimentação inviabilizava as aulas acontecerem 

no dia devido. 

Ideia IV 04 04 Sim Sim, as dificuldades foram minimizadas quanto 

aos recursos didáticos e tecnológicos, contudo a 

ocorrência de aulas suspensas por falta de 

alimentação dispersava a turma dos objetivos 

propostos. 



78 
 

 

aula, enfrentados por Andrea, foi um obstáculo vencido de forma criativa, pela sua 

experiência profissional e crença no processo de ensinar, indo além dos limites que o contexto 

escolar impõe. 

Assim, os conhecimentos e crenças dos professores são integrados na prática docente, 

os quais, diante das concepções dos propósitos de ensinar um tema sofrem influências na 

relação com os demais componentes, explicitados no modelo de Grossman (1990a), bem 

como na forma de expressá-los em sala de aula (FERNANDEZ, 2015). Portanto, ao definir 

seus propósitos de ensino, Andréa elabora estratégias que possibilitem desenvolver suas aulas, 

independente das interferências do contexto escolar.  

Os alunos já trazem a ideia de que determinadas plantas servem para curar certas doenças. 

Então, a partir desse conhecimento tentaremos contextualizar sobre a importância do 

conhecimento do senso comum que usa da experiência repetida sobre determinados 

fenômenos para confirmar uma verdade que segue por gerações, como é o caso do 

“lambedor” usado para curar resfriados, ou o uso de certas plantas para eliminar caspas, 

queda de cabelo e por aí vai. Então, daí leva-los a relacionar o conhecimento do senso 

comum com o conhecimento científico para que vejam o papel da ciência nesse processo 

de descobertas e que esta não caminha sozinha (CI – CoRe inicial - ANDREA). 

Além da pretensão de relacionar os conteúdos, Andrea também pontua questões éticas 

e os significados que deseja elucidar ao desenvolver os conceitos. Ao pensar em como 

desenvolver os conteúdos inerentes à ideia temática IV, a professora explicita a necessidade 

de buscar estratégias dinâmicas para melhor compreensão dos conceitos pelos alunos e 

enfatiza: 

As estratégias para trabalhar esse tema são fundamentais e seria partir para a prática 

mesmo, fazer os experimentos e testar. Pois isso dinamizará as aulas. Pensar em trazer um 

convidado para fazer as experiências com as ervas medicinais e para que serve cada 

mistura dos compostos químicos, seja na pele, cabelo ou para curar determinadas doenças 

(CI – CoRe inicial –ANDREA). 

Concomitantemente, evidenciamos no planejamento de Andrea a seleção de 

determinados conteúdos e as formas de abordá-los, mantendo o cuidado de considerar os 

aspectos mais relevantes para a compreensão dos estudantes num dado momento. Por meio do 

CoRe inicial são evidenciadas as estratégias planejadas pela professora e no CoRe final o que 

foi, de fato, possível realizar, assim como as maneiras de avaliar (Quadro 21).   
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Quadro 21 - CoRe inicial e final de Andrea. 
C

o
R

e 
In

ic
ia

l 

Que estratégias 

ou procedimentos 

você emprega 

para que os 

alunos se 

comprometam 

com esse tema? 

Utilização de textos de revistas científicas, vídeos, animações, até filmes mesmo 

voltados para temática. Slides com imagens dos filósofos e cientistas e das grandes 

descobertas científicas para entender e questionar. Utilizar estratégias voltadas a 

atividades práticas, pois dinamizam as aulas, pensar palestra com convidado para 

culminar as oficinas fazendo experiências com ervas medicinais. 

 

 

Que maneiras 

especificas você 

utiliza para 

avaliar? 

A forma de avaliar cada tema tem um propósito e uma produção prática, seja relatando 

oralmente ou de forma escrita o que aprendeu. Conhecer cientificamente possibilita 

melhor decidir e desmitificar a realidade. O instrumento mais utilizado para avaliar é o 

diário de bordo. Mas, vejo que a culminância é o momento em que os alunos expressam 

o que aprenderam ao longo das oficinas de forma prática ao produzirem os resultados 

da aprendizagem. 
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Que estratégias 

de ensino você 

utilizou para 

trabalhar de 

forma 

interdisciplinar? 

 

As estratégias e instrumentos que utilizamos foi uma sequência de vídeos, fazendo as 

relações entre a filosofia e os conceitos de ciências naturais que correspondiam ao tema. 

Utilizamos também elaboração de perguntas feitas pelos alunos sobre os vídeos para 

debate, seguido de produção de painéis e apresentação à turma. Foi interessante, pois 

surgiram nas falas dos alunos relações entre as disciplinas. Os debates e discussões 

foram proveitosos, gerando nos alunos a curiosidade de buscar quais filósofos 

contribuíram nas descobertas científicas, bem como porque alguns nomes ficaram no 

anonimato, especialmente das mulheres. A estratégia definida ao planejar e instigar os 

alunos a pensarem sobre questões filosóficas acerca das temáticas científicas, 

incentivando-os a perguntar primeiro para depois gerar as discussões e produções foi 

diferente e dinamizou minhas aulas a serem mais participativas e produtivas. Isso 

refletiu na culminância em que os alunos realizaram experiências com as ervas 

medicinais e produtos químicos na elaboração de produtos de cabelos, mas sempre 

questionando e refletindo sobre as questões éticas, estéticas e morais envolvidas no 

tema estudado. 

 

Que maneiras 

especificas você 

utilizou para 

avaliar? 

Nos diários de bordo os alunos relataram que cada oficina foi muito interessante. Nas 

aulas se envolveram com os trabalhos e discussões, conseguiam relacionar os filósofos 

aos temas trabalhados e como contribuíram no processo de construção do 

conhecimento.  Com essas oficinas foi interessante que avaliamos não apenas pelo 

diário de bordo, mas pelas produções feitas pelos alunos, em cada oficina, em que havia 

discussões importantes quanto às questões filosóficas. Sendo, a culminância o momento 

em que produziram produtos a partir das discussões das oficinas anteriores e 

demonstraram aprendizagem e grande motivação com relação à ES. Ao avaliar foi 

possível constatar que a ES tem sentido quando integramos os saberes teoricamente 

construídos ao longo da história, fazendo uso de experiências práticas e dinâmicas ao 

ensinar. Por isso, a última oficina foi sucesso por ser constituída por vivências 

educativas que promoveram teoria e prática, simultaneamente. Isso foi possível por 

previamente planejarmos cada oficina, considerando as vivências e sugestões dos 

alunos em cada aula que avaliávamos nossa prática para planejar as aulas seguintes. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 Assim, ficou evidenciada nas aulas das oficinas a mobilização do conhecimento das 

estratégias instrucionais para propiciar maior compreensão dos alunos, considerando, ainda, 

os conhecimentos prévios dos alunos e suas crenças acerca de determinados conceitos 

advindos do senso comum. Assim, notamos a utilização de amplificadores e filtros (GESS-

NEWSOME; CARLSON, 2013) nas decisões tomadas pela professora no desenvolvimento 

das ações. 
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Dessa maneira, no desenvolvimento das aulas que compunham as oficinas, Andrea 

demonstrou organização sistemática ao ensinar de acordo com os procedimentos estratégicos 

pré-definidos. Na abordagem dos conteúdos, por meio das estratégias didáticas previamente 

definidas, Andrea busca relacionar saberes inerente a diferentes áreas, muitas vezes, fazendo 

analogias e comparações. As ações da professora nos remetem ao que Shulman (1987) chama 

de Representação do Conteúdo, que visa favorecer a prática didática e a compreensão dos 

alunos.  

Lembram-se de Thor da mitologia grega, que com seu martelo dá origem ao trovão? O 

povo daquela época se contentava com essa resposta para os fenômenos naturais como o 

trovão e relâmpagos. Só que surgem pensadores como os filósofos que não se contentam 

com essas respostas e começam a fazer perguntas e buscar respostas mais racionais. 

Surge então, um conhecimento mais especulativo, um conhecimento filosófico, que 

pergunta e não se contenta com as respostas prontas e postas. Os primeiros filósofos 

buscam os princípios dos elementos que dão origem aos seres (OES - Oficina Estação 

Saberes - ANDREA). 

Andréa busca a intertextualização do conhecimento mítico, filosófico e científico. Ao 

invocar a mitologia grega por meio de Thor, seu martelo, trovões e relâmpagos, a professora 

abre uma porta que dá acesso a fenômenos naturais explicados pela física.  Ao trazer Isaac 

Newton, Galileu Galilei, Einstein e René Descartes, comumente chamados de “pais da 

ciência”, Andrea chama ainda a atenção para a importância da reflexão sobre o conhecimento 

não fragmentado, como se dá na especialização do saber. 

Vemos que a maioria desses homens eram cientistas que passeavam por diversas áreas do 

conhecimento. Eram químicos, biólogos, filósofos, físicos, matemáticos e astrônomos ao 

mesmo tempo. Isso é bom registrar, porque hoje há uma especialização do conhecimento 

e as pessoas vão se especializando tanto numa área que não estabelece relações com 

outras áreas, isso provoca alienação e restrição dos saberes [...] vejam exemplos disso na 

nossa realidade: temos pessoas que só conseguem ver o mundo sob a percepção de um 

determinado conceito e não aceita outros conceitos para analisar aquela situação. Isso 

provoca prejuízos, discriminações, preconceitos. Deem exemplos aí!!! (Os alunos deram 

exemplos de racismo, machismo, discriminação religiosa e outros exemplos). Certo, 

muito bom esses exemplos!! (OES - Oficina Estação Saberes - ANDREA). 

Ministrando suas aulas de forma dinâmica e interativa e promovendo reflexões acerca 

de questões filosóficas e científicas, além de mobilizar os saberes e crenças dos alunos, 

Andrea questiona o emprego do termo “pai da ciência”, trazendo à tona temas atuais como: 

desigualdade de gênero, questões éticas, religiosas e relações de poder.  

Daí, como vimos vários homens aparecem na história como o pai de alguma descoberta, 

mas como vocês perguntaram no início, e as mulheres onde estão? Elas também fizeram 

descobertas? E se fizeram por que não aparecem nos registros históricos? Bem, vamos 

então pesquisar sobre isso? Vocês levarão essas perguntas para casa e na próxima aula 

iremos descobrir o papel dessas mulheres, certo? Vocês já ouviram falar das curandeiras? 
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Já?  obs. (uma aluna gritou: [...] eu que não vou pesquisar sobre as curandeiras. Isso para 

mim é macumba, feitiçaria) (OES - Oficina Estação Saberes -  ANDREA). 

Percebemos nas ações de Andrea a mobilização dos conhecimentos de base 

(GROSSMAN, 1990b) quando seleciona os conteúdos correspondentes ao tema e faz uso do 

conhecimento pedagógico do conteúdo para elaborar estratégias de ensino favoráveis à 

compreensão dos alunos. Também se evidencia o uso de filtros e amplificadores, que são suas 

crenças, que associadas às crenças dos alunos, favorecem novas formas de pensar, tanto para 

o educador, quanto para o educando. Assim, nas reflexões sobre a prática integradora entre as 

disciplinas, explicitada no CoRe final, Andrea pontua:  

O mais interessante foi a alegria e satisfação desses alunos no final da oficina, pois 

relataram que aprenderam muito, que as aulas deveriam ser sempre assim, que precisava 

relacionar mais com as outras disciplinas, que foi bom ver aula de química e física desse 

jeito, pois aprenderam muito mais, chegando a dizer que parecia que o conhecimento 

estava completo, sem recortes (CF- CoRe final - Andrea). 

 As reflexões realizadas após as oficinas apontam para transformações nas maneiras de 

pensar e agir, por parte da professora e dos alunos, ao longo das aulas, ampliando a visão dos 

envolvidos acerca dos conhecimentos e da integração dos diferentes saberes para 

problematizá-los com questões filosóficas e atuais. 

5.3.6. Conhecimentos docentes de Edilson 

No que diz respeito aos propósitos de ensino do professor Edilson, percebe-se uma 

tendência à reflexão inerente à possibilidade de articulação dos saberes de diferentes áreas, 

como esperado na proposta da ES. Também foi possível notar que muitas ideias e conteúdos 

selecionados durante o planejamento foram, até certo ponto, difíceis de serem aplicados, 

devido à suspensão frequente de aulas, decorrente da falta de alimentação para os alunos, por 

exemplo, e falta de recursos para o desenvolvimento das ações. Também, verificou-se que, 

apesar de planejar coletivamente como trabalhar os conteúdos dentro da proposta da ES, as 

aulas expositivas tradicionais ainda predominaram na prática de Edilson, principalmente nas 

duas primeiras oficinas realizadas. 

Quando entrevistado, por meio do CoRe final, acerca dos propósitos para se trabalhar 

os temas, o professor foi enfático ao mencionar as angústias e dificuldades enfrentadas, dentre 

elas: carência de material tecnológico e didático, suspensão de aulas por motivos diversos, 

tempo insuficiente para preparação das aulas, indisponibilidade dos espaços solicitados para 

algumas aulas. Tais aspectos influenciaram negativamente o desenvolvimento das oficinas 

programadas para a ES. Resultado semelhante foi apontado em uma pesquisa realizada com 
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licenciandos em química (CRISPIM, 2016). A partir deste estudo a autora defende o 

conhecimento do contexto como elemento significativo para o planejamento e 

desenvolvimento de sequências didáticas para tópicos específicos de química, uma vez que 

seus dados apontaram para a forte influência exercida pelo contexto na gestão da sala de aula 

pelo professor. 

Dessa maneira, percebemos o quanto o contexto interfere, de forma positiva ou 

negativa, sobre as ações e propósitos dos professores. De acordo com Goes (2014) e 

Fernandez (2011) o PCK passa por amplificadores e filtros relacionados ao contexto e às 

orientações para o ensino. Tal conhecimento envolve as crenças dos professores e dos alunos, 

o que certamente interfere nas formas de ensinar e compreender determinado tema, como se 

pode evidenciar na fala de Edilson. 

Foi muito sobrecarga de trabalho, pois os recursos já deveriam ter na escola, num lugar 

funcionando, sem precisar termos esse trabalho todo. Então, os materiais didáticos e 

tecnológicos para discutir a ideia temática Cosmos em 04 aulas, foram muito poucos, e 

não deu conta [...]. (CF- CoRe final - EDILSON). 

De acordo com a percepção de Edilson, a estrutura inadequada para uma escola de 

tempo integral, com recursos didáticos e tecnológicos insuficientes, não contribuiu para a 

realização das oficinas. Sendo, este professor, o que sofreu maior prejuízo durante sua prática 

pedagógica, por influência deste contexto. O Quadro 22 mostra resultados referentes ao que 

foi planejado e o que foi, de fato, realizado pelo professor: 

Quadro 22 - Informações sobre previsão e realização das oficinas. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Oficinas Nº de aulas 

previstas 

Nº de aulas 

realizadas 

Estratégias de ensino 

Planejadas Realizadas 

Ideia 

 I 

06 04 Sim Sim, parcialmente. Não aplicou as estratégias e 

determinados conceitos como planejado. Não 

aplicou o painel integrado. 

Ideia 

II 

04 02 Sim Sim, parcialmente. Utilizou apenas uma estratégia 

planejada, manteve a prática exclusiva de aula 

expositiva.  

Ideia III 04 04 Sim Sim como definido no planejamento, apesar de 

suspensão de aulas e carência dos recursos 

solicitados. 

Ideia  

IV 

04 04 Sim Sim, o planejado aconteceu sem as dificuldades 

anteriores, sendo possível utilizar todos os recursos 

solicitados. 
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Algumas das limitações apontadas por Edilson foram elementos desmotivadores que 

impossibilitaram o emprego de todas as estratégias planejadas para as duas primeiras oficinas, 

ficando este, muitas vezes, limitado à prática tradicional de aulas expositivas. A partir da 

socialização das experiências vivenciadas acerca das estratégias utilizadas e dos resultados 

obtidos, Edilson apresenta reflexões sobre sua forma de ensinar e do seu interesse em aplicar 

as estratégias de ensino planejadas previamente.  

Nas oficinas relacionadas às ideias III e IV o professor consegue desenvolver as 

estratégias planejadas. A partir do CoRe inicial e CoRe final também foi possível evidenciar 

mudanças nas concepções do professor Edilson acerca do ensino do tema em questão. 

Quadro 23 - CoRe inicial e final de Edilson. 
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Que estratégias ou 

procedimentos você 

emprega para que os 

alunos se 

comprometam com esse 

tema? 

Planejamos as aulas para tratar de cada tema pensando nas inter-relações de 

conteúdos entre a ciência da natureza e a filosofia, sendo propostos vídeos, 

imagens, debates, pesquisa, apresentação de painéis, experimentação, 

palestrante. Mas, pensamos também na possibilidade de trazer uma luneta, um 

local para observação do espaço, um local de estudos mais aprofundados. 

Então, apresentar dois ou três vídeos semelhantes para construir suas próprias 

ideias. 

 

Que maneiras 

especificas você utiliza 

para avaliar? 

A forma de avaliar será por meio de painéis a serem apresentados, debates, 

discussões em sala de aula, as anotações em diário de bordo. Também com a 

culminância avaliar a participação dos alunos nos experimentos realizados sob 

a orientação da palestrante e avaliar as conclusões que chegarem a partir de 

todas as aulas das oficinas. 
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Que estratégias de 

ensino você utilizou 

para trabalhar de 

forma interdisciplinar? 

 

Nas duas primeiras oficinas, ainda estava como de costume e não apliquei 

todas as estratégias planejadas. O painel achei muito diferente da forma que 

trabalho. Mas a aula prática com experimentos como você viu, chamou muito 

a atenção deles. Participaram, elogiaram e aprenderam. Pois, disseram que a 

partir dessas oficinas iriam estar mais atentos às questões trabalhadas, como: 

não aceitar as informações sem antes questionar, investigar as fontes de onde 

vieram. Falaram também que ao comprar um produto estariam atentos a 

analisar a composição química para tomar decisão em comprar ou não. O 

interessante também foi a atitude dos meninos em relação às meninas, quanto 

a respeitar [...]. Pois, tinham a visão que cientista é coisa de homem e não de 

mulher. Outra coisa interessante foi a quebra de certos preconceitos, inclusive 

referente ao papel das curandeiras. Foi difícil, pois levam para as crendices, 

teve aluna que não aceitava a ideia. Na última aula prática, com a palestra 

houve a manipulação das ervas na formulação dos produtos, foi aí que a aluna 

mudou os conceitos de achar que essas mulheres têm poderes espirituais, 

como ritos de magia. 
 

Que maneiras 

específicas você utilizou 

para avaliar? 

Os alunos aplicaram os conceitos trabalhados nas aulas e fizeram reflexões 

interessantes e perceberam que quando temos um conhecimento amplo, e não 

por partes, a consciência do ser humano permite acertar mais do que errar. 

Avaliei por meio das discussões e as anotações em diário de bordo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

O Quadro 23 nos aponta dois momentos importantes que fundamentam nossa 

discussão acerca dos conhecimentos docentes dos participantes desta pesquisa. Os CoRes, 

inicial e final, nos permitiram fazer contrapontos existentes entre o que foi planejado e o que 
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foi, realmente, desenvolvido pelos professores. Nas questões do CoRe inicial, apresentadas no 

Quadro 23, o professor propõe a aplicação de vídeos, produção de painéis, palestras, 

experimentos e a utilização de uma luneta. Para ele, tais recursos proporcionariam melhor 

mobilização dos conhecimentos para facilitar a compreensão e o envolvimento dos alunos. No 

CoRe final, Edilson reconhece que a produção de painéis se configurou como uma estratégia 

que se distanciou muito da sua prática de ensino e os vídeos escolhidos foram aplicados de 

maneira parcial, priorizando, assim, a aula expositiva, sendo menos valorizada a participação 

e a produção dos alunos.   

A discrepância existente entre o CoRe inicial e o final nos permite pontuar que a 

proposta da ES foi de importância crucial para a capacidade de adequação da prática do 

professor à situação de ensino e aprendizagem apresentada. Diante das declarações de Edilson 

entendemos que os professores carregam consigo dificuldades para articular o que conhece e 

como o conhece (SHULMAN, 2005).  

A reação de Edilson diante das dificuldades e limitações surgidas no decorrer das 

ações e a sua impossibilidade de levar adiante o que propôs executar nas oficinas caracteriza a 

sua capacidade de filtrar as várias dimensões de representação do conteúdo. Além disso, 

Edilson reconhece limitações na sua formação inicial. 

Vejo que o planejamento é uma pré-aula, [...] para decidir o que trabalhar e como 

trabalhar. Por isso é necessário pensar coletivamente [...] que conteúdos vou dar aula? 

Como trabalhar esse conteúdo em sala de aula? Pois, na formação inicial não somos 

preparados de forma didática para ensinar os conteúdos de física (CF – CoRe final – 

EDILSON). 
 

 Fica evidenciada, nessa fala, a importância dada ao planejamento. Edilson também 

demonstra habilidade ao associar os conteúdos de física, química e filosofia, relacionando-os 

a temas atuais que envolvem questões sociais, políticas e ambientais. No entanto, apresenta 

dificuldade em trabalhar didaticamente tais conteúdos e colocar em prática estratégias de 

ensino com as quais não está familiarizado. Todavia, no decorrer do desenvolvimento da ES, 

durante a troca de experiências, Edilson demonstrou interesse e empenho para relacionar as 

diferentes áreas e promover mudanças na sua prática de ensino, como pôde ser evidenciado 

nas oficinas III e IV.  

O fato de Edilson, nas duas últimas oficinas, utilizar as estratégias didáticas 

planejadas, o possibilitou refletir por meio do CoRe final, sobre os conhecimentos 

pedagógicos gerais e o conhecimento do contexto como imprescindíveis para o melhor 

desenvolvimento das aulas. De acordo com Shulman (1987) o PCK é um conhecimento 

específico que cada professor constrói ao ensinar, sendo ampliado e transformado a partir dos 
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filtros e amplificadores que perpassam as relações vivenciadas ao longo da docência, 

influenciado pelos conhecimentos de base (FERNANDEZ, 2015). Sobre a contribuição do 

planejamento coletivo na mudança de sua prática em sala de aula, Edilson diz: 

Vejo que o planejamento é uma pré-aula, [...] para decidir que conteúdos vou lecionar e 

como trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Então, você limita o que o aluno tem que 

aprender e como ele vai aprender, assim você prepara melhor suas aulas. Daí é importante 

o planejamento da aula para alinhar todo processo de ensino e de aprendizagem. Ter esses 

momentos na escola é uma formação continuada e a participação de colegas de outras 

disciplinas nos permite planejar de forma mais didática os conteúdos, podendo ter uma 

prática integradora no contexto escolar [...]. Ao compartilhar as experiências com os 

colegas ajuda melhorar e reconstruir nossa prática de sala de aula (CF - CoRe final - 

EDILSON). 

 No CoRe final Edilson expressa que o planejamento é necessário para selecionar os 

conteúdos mais relevantes para os alunos, bem como relacioná-los com outras disciplinas. 

Pois, como afirma Shulman (2005), ensinar é, em primeiro lugar, entender o que ensinar, e 

quando o professor compreende criticamente o conjunto de ideias a serem ensinadas, possui 

habilidades de fazer isso de maneiras diferentes, sendo possível “entender a maneira pela qual 

uma certa ideia está relacionada a outras ideias dentro do mesmo assunto e também com 

ideias de outros assuntos” (SHULMAN, 2005, p. 19). 

Assim, o processo de reflexão propiciado pelo CoRe final nos permitiu constatar 

conexões existentes entre os conhecimentos de base e os propósitos de ensino do professor, 

influenciados por suas crenças e pelo contexto, que atuam como filtros e amplificadores da 

prática docente, possibilitando ao profissional mudanças na sua atuação. A fala de Edilson, 

abaixo, se refere à última oficina realizada:  

Ao analisar as ervas medicinais podemos fazer o processo e extração do princípio ativo e 

investigar seus benefícios e como atua no organismo. Isso é um experimento químico que 

irá testar as variáveis e a regularidade para identificar os efeitos que as ervas possuem. 

Daí ao descobrir os princípios ativos presentes nas plantas para usar na produção de 

remédios ou na produção dos produtos de beleza, como faremos adiante [...]. Temos aqui 

questões éticas e estéticas envolvidas quando ocorre o uso indiscriminado dos remédios 

fitoterápicos ou plantas medicinais por pensar que não faz mal porque é natural (OES - 

Oficina Estação Saberes - EDILSON). 

Edilson, ao contextualizar os conteúdos, relacionando-os às diferentes disciplinas, 

produz formas de ensinar diferenciadas e reflete sobre sua prática. Segundo o professor, os 

alunos reconhecem conexões entre as disciplinas na abordagem didática realizada: 

Compreenderam que uma disciplina depende da outra, não tem uma separação. Como 

eles costumam dizer agora é aula de exatas, agora é história e por aí vai. Tanto, que eles 

disseram: aprendemos nessa estação assuntos de biologia, química, filosofia, até a história 

da sociedade em cada tema que discutimos (CF – CoRe final - EDILSON). 
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   Na declaração de Edilson vemos que a inter-relação entre as disciplinas nos conduz à 

dimensão de totalidade do conhecimento e busca contínua de integração dos saberes. O 

professor precisa entender a necessidade do não isolamento da sua disciplina e da sua não 

superioridade às demais. Ele “[...] deve, pelo contrário, pressupor que as disciplinas são 

formativas em seu conjunto, que a epistemologia flui na interlinearidade. Toda e qualquer 

disciplina, em algum momento, relaciona-se com outra” (RODRIGUEZ; BREYNER, 2005, p. 

12). 

Dessa maneira, percebemos mudanças na forma de ensinar e pensar de Edilson. O 

professor permite-se vivenciar novas estratégias e mostra-se motivado a investir nessa nova 

abordagem. Portanto, ao buscar estratégias de ensino que permitam interação entre os 

conteúdos, considerando os conhecimentos prévios e sugestões dos alunos, Edilson promove 

aulas com experimentação química, uso de vídeos, debates, exposição de trabalhos, dentre 

outros procedimentos.  

Ai! Se falava sempre assim, duvido de qualquer coisa, duvidar faz parte da filosofia! 

Então, quando você duvida tem que fazer o quê? Experimento para ver se dá certo! [...] 

aqui já vem a química propriamente dita! Vou passar agora para vocês umas revistas 

cientificas para melhor compreender esse processo. E outra coisa, na próxima oficina, 

faremos experimentação química de ervas para construção de produtos fitoterápicos de 

beleza e pensar na questão da estética e da ética. Será bem produtivo! Estaremos fazendo 

algo mais dinâmico como vocês sugeriram, certo? Que perguntas vocês trazem!? O que 

conhecem sobre isso? (OES - Oficina Estação Saberes - EDILSON). 

Observamos que Edilson, nas suas discussões com os alunos, traz melhor interação 

com os conteúdos e possibilidades de ensinar por meio de estratégias diferenciadas. Segundo 

Cortes Júnior e Sá (2017) a escolha das estratégias pelo professor deve estar de acordo com a 

natureza das concepções prévias apresentadas pelos estudantes. Apesar disso, as limitações 

pedagógicas, tecnológicas e didáticas configuram-se como empecilhos para a realização das 

aulas de forma integrada, como constatamos na sua fala: 

A oficina com aulas práticas requer mais recursos didáticos e melhor acompanhamento 

pedagógico ao planejar as estratégias de ensino para eficaz aprendizagem dos alunos [...] 

foi interessante e novo para mim. Porém, a estrutura logística da escola não ajuda, porque 

trabalhar com a proposta da Estação dos Saberes relacionando conteúdos das áreas do 

conhecimento requer toda uma gama de recursos didáticos, tecnológicos e também todo o 

coletivo compreendendo como isso funciona na prática pedagógica em sala de aula (CF – 

CoRe final - EDILSON). 

 Das experiências de Edilson podemos concluir que a aplicação das oficinas, dentre 

outros mecanismos, configura-se como estratégias de ensino que buscam possibilitar a melhor 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. Porém, os conhecimentos que os alunos 

trazem consigo podem influenciar na prática do professor. Assim, de um lado temos a 
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concepção dos conhecimentos (conteúdos específicos, estratégias instrucionais, compreensão 

dos alunos e conhecimento pedagógico do conteúdo) e do outro temos o conhecimento do 

contexto dos alunos, da escola e da sala de aula (GROSSMAN, 1990a), que muito embora 

sejam mobilizados pelo professor, não deixam de sofrer influência e de influenciar o trabalho 

docente. Assim, se não conseguirmos chamar a atenção dos alunos para suas crenças sobre o 

assunto ensinado, a influência dessas crenças permanecerá sendo uma poderosa peneira, por 

meio da qual os futuros professores filtram as novas informações (WILSON e WINEBURG, 

1988, apud GROSSMAN, 2005, P. 20).  

Segundo Grossman (1990b) os conhecimentos pedagógicos, do contexto, do conteúdo, 

e pedagógico do conteúdo integram os conhecimentos de base, sendo que, este último, por sua 

vez, interage com os demais e depende dos propósitos de ensinar de cada professor. Dessa 

maneira, as mudanças relacionadas às estratégias de ensino ao longo das aulas possibilitaram 

aos professores experimentarem práticas didáticas diferentes, que contribuíram na maneira de 

pensar de professores e alunos. Assim, registrar as práticas que se configuraram como mais 

apropriadas para atender a determinados objetivos, em um determinado contexto, poderão 

servir de direcionamento para o ensino de outros professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo buscamos investigar características dos conhecimentos profissionais de 

professores, em formação continuada, mobilizados dentro de uma proposta de natureza 

interdisciplinar envolvendo as ciências naturais e a filosofia. Nessa perspectiva, nosso 

trabalho pautou-se em responder as seguintes questões: Como se caracterizam os 

conhecimentos profissionais docentes mobilizados a partir de uma proposta interdisciplinar 

realizada no âmbito da Estação dos Saberes? Como a Estação dos Saberes pode favorecer o 

desenvolvimento profissional de professores em formação continuada? Face ao exposto, as 

falas e ações dos professores, participantes da pesquisa, revelam, em grande parte, a 

importância da formação continuada, do acompanhamento pedagógico visando a integração 

entre as áreas do conhecimento, além de uma logística adequada para a realização efetiva da 

proposta da ES.  

Ademais, constatamos que os professores reconhecem que a formação inicial não lhes 

possibilitou a preparação didática adequada para o ensino, ainda mais de forma a relacioná-los 

com outras disciplinas. Concordando com Shulman (2005), o professor, além de entender o 

que ensina, precisa também compreender a maneira pela qual determinada ideia se relaciona 

com outras dentro de um mesmo tema e também com ideias referentes a temas diversos. 

Assim, tais desafios pedagógicos surgidos ao longo dessa proposta, compreendida como uma 

nova modelagem de ensino e aprendizagem suscitou-lhes a necessidade de lidar com a 

complexidade de fatores inerentes a sua prática docente. Há indícios de que os professores 

passaram a identificar o próprio ambiente escolar como lugar de aprendizagem e importante 

eixo formativo, tendo na ES o contexto propício para integração dos diferentes saberes. Os 

professores ainda sinalizam acerca da relação existente entre o desenvolvimento profissional 

docente e os momentos de formação, ao refletirem sobre o processo de planejamento e 

elaboração das possíveis estratégias para o ensino dos conteúdos de forma integrada.  

 Ao investigar os conhecimentos profissionais dos professores e suas manifestações ao 

longo do desenvolvimento da ES, apesar de as evidências mostrarem que as concepções e 

ações dos professores são influenciadoras e sofrem influências do contexto socioeducativo, 

estas também podem ser superadas e promover mudanças significativas no processo 

educativo, especialmente, no contexto da ES, uma vez que os professores buscaram superar 

diversas demandas e obstáculos ocorridos durante a realização das oficinas.  

Ademais, aspectos estruturais e tecnológicos relacionados à logística de sala de aula 

influenciaram nas formas de ensinar e na estrutura da aula ministrada pelos professores. Isto 
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mostra como o contexto influencia fortemente o PCK de cada professor. Segundo Bolivar 

(2005) o PCK constitui uma relação coerente entre professor, alunos, conteúdos e contexto. 

Constatamos, ainda, que a vivência propiciada pelas oficinas oferecidas na ES 

possibilitou mudanças e melhorias tanto no fazer pedagógico do professor, quanto na 

aprendizagem e envolvimento dos alunos com os diferentes saberes, evidências que se 

comprovam no extrato das falas dos professores. Portanto, quando há investimento na 

formação continuada e apoio ao professor no seu fazer docente aumentam-se as 

probabilidades de obter melhores resultados, os quais poderão ser aperfeiçoados ao longo das 

experiências vivenciadas.  

As crenças de alunos e de professores atuaram como amplificadores e filtros e foram 

elementos influenciadores nas formas de pensar de professores e alunos. Assim, as respostas 

obtidas nesse processo podem contribuir para redefinir as formas de ensinar e compreender 

determinado tema, pois bons professores não apenas conhecem seu conteúdo, mas também 

sabem informações acerca deste conteúdo que possibilitam uma instrução profícua 

(GROSSMAM, 2005). 

Analisar as contribuições existentes da filosofia para o ensino de ciências, 

evidenciadas na prática dos professores no contexto da ES, permitiram apontar possíveis 

desdobramentos da presente pesquisa acerca de intervenções favoráveis à prática 

interdisciplinar. Nesse sentido, os professores suscitaram a importância da formação 

continuada, enfatizando acerca das contribuições que a ES têm proporcionado ao 

desenvolvimento dos conhecimentos docentes, quando afirmam que esta propicia o 

planejamento coletivo e participativo, elaboração de práticas integrando saberes de diferentes 

áreas e elaboração de estratégias didáticas diversificadas. Com isso, torna-se imprescindível à 

gestão escolar pensar estratégias adequadas de viabilização da formação contínua dos 

professores para estudos que efetivem de forma satisfatória as ações pedagógicas. A partir do 

que foi analisado, percebemos a necessidade de efetivo aprofundamento teórico-metodológico 

para execução dessa proposta educativa, além da possibilidade, por meio da ES, de construção 

coletiva e participativa de um currículo integrador no lócus da escola.  

Consideramos que o presente trabalho representa uma importante contribuição para as 

discussões acerca dos conhecimentos profissionais docentes e poderá servir de subsídio para 

futuras pesquisas no campo da formação de professores. Além disso, é possível vislumbrar 

possibilidades de integração entre os saberes de diferentes áreas, tendo no contexto da ES um 

ambiente favorável ao desenvolvimento profissional de professores, em processos de 

formação continuada. 
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APÊNDICE I – ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS-PPGEC 

 

ROTEIRO PARA QUESTIONÁRIO 

Prezado professor, pedimos a gentileza que nos responda as seguintes questões, que são parte 

integrante de uma pesquisa que trata da interdisciplinaridade na sala de aula. 

Área de formação: ______________________ 

Ano da titulação: ________________________ 

Tempo na sala de aula: _______________________ 

Pós-Graduação (especialização, mestrado etc.): ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

I – HISTÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO DOCENTE 

1. No processo de formação inicial ou continuada você teve alguma experiência ou contato com 

disciplinas e/ou conteúdos do âmbito da filosofia? 

2. As disciplinas ofertadas na sua formação inicial propiciaram elementos metodológicos 

promotores de uma prática interdisciplinar? 

3. Com base na sua experiência, quais as dificuldades e limites para a prática de ensino 

interdisciplinar na educação básica? 

4. Você já vivenciou alguma experiência interdisciplinar significativa na sua prática docente? Se 

sim, por favor, relate sobre ela. 

5. Como você avalia as Estações dos Saberes? É possível integrar saberes de áreas diferentes? 

6. Qual a importância do ensino interdisciplinar tanto para alunos quanto para os professores em 

formação? 
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APÊNDICE II – ESCOPO IDEALIZADO – PRIMEIRO ENCONTRO DE 

PLANEJAMENTO 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

 

Nº 

 

Data 

 

 

Subtema: 

conteúdos 

integradores 

 

Estimativa 

de carga 

horária 

 

Estimativa de 

recursos 

 

Rede de tarefas 

 

Monitoramento 

e avaliação 

 

1 
 

20/09 

Cosmos – Arquê 

– princípio dos 

elementos 

 

4 aulas 

Projetor e Caixa 

de som 

Vídeo e Slides 

(Anexo C, D e 

E) 

Debate/ diário 

de bordo 

 

2 
 

27/09 

Por que pai da 

ciência, e não 

mãe! 

 

4 aulas 

Projetor e papel 

madeira, fita 

adesiva, revistas 

Aula dialogada 

com slides e 

construção 

painéis 

Apresentação 

de painéis/ 

diário de bordo 

 

3 
 

04/10 

Plantas 

medicinais – 

Hipócrates 

Remédios 

naturais e os 

efeitos químicos 

 

 

4 aulas 

 

Projetor, produtos 

cosméticos e 

ervas naturais 

Aula dialogada 

com 

experimentos 

Participação/ 

diário de bordo 

 

4 
 

11/10 

Da alquimia à 

teoria do 

flogisto 

 

2 aulas 
 

Projetor, som 

Vídeo, slides Participação/ 

diário de bordo 

 

5 
 

18/10 

Símbolos e 

simbologias 

 

2 aulas 
Projetor e papel 

madeira, fita 

adesiva, revistas 

Slides, painéis Participação/ 

diário de bordo 

 

6 
 

 

25/10 

Abordagem do 

microscópio: 

estudo dos 

preservativos e 

micro-

organismos 

 

 

2 aulas 

 

Microscópio, 

Projetor, Som 

Laboratório de 

ciências 

Participação/ 

diário de bordo 

 

7 
 

01/11 

Da teoria 

geocêntrica a 

heliocêntrica 

 

2 aulas 
 

Luneta, projetor 

Aula dialogada 

com slides e 

vídeo 

Participação/ 

diário de bordo 

 

8 
 

08/11 

Química 

moderna: 

experimentos 

 

2 aulas 
Substâncias 

químicas 

Laboratório de 

ciências 

Participação/ 

diário de bordo 

 

9 
 

22/11 

Forças que 

regem a 

natureza 

 

2aulas 
 

Projetor 

Aula dialogada 

com slides e 

vídeo 

Participação/ 

diário de bordo 

 

10 
 

29/11 

Química 

quântica e 

filosofia 

quântica 

 

2 aulas 
 

Projetor e som 

Aula dialogada 

com slides e 

vídeo 

Participação/ 

diário de bordo 
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Apêndice III: Escopo Estação dos Saberes planejado pelos professores e pela autora da pesquisa. 

         COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE IPIAÚ 

                                 NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 II TRIMESTRE     EIXO: CIÊNCIA, ÉTICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 

 

PROFESSOR (A): _________________________________________________ 

 ESTAÇÃO DO SABER: TEMA CENTRAL: Descobertas Científicas e Cosmologia. 

 

ETAPA I: ESCOPO 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA/SITUAÇÃO GERADORA 

Necessidade de elaborar e implementar um plano de estudos sobre a formação do pensamento do jovem, com ênfase na educação científica e filosófica para despertar o espírito 

pesquisador e questionador diante da realidade, tendo em vista uma atuação docente mais integradora entre os saberes com o intuito de promover análise crítica na tomada de 

decisões. 

JUSTIFICATIVA 

A formação do pensamento remota desde a antiguidade questões de ordem cosmológica, cosmogônica, científica, religiosa que suscita reflexões, questionamentos, certezas e 

incertezas perpassadas por valores divergentes acerca das descobertas científicas. Busca-se, compreender a realidade considerando os diferentes saberes e a inter-relação entre eles 

para que os alunos percebam as conexões existentes e a necessidade de investigar, pesquisar respostas mais coerentes para tomada de decisão consciente.  Pois, convivendo 

diariamente com alunos, percebe-se o quanto são afetados pela falta de conhecimento global, ou seja, veem a realidade por ângulos específicos sem estabelecer relações com o 

contexto, com outros saberes de áreas distintas. Assim, propomos criar novas condições educativas para trabalhar as questões filosóficas atreladas as descobertas científicas e suas 

relações com valores éticos e estéticos, envolvendo os alunos em parceria com a comunidade externa.  

OBJETIVOS 

GERAL: Promover ações interdisciplinares que possibilitem analisar as descobertas científicas e como estas proporcionam um olhar diferenciado diante da vida, seja na tomada de 

decisão consciente para obter qualidade de vida no mundo contemporâneo. 

ESPECÍFICOS:  
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 Analisar as descobertas científicas a luz da filosofia e a importância dos filósofos no processo de formação do pensamento. 

 Desenvolver um pensamento crítico e questionador diante dos fatos sociais e questões postas como verdade absoluta. 

 Promover situações e momentos de experiências que permitam criar inventos capazes de propiciar qualidade de vida e reflexões acerca do que é mais saudável para 

nossas vidas. 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES LEQUE DE CONTEÚDOS 

Desenvolver a 

percepção crítica e 

investigativa diante dos 

fenômenos científicos e 

questões filosóficas e 

sociais. 

 

Interpretação dos fenômenos e descobertas 

científicas; 

Criação e produção de inventos a partir de 

conhecimentos adquiridos; 

Argumentação lógica e pensamento ordenado 

diante dos debates orais e da escrita.  

Origem do Universo; Teorias cosmológicas; Pensamento filosófico; Tipos de Conhecimentos: senso 

comum, científico, ético, estético; Cosmogonia; Filósofos Pré-socrático; Contribuições dos filósofos: 

Aristóteles e Platão. 

Descobertas científicas: Teoria geocêntrica x teoria heliocêntrica; Filósofos Idade Média: Giordano 

Bruno, Galileu Galilei; Termo: pai da ciência; Mulheres que se destacaram na Ciência e seus inventos; 

Preconceito contra as mulheres; 

Compostos químicos das plantas; Curandeiras; Automedicação remédios naturais e suas 

consequências; Contribuições do filósofo Hipócrates – pai da medicina. Questões filosóficas: ética e 

estética acerca do uso de medicamentos e produtos fitoterápicos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Ampliação das discussões e ampliação da percepção crítica, reflexiva, científica e filosófica diante dos conceitos desenvolvidos. 

 Produção e construção de conceitos, inventos e novas ideias pelos estudantes. 

ABRANGÊNCIA 

Comunidade escolar e parceria com a comunidade. 
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ETAPA II: PLANO DE AÇÃO/AVALIAÇÃO 

 

 

Data 

 

Subtemas Desdobramento de Atividades Estimativa de 

Carga 

horária 

Estimativa  

de Recursos 

Rede de Tarefas Monitoramento e 

Avaliação 

20/09 Apresentação do eixo 

temático do trimestre 

e da Estação dos 

Saberes 

Reflexão e debate do tema gerador 

Apresentação do cronograma do 

trimestre 

 

 

02 aulas 

Data show 

Som 

Microfone 

Palestra 

Vídeo 

Inscrição de alunos 

Aceitação dos alunos 

pelo tema gerador 

Questionamentos e 

participação  

 

 

04/10 

11/10 

18/10 

 

 

 

 

Cosmos – arquê – 

princípio dos 

elementos 

 

 

 

Slides com imagens e vídeos para 

levantamento de perguntas pelos 

alunos; 

Elencar as perguntas feitas; 

Seleção das perguntas para 

organização dos subtemas 

subsequentes; 

Aula dialogada sobre a temática 

(origem do universo: conhecimento 

mítico, filosófico, científico.  

Princípio químico dos elementos 

Construção de painéis e debate para 

síntese e direcionamento da aula 

seguinte. 

 

 

 

 

06 aulas 

Data show 

Textos 

Papel madeira 

Pincel 

Tintas 

Revistas 

Som 

Aula dialogada 

Análise dos fragmentos textual 

Como tudo começou? Os elementos que 

deram origem ao cosmos? Cosmologia e 

os filósofos da natureza e como 

estudavam a matéria química dos 

elementos naturais na constituição do 

ser. 

 

Painéis e discussão 

dos grupos; 

Participação nas 

aulas; 

Diário de bordo 
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25/11 

08/11 

 

 

Teoria geocêntrica x 

teoria heliocêntrica 

Debater sobre Cosmogonia X 

cosmologia. 

Visão filosófica e visão científica e 

mítica 

Constelações, navegações, pescas, 

as filosofias aliadas a isso e 

descobertas e mudança de 

mentalidade (racionalismo) 

 

 

 

04 aulas 

Data show 

Textos 

Som 

Telescópio 

 

Aula dialogada 

Apresentação de slides e vídeos para 

demonstrar o movimento do planeta 

Terra; 

Textos informativos; 

Globo terrestre e experiências com o 

Telescópio para observação do Cosmos 

Participação da 

turma nas aulas; 

Envolvimento com o 

experimento; 

Discussões e 

questionamentos na 

apresentação de 

slides e vídeo; 

Diário de bordo 

 

 

22/11 

29/11 

 

 

 

 

Por que pai da 

ciência, e não mãe? 

 

 

Quem são considerados os pais da 

física moderna? 

Por que a mulher não é citada como 

mãe da ciência? 

A origem dos elementos da 

natureza 

Questionar: Qual o papel da mulher 

nesse momento? E como estão 

atualmente com relação as ciências? 

Questões filosóficas: preconceito, 

discriminação e valores morais. 

 

 

 

 

04 aulas 

Papel madeira, 

cola, tesoura, 

revista, pincel 

Data show 

Construção dos painéis mapa de 

conceitual, colagem, etc. 

Slides com os cientistas mais citados nas 

descobertas cientificas (mulheres) 

Filme: Alexandria 

Mulheres curandeiras (relatos e 

experiências) 

Participação em 

debates, construção 

e exposição dos 

painéis; 

Diário de bordo com 

registro da 

aprendizagem 

individual. 

 

 

06/12 

13/12 

 

Plantas medicinais – 

Hipócrates 

Remédios naturais e 

os efeitos químicos 

 

Compostos químicos das plantas; 

Curandeiras 

Reflexão filosófica sobre 

automedicação dos remédios 

naturais e suas consequências; 

contribuições do filósofo 

Hipócrates – pai da medicina. 

Questões filosóficas: Ética e 

estética. 

 

 

 

 

04 aulas 

Slides: 

medicamentos 

que podem 

causar suicídio; 

Fotos de 

organismo 

(cirrose, fígado, 

problemas 

causados com 

automedicação) 

Vídeo para demonstrar extração do 

princípio ativo das plantas e sua reação 

no organismo; comparar através de 

vídeos e imagens a filosofia oriental X 

ocidental com relação aos remédios 

naturais e qualidade de vida e ética nas 

relações. 

Roteiro de 

perguntas: 

Reflexão ética e 

estética promovida a 

partir da análise do 

tema. 

Participação na 

palestra; 

Envolvimento na 

produção do 

experimento das 

ervas medicinais e 

produtos de beleza; 

Diário de bordo 
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Anexo A: Escopo Estação dos Saberes. 

 

         COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE IPIAÚ 
                                 NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 II TRIMESTRE     EIXO: CIÊNCIA, ÉTICA, EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. 

 
 

PROFESSOR (A): _________________________________________________ 
 ESTAÇÃO DOS SABERES: TEMA CENTRAL: 

ETAPA I: ESCOPO 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA/SITUAÇÃO GERADORA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

OBJETIVOS 

 

 

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES LEQUE DE CONTEÚDOS 

   

RESULTADOS ESPERADOS 

 

ABRANGÊNCIA 
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ETAPA II: PLANO DE AÇÃO/AVALIAÇÃO 
 

 

Data 

 

Subtemas Desdobramento de Atividades Estimativa de 

Carga 

horária 

Estimativa de 

Recursos 

Rede de 

Tarefas 

Monitoramento e 

Avaliação 
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Anexo B: Slides  

Slide 1 -  Descobertas científicas e as contribuições da filosofia 
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Slides 2 – Por que pai da ciência, e não mãe? 
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Anexo D:  Vídeos: Documentário Científico Cosmos - continuação da série de 1980, 

Cosmos, que foi apresentada por Carl Sagan. O apresentador da nova série é o físico Neil de 

Grasse Tyson 

 

Cosmos: Episódio 1 

Cosm

os: Episódio 2 
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Anexo E:  Palestra - Texto para reflexão e Experimentos  

Fragmentos do Texto 1: 

O que pretendemos com essa simples demonstração de humanidade? De imediato, tirarmos 

nosso foco existencial da economia, do capitalismo e da baboseira de que sem dinheiro não 

somos nada. Nosso ponto de interesse aqui, é refletir e pensar sobre os efeitos dos fármacos e 

as consequências do mau uso dos medicamentos. Com o avanço da indústria farmacêutica 

tende a acelerar-se cada vez mais, enriquecendo, em função da prática de uma medicina 

paliativa e não preventiva, tampouco educativa e filosófica. Contudo, tal prática vem 

mudando com a orientação médica de caminhadas, exercícios físicos, regimes, dietas, práticas 

de alimentação saudável, uso de fitoterápicos, higiene e o cuidado com o corpo. 

A medicina antiga, dos tempos de Hipócrates, era extremamente preventiva, ética e, por isso, 

filosófica. Estamos falando da segunda metade do séc. V a.C. e das primeiras décadas do séc. 

IV a.C., o mundo era outro, a cultura também, os valores eram diferentes, mas o corpo era o 

mesmo. Afinal, a medicina sempre operou sobre ele. Hipócrates era contemporâneo de 

Sócrates, Platão e Aristóteles que o consideraram como o grande médico. 

Da mesma linha ascendente a que se remetiam os médicos no passado, Hipócrates herdou um 

ofício divinizado de Esculápio, o primeiro a ser chamado de “médico” ou “salvador” por ter 

aprendido do centauro Quíron a arte de curar os males. Com Hipócrates, a medicina alcança o 

status de ciência e passa a compreender as doenças como causas naturais do homem. Assim 

como Sócrates na Filosofia, Hipócrates com a medicina desenvolve toda uma observação 

racional acerca do ser humano, seu corpo e alma. O “conhece-te a si mesmo” e o “meden 

agan”, isto é, o nada em excesso, vão nortear os princípios sábios da medicina hipocrática. 

Curiosamente, os regimes, dietas, reeducação alimentar, passeios, atividades físicas, higiene e 

tudo a que nos submetemos hoje para preservarmos uma boa saúde era observado com 

precisão e justa “medida” por Hipócrates no IV livro das Epidemias: “os exercícios (ponoi), 

os alimentos (sitia), as bebidas (pota), os sonos (hupnoi), as relações sexuais (aphrodisia) – 

todas sendo coisas que devem ser ‘medidas’. A reflexão dietética desenvolveu essa 

enumeração. Dentre os exercícios distingue-se aqueles que são naturais (andar, passear), e 

aqueles que são violentos (a corrida, a luta); fixa-se quais são os que convém praticar, e com 

que intensidade, em função da hora do dia, do momento do ano, da idade do sujeito e da sua 

alimentação. Aos exercícios são relacionados os banhos, mais ou menos quentes, e que 

também dependem da estação, da idade, das atividades e das refeições que foram feitas ou que 

ainda se vai fazer. O regime alimentar – comida e bebida – deve levar em conta a natureza e a 

quantidade do que se absorve, o estado geral do corpo, o clima, as atividades que se 

exercem…” (In FOUCAULT, M. História da Sexualidade: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1998, p. 93). 

Interessante notar como a medicina, na aurora da Filosofia, exercia um papel de formidável 

educação das pessoas, na medida em que ela levava a pensar a conduta humana; a maneira 

pela qual se conduzia a própria existência, despertando um comportamento em função de uma 

natureza, de modo que o homem compreendesse sua “physiologia”, a fim de saber preservá-la 

e conformar-se a ela. Assim a arte de viver bem nos permite pensar sobre como estamos 

fazendo uso de medicamentos ou uso de produtos de forma indiscriminada, sem levar em 

conta seus efeitos e consequências no nosso corpo. O que pensar sobre os anabolizantes? 

Vamos refletir como isso vem afetando nossa sociedade? A estética está acima da ética? Que 



122 
 

 

reflexões podemos gerar sobre isso? Vamos elencar os efeitos danosos disso na vida social! 

Agora vamos pesquisar como utilizar as plantas e os elementos químicos que possuem e como 

utilizá-los a nosso favor. Podemos fazer chás para curar doenças, produtos fitoterápicos para 

cuidados da pele, cabelo, corpo. Além desses experimentos podemos pensar em outras formas 

de utilizar os fármacos a nosso favor? 

Podemos refletir tudo isso a partir do fragmento abaixo: 

As práticas de cuidado com o corpo de Hipócrates eram tão presentes no modo de vida, no 

cotidiano das pessoas da antiguidade que influenciaram fortemente a Filosofia em seu 

nascimento, tanto é que Platão faz ressalvas, em seus diálogos, aos excessivos exercícios e 

dietas que visam apenas à longevidade, e não a uma vida útil e feliz. Relatos de Xenofonte, 

nas Memoráveis, traz Sócrates orientando seus discípulos para serem “capazes de se bastarem 

a si próprios” (IV, 7); “Que cada um se observe a si próprio e anote que comida, que bebida, 

que exercício lhe convêm e de que maneira usá-los a fim de conservar a mais perfeita saúde” 

(idem). Portanto, o mestre Sócrates ensina a ter autonomia para com sua saúde: “Se vos 

observardes desse modo, dificilmente encontrareis um médico que possa discernir melhor do 

que vós próprios o que é favorável à vossa saúde” (idem). 

Prof. Jackislandy Meira de Medeiros Silva 

Bacharel em Teologia, Licenciado em Filosofia, Esp. em Metafísica/UFRN e em Estudos 

Clássicos pela UnB/Archai/Unesco. 

Fragmento do Texto 2 e Experimentos 

O princípio ativo é o composto responsável pela ação, ou seja, pelo efeito farmacológico. 

Está presente em alimentos, medicamentos e plantas, conferindo a estas suas propriedades 

farmacêuticas. Desta forma, embora os alimentos, as plantas e medicamentos possuam 

diversas substâncias em sua composição, será o princípio ativo o responsável em realizar o 

efeito terapêutico.  

As plantas medicinais são aquelas dotadas de atividade terapêutica, que varia de acordo com 

os princípios ativos que as compõem. As substâncias ativas podem ser produtos do 

metabolismo primário das plantas, que é indispensável para a vida, ou do seu metabolismo 

secundário, que é característico de cada planta. O teor do princípio ativo também pode variar 

de uma planta para a outra, assim como a concentração presente em cada parte que a compõe 

(raiz, caule, folhas, sementes ou flores). Dentre os princípios ativos encontrados, os mais 

importantes para uso medicinal são: 

 Alcaloides: presentes no café, guaraná e jaborandi, com propriedades calmante, 

sedativa e analgésica. 

 Antraquinonas: encontradas na babosa (aloe vera), conhecidas por sua propriedade 

purgante, digestiva, colerética e colagoga. 

 Flavonoides: presentes na arruda são diuréticos, anti-inflamatórios, expectorantes, 

antiespasmódico e auxiliam no sistema cardiocirculatório. 

 Glicosídios cardiotônicos e cardioativos: encontrados na dedaleira (Digitalis lanata), 

são comumente utilizados na insuficiência cardíaca, por sua capacidade em aumentar a 

força de contração do coração, regulando o seu ritmo. 
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 Óleos essenciais: os mais importantes são o timol (tomilho), cineol (eucalipto), 

limoneno (limoeiro) e mentol (laranja), com ação bactericida, cicatrizante, analgésica, 

expectorante e antiespasmódica. 

Nos medicamentos, o responsável pelo efeito, ou seja, o fármaco será obtido geralmente por 

via sintética em laboratório. A sua síntese irá depender de diversos fatores – desde o efeito 

terapêutico esperado, a critérios farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Devido a isto, esses 

fármacos possuem diversos grupos químicos funcionais, também podendo ser classificados 

quanto a sua classe terapêutica, o alvo molecular ou em relação à sua especificidade. 

Experimentos: será extraído princípio ativo de plantas de uso medicinal, como: Aloe Vera, 

Jaborandi, alecrim extraídos das plantas; Óleos como: azeite de oliva, tomilho, amêndoas. 

Bem como uso de substâncias químicas funcionais para manutenção e durabilidade do 

produto a ser fabricado. 

Receitas a serem manipuladas com os alunos: 

 

Receitas Finalidade Produto, efeitos e consequências. 
Enxágue final:  

Misture 1 parte de vinagre de 

maçã com duas partes de água. 

Para minimizar o odor, adicione 

algumas gotas de óleo de 

amêndoas ou outro.  

O pH do nosso cabelo varia 

de 3,5 (ácido) a 5,5 (quase 

neutro). Os produtos para 

cabelos normalmente são 

alcalinos e desequilibram o 

pH. 

Vinagre, restaura o cabelo com seu pH 

mais ácido, sela as cutículas, deixa o 

cabelo mais brilhante, forte e menos 

propenso à quebra, além de remover o 

acúmulo de químicas. Ajuda no 

crescimento natural dos fios.  

Óleo de amêndoas é rico em vitamina E, 

vitamina B, além de componentes 

importantes como zinco, ferro, cálcio, 

magnésio, fósforo, potássio e proteínas. 

Hidratação: Misture 2 gemas 

(pode ser o ovo inteiro também) 

com 2 colheres de sopa de 

azeite de oliva. Em seguida, 

dilua a mistura com um 

pouquinho de água (50 ml). 

Passe aos poucos a mistura no 

couro cabeludo e no 

comprimento, massageando 

bem lentamente. Deixe agir por 

20 minutos e lave os cabelos 

normalmente. 

Hidrata, dá brilho e promove 

um tratamento profundo, 

dando proteção e nutrição. 

O ovo é rico em proteínas, vitaminas A, D, 

E e ácidos graxos.  Ajuda evitar a queda de 

cabelo, engrossa e cresce os fios 

saudavelmente. 

O azeite de olíva possui vitaminas A, D, K 

e E, é um poderoso antioxidante. Hidrata, 

dá brilho e promove um tratamento 

profundo. Repara as cutículas dos fios e 

restaura a maciez, reduz o frizz e o 

volume, melhora as pontas duplas, 

melhora a textura do cabelo e fortalece os 

fios. 

Limpeza profunda: Faça o chá 

de alecrim e misture óleo 

essencial de alecrim. Em 

seguida, massageie a mistura 

em seu cabelo até o couro 

cabeludo. 

O alecrim é extremamente 

rico em antioxidantes, e 

combate a queda de cabelo. 

Sendo bom para regenerar, 

diminuir a queda e estimular 

o crescimento do cabelo.  

O alecrim tem propriedades anti-

seborreicas e estudos provaram que 

também pode diminuir a ação hormonal do 

DHT. 
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Experimentos: Produtos naturais e manipulados. 

 

Receita: Máscara Fortalecedora Produtos naturais Manipulados 
250ml creme de abacate manipulado, 1 

gema de ovo, 1 colher de sopa de óleo de 

alecrim, 1 tampinha de pantenol, 2 folhas 

de aloe vera, 4 gotas de óleo de 

amêndoas, 4 gotas de óleo de hortelã. 

Coloque o creme de abacate em um 

liquidificador, acrescente a gema do ovo 

e bata. Num recipiente adicione os 

demais ingredientes. Misture bem e 

passe em todo o couro cabeludo até 

umedecer por completo. Deixe agir por 

30 minutos e depois lave os cabelos com 

shampoo e condicionador. 

 

Gema de Ovo: rica em 

vitaminas, minerais, 

aminoácidos e 

proteínas. Ajuda no 

crescimento dos fios e 

compõe a estrutura do 

cabelo.  

Óleos: ajuda na 

hidratação do cabelo.  

Aloe vera: contém 

agentes naturais ativos 

que fortalecem e 

hidratam os fios de 

cabelo enfraquecidos.  

Pantenol: é precursor da vitamina B5. 

Nos cabelos, proporciona hidratação 

prolongada, resistência, maleabilidade, 

leveza, brilho, redução das pontas duplas 

e ajuda na recuperação dos fios. 

Creme industrializado de abacate: 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


