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A formação humana significa fazer da escola um tempo de vida, 

permitindo que os estudantes construam a vida escolar. Por isso, é 

necessário integrar a formação de professores em processos de 

inovação e desenvolvimento organizacional da escola (...) A formação 

humana de professores deve ser compreendida em seu contexto 

histórico, tendo em vista que a escola e outras instâncias educativas 

constituem o espaço fundamental do exercício da docência. 

 

      Veiga e Viana, 2012. 



 
 

 

RESUMO 

 

Considerando as pesquisas no Ensino de Ciências, podemos afirmar que cada vez mais 

propostas de reorientação curricular inovadoras têm sido pensadas e desenvolvidas, 

principalmente com o objetivo de contribuir com um ensino interdisciplinar e contextualizado, 

buscando valorizar aspectos da vivência e da realidade dos alunos. Nesse contexto, algumas 

iniciativas balizadas pelos pressupostos da Situação de Estudo têm sido desenvolvidas por 

pesquisadores tanto no âmbito da formação de professores, quanto em trabalhos realizados com 

alunos da educação básica, com o intuito de possibilitar uma formação crítica e interdisciplinar 

desses sujeitos. Nesse sentido, esses trabalhos buscam evidenciar a importância da relação 

universidade-escola e do trabalho colaborativo nesse cenário. Além disso, ainda que escassos, 

alguns estudos apontam a necessidade de considerar as relações entre a hegemonia ideológica 

e a educação, bem como também as influências do capital econômico e cultural no currículo 

escolar. Sobre isso, as contribuições de Michael Apple são fundamentais para que se 

compreendam as relações econômicas, sociais e políticas que dinamizam a sociedade e a escola, 

e, portanto, a formação de professores na interface universidade-escola como possibilitadora 

dessas compreensões. Nesse contexto, o objetivo geral desse trabalho é investigar uma 

experiência trabalho colaborativo na interface universidade-escola considerando os 

pressupostos da Situação de Estudo. Metodologicamente, a pesquisa é classificada como 

pesquisa-ação, pois foi desenvolvida no âmbito de um projeto que envolvia professores 

formadores, licenciandos, professores da educação básica e pós-graduandos, todos com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares no antigamente 

denominado Colégio Estadual Amélia Amado, localizado em Itabuna/BA. No ano de 2016 essa 

escola passou por mudanças curriculares e deixou de oferecer ensino regular, para oferecer 

educação em tempo integral, com uma modalidade de currículo que se produz entre o 

disciplinar e o interdisciplinar, sendo a escola a partir de então chamada de Complexo Integrado 

de Educação de Itabuna (CIEI). O problema que originou a relação da Universidade com a 

escola via proposta de trabalho colaborativo foi a dificuldade dos professores da escola de 

construírem coletivamente projetos interdisciplinares, que oficialmente o Complexo denomina 

de Estações dos Saberes, tendo em vista que os professores foram formados disciplinarmente e 

valorizando aspectos conceituais. Nesse sentido, durante todo o ano de 2017 o Grupo de 

Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC) realizou 

junto aos professores encontros para planejamento de ações coletivas, bem como também para 

a execução delas. Para tanto, as informações foram obtidas por meio do documento Plano 

Orientador Institucional e Político-pedagógico dos complexos, do questionário para traçar o 

perfil dos sujeitos, entrevistas semiestruturadas com os sujeitos envolvidos no projeto de 

pesquisa-ação e dos planejamentos das ações desenvolvidos nos encontros. As análises dessas 

informações foram feitas por meio na Análise Textual Discursiva (ATD) e obtivemos duas 

categorias, uma a priori denominada de “O trabalho colaborativo na produção de currículo 

interdisciplinar na relação universidade-escola” e uma emergente denominada de “O dito e o 

vivenciado na Educação Integral: os percalços trazidos pela integração curricular”. Por meio 

das discussões dessas categorias foi possível perceber a importância do trabalho colaborativo 

na construção do currículo escolar, sobretudo na interface universidade-escola. Além disso, 

ficou constatado a necessidade de estudos de aprofundamento para os professores da escola de 

modo a possibilitar a ampliação da compreensão da construção interdisciplinar no currículo, 

bem como as especificidades da educação integral em tempo integral. 

Palavra-chave: Interdisciplinaridade. Currículo. Educação em Ciências. Complexo Integrado 

de Educação. Educação Integral. Pesquisa-ação. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Considering the researches in Science Teaching, we can affirm that more and more innovative 

curricular reorientation proposals have been designed and developed, mainly with the objective 

of contributing with an interdisciplinary and contextualized teaching, seeking to value aspects 

of the experience and the reality of the students. In this context, some initiatives based on the 

assumptions of the Study Situation have been developed by researchers both in the field of 

teacher training, as well as in works carried out with students of basic education, in order to 

enable a critical and interdisciplinary formation of these subjects. In this sense, these researches 

seek to highlight the importance of the relationship between university-school and collaborative 

work in this scenario. Moreover, although scarce, some studies point out the need to consider 

the relations between ideological hegemony and education, as well as the influences of 

economic and cultural capital in the school curriculum. On this, the contributions of Michael 

Apple are fundamental to understand the economic, social and political relations that dynamize 

society and the school, and, therefore, the formation of teachers in the interface university-

school as an enabler of these understandings. In this context, the overall objective of this work 

is to investigate a collaborative work experience at the university-school interface considering 

the assumptions of the Study Situation. Methodologically, the research is classified as action 

research, since it was developed within the scope of a project involving teacher’s trainer, 

graduates, teachers of basic education and post-graduate students, all with the objective of 

contributing to the development of interdisciplinary activities in the formerly called State 

College Amelia Amado, located in Itabuna / BA. In 2016, this school went through curricular 

changes and stopped offering regular education to offer full-time education with a curriculum 

modality that takes place between the disciplinary and the interdisciplinary, being the school 

from then on called Integrated Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI). The 

problem that originated the relationship between the University and the school via a proposal 

of collaborative work was the difficulty of the school teachers to collectively construct 

interdisciplinary projects, which officially the Complexo denominates Stations of Knowledge, 

considering that the teachers were trained disciplinarily and valuing conceptual aspects. In this 

sense, throughout the year 2017, the Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de 

Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC) held meetings with teachers to plan collective 

actions, as well as to execute them. For that, the information was obtained through the document 

Institutional and Political-Pedagogical Plan of the complexes, the questionnaire to draw the 

profile of the subjects, semi-structured interviews with the subjects involved in the action 

research project and the planning of the actions developed in the meetings. The analyzes of this 

information were done through the Discursive Textual Analysis (ATD) and we obtained two 

categories, one a priori called "The collaborative work in the production of interdisciplinary 

curriculum in the university-school relation" and an emergent called "The said and the 

experience in Integral Education: the mishaps brought by curricular integration ". Through the 

discussions of these categories it was possible to perceive the importance of collaborative work 

in the construction of the school curriculum, especially in the university-school interface. In 

addition, it was verified the need for in-depth studies for the teachers of the school in order to 

increase the understanding of the interdisciplinary construction in the curriculum, as well as the 

specifics of full-time integral education. 

Keyword: Interdisciplinarity. Curriculum. Education in Sciences. Integrated Education 

Complex. Integral Education. Action research. 
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INTRODUÇÃO 

   

O Ensino de Ciências vem sendo muito debatido no âmbito nacional, e nesse sentido 

algumas propostas de ensino, considerando a complexidade dos diferentes tempos e espaços 

escolares e que tratam a ciência como uma construção humana, estão sendo criadas a fim de 

melhorar o desempenho dos estudantes. Além do mais, essas reflexões acerca do Ensino de 

Ciências, tem considerado também a importância de se construir uma educação de qualidade 

que tenha como objetivo a formação crítica dos sujeitos, por meio da reconfiguração curricular 

(MALDANER, 2007; FRISON, et al. 2007; VIANNA, 2013; SOLINO 2013; SOUSA, et al. 

2014; VIEIRA, 2017). Nesse sentido, a Situação de Estudo (SE), como uma proposta de ensino 

que visa reconfigurar o currículo, possibilita uma compreensão de um ensino inovador e de 

acordo com Maldaner e Zanon (2001) evidencia a relação entre a experiência cotidiana do aluno 

e o saber científico, apresentando uma interdisciplinaridade entre as disciplinas científicas. 

A implementação de propostas curriculares que considerem a realidade do educando no 

processo de construção do conhecimento é desafiadora, uma vez que segundo Stuani (2010) 

esse movimento de reconfiguração curricular tem como objetivo a diminuição de lacunas 

existentes entre a teoria e a prática. Ainda segundo essa autora, a reflexão crítica da prática 

docente é de suma importância para a busca da superação de práticas conservadoras por práticas 

progressistas. Dessa forma, Halmenschlager, Stuani e Souza (2011) defendem que a 

transformação da prática do professor é resultado da ampliação da sua reflexão acerca da sua 

prática pedagógica e sugere que o processo de formação docente no contexto escolar, deve 

considerar a prática educativa e a organização curricular a partir de temas. 

Considerando essa demanda, o Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de 

Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC), vinculado a Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), tem realizado processos formativos e parcerias com escolas da Rede Estadual de 

Ilhéus e Itabuna, na Bahia, em caráter colaborativo com os professores da área de Ciências da 

Natureza, tendo como foco a Situação de Estudo desde 2010.  

Além desse trabalho do grupo, essa pesquisa é fruto das minhas inquietações durante a 

escrita de meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em que construí e implementei uma SE 

numa turma da 3ª série do Ensino Médio, em escola de ensino regular e percebi o quanto essa 

experiência, além de ter contribuído para a aprendizagem dos alunos, contribuiu para minha 

formação profissional e humana. Profissional porque eu pude vivenciar nesse último ano do 

curso uma experiência de proposta curricular interdisciplinar e contextualizada, diferente do 

que o curso me proporcionou durante os então 3 anos de graduação. E, humana porque ao me 
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deparar com autores do currículo, na disciplina Currículo durante a graduação e, 

posteriormente, na escrita desse texto, passei a refletir sobre o contexto político, social, 

econômico e cultural em que eu estou inserida e consequentemente, isso contribuiu 

significativamente para que eu compreendesse as reais relações sociais e econômicas que 

influenciam no contexto educacional, me tornando uma profissional ‘revolucionária’.  

No que concerne a utilização dos pressupostos da SE na organização de processos 

formativos e no desenvolvimento de atividades voltadas à educação básica, em um 

levantamento realizado por Vieira (2018) nos principais eventos e periódicos da área de ensino 

de Ciências, foi apontado que a SE é uma possibilidade para a reconfiguração do currículo das 

Ciências da Natureza e por consequência, acaba sendo uma via para se repensar a formação de 

professores de modo a valorizar as experiências desses sujeitos. Além disso, essa autora em 

2016 concluiu sua pesquisa de mestrado e apontou que os professores formadores têm 

trabalhado com SE na formação inicial de professores em distintas localidades do Brasil, 

principalmente porque essa proposta possibilita a discussão de temas emergentes da realidade 

dos sujeitos (VIEIRA, 2017). 

Nesse contexto, buscamos nesse trabalho evidenciar como uma mudança curricular na 

escola necessita estar acompanhada por mudanças também na formação de professores. Nesse 

caso, apresentamos a SE com um espaço para essa formação. A pesquisa foi realizada no 

Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI), que anteriormente era chamado de 

Colégio Estadual Amélia Amado (CEAA). Essa escola passou por um processo de mudança 

curricular, a partir do ano de 2016, passando a oferecer educação integral em tempo integral e 

com uma modalidade de currículo com características disciplinares e interdisciplinares.  

No momento que o currículo se apresenta como disciplinar, os professores trabalham os 

componentes curriculares (CC) separadamente, como habitualmente. No entanto, na interface 

interdisciplinar, os professores são orientados a trabalhar coletivamente entre as áreas, na 

construção de Estações dos Saberes (ES). Mas, o que são Estações dos Saberes? De acordo com 

o documento que fundamenta o CIEI, consistem em propostas pedagógicas realizadas 

trimestralmente, que têm como objetivo a iniciação científica e a intervenção de práticas sociais 

por meio de projetos interdisciplinares na interface universidade-escola (BAHIA, 2018; CIEI, 

2018, on-line). Essas ES têm como foco, promover maior integração entre as áreas de 

conhecimento e os espaços/tempos necessários para a transformação cotidiana dos modos de 

produção de conhecimento e das relações sociais de saber-poder no ambiente escolar. 

Com o objetivo de colaborar com os professores na construção dessas ES de forma 

interdisciplinar e de possibilitar uma reflexão acerca da prática a partir da SE, o GPeCFEC 
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estabeleceu uma parceria com a escola por meio de um projeto de pesquisa que se caracterizou 

como projeto de pesquisa-ação. Dessa forma, metodologicamente essa pesquisa foi 

fundamentada nos pressupostos de Dionne (2007) e obedeceu às seguintes etapas da pesquisa-

ação: 1) Identificação da situação inicial; 2) Projetação da pesquisa e da ação; 3) Realização 

das atividades previstas; e 4) Avaliação dos resultados obtidos. 

Para discutirmos as influências da interface universidade-escola no trabalho 

colaborativo nos apoiaremos em Marcelo Garcia (1999), Roldão (2007), Maldaner e outros 

referenciais da SE. Além disso, apresentaremos nossa compreensão sobre interdisciplinaridade 

balizado nos pressupostos de Jurjo Torres Santomé (1998), bem como buscamos estabelecer 

uma relação entre o currículo integrado e o currículo colaborativo. 

Para discutirmos as relações sociais que permeiam o currículo escolar e como elas 

influenciam na definição do currículo nacional, considerando a influência do capital econômico 

e cultural nessas relações, nos fundamentaremos nos pressupostos de Michael Apple (1989; 

2006; 2011; 2017). Mas, também apresentamos as influências de leituras de Paulo Freire 

(2016), na seleção dos temas da SE desenvolvidas em nosso grupo. De antemão, ressaltamos 

que não realizamos o processo de investigação temática como proposto pela Abordagem 

Temática Freireana (ATF) por considerarmos os pressupostos da SE.  

Dessa forma, esse trabalho se direciona com o propósito de responder a seguinte questão 

de pesquisa: Quais os limites e possibilidades do trabalho colaborativo na interface 

universidade-escola para o desenvolvimento curricular via SE? Portanto, essa pesquisa tem 

como objetivo geral investigar a partir de uma experiência de trabalho colaborativo na interface 

universidade-escola limites e possibilidades de um processo de desenvolvimento curricular via 

SE. Assim, o objetivo geral desdobra-se em três objetivos específicos, quais sejam: 

 Identificar as especificidades do currículo do Complexo Integrado de Educação de 

Itabuna; 

 Analisar as contribuições/limitações do trabalho colaborativo para a construção das 

Estações dos Saberes na perspectiva da Situação de Estudo; 

 Analisar como as Estações dos Saberes se consolidam como espaços de reflexão sobre 

as práticas sociais e valores no contexto da sala de aula. 

As informações obtidas por meio do documento oficial do CIEI, de questionário, de 

entrevistas realizadas com os sujeitos envolvidos no projeto de pesquisa-ação e dos 

planejamentos elaborados durante os encontros foram analisadas à luz da Análise Textual 

Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). Assim, apresentamos esse estudo organizado em 

quatro capítulos. 
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No primeiro capítulo apresentamos alguns aspectos da SE, considerando as 

compreensões do GPeCFEC, destacando a relação universidade-escola. Discutimos também, a 

interdisciplinaridade proposta pela SE, mas considerando a definição de Santomé (1998), e as 

influências de Freire (2016) e Apple (2006), na seleção dos temas e na organização curricular, 

respectivamente. 

No segundo capítulo, apresentamos o que os documentos oficiais apresentam acerca do 

CIEI, e balizado em Michael Apple (2011) apresentaremos as nossas impressões sobre essas 

informações trazidas pelo documento. Articulamos a proposta de educação integral em tempo 

integral apresentada pelo documento com referenciais como Arroyo (2012) e Guará (2006). 

Além disso, apresentamos as ES e articulamos com os pressupostos da SE. 

No terceiro capítulo apresentamos as etapas da pesquisa, considerando os pressupostos 

da Pesquisa-Ação, destacando aspectos enfrentados pelos professores em relação ao 

planejamento das ES na escola e as ações realizadas para contribuir com a solução desses 

aspectos. Além disso, relatamos em quais momentos não conseguimos atender as etapas da 

pesquisa-ação e as nossas maiores dificuldades. 

No quarto capítulo apresentamos a análise das informações realizada por meio da ATD. 

Nesse caso, evidenciaremos de que maneira o trabalho colaborativo foi realizado durante a 

pesquisa e as suas implicações na construção das ES na interface universidade-escola. Além 

disso, discutiremos sobre a educação integral em tempo integral e de que forma essa modalidade 

escolar tem relação com o currículo dominante. 
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CAPÍTULO I 

A Situação de Estudo sob o olhar do GPeCFEC: construindo currículos interdisciplinares 

a partir do trabalho colaborativo1 

 

Reservamos a este capítulo a explicação dos pressupostos que orientam o nosso grupo 

de pesquisa no processo de desenvolvimento e implementação da SE. Inicialmente 

apresentamos a história do nosso grupo de pesquisa, explicitando a sua gênese a partir da 

necessidade de se discutir a reconfiguração curricular da educação básica na formação de 

professores.  

Num segundo momento, procuramos articular teoricamente, os pressupostos que 

balizam a relação universidade-escola no contexto da SE com a literatura, mais 

especificamente, Roldão (2007), Carlos Marcelo Garcia (1999) e Jurjo Torres Santomé (1998), 

a fim de apresentar nossas compreensões acerca do trabalho colaborativo, numa perspectiva 

interdisciplinar.  

Posteriormente, num terceiro momento procuramos demonstrar as influências da 

perspectiva educacional de Paulo Freire (2016) na escolha dos temas das SE no contexto no 

grupo de pesquisa. Nesse momento, é importante destacar que não temos a intenção de 

promover uma visão reducionista do processo de Investigação Temática, mas de apontar 

possíveis semelhanças entre o que Freire compreende como Tema Gerador e os temas 

escolhidos para o desenvolvimento das SE. 

Por fim, discutimos a relação entre a distribuição cultural e o poder econômico, 

considerando a teoria curricular crítica de Michael Apple (2006). Além disso, apresentamos as 

contribuições dessa teoria para o desenvolvimento curricular por meio da SE, bem como 

sugerimos essa proposta como uma possibilidade para a redução de problemas ocasionados na 

escola, e sobretudo na formação de professores, em decorrência da existência de classes sociais 

e, consequentemente, da criação da hegemonia ideológica dos grupos e classes dominantes. 

 

1.1 O que é a Situação de Estudo? 

 

O movimento de reorganização curricular baseado em parcerias entre professores de 

escolas e grupos de pesquisa de universidades tem tomado uma proporção bastante significativa 

nos últimos anos (MALDANER, 2007). Na UESC, na área de educação em Ciências, temos 

                                                             
1Algumas partes desse capítulo fazem parte de manuscrito submetido a periódico e que está sob 

avaliação. (Roberta se for o do TCC mencione no prelo). 
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diversos grupos de estudos e pesquisa que visam estreitar a relação universidade-escola, 

principalmente proporcionando cursos de extensão de formação para professores da Educação 

Básica2, como, por exemplo, o Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino em 

Ciências (GEATEC), o Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica (GRUPAC) e o Grupo 

de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC). 

O GPeCFEC, do qual fazemos parte, é um grupo de pesquisa que agrega estudantes de 

ensino técnico, de graduação, de pós-graduação, professores formadores e professores da 

educação básica e que discute questões relacionadas ao currículo e a formação de professores 

desde 20143. Além disso, o grupo tem uma estreita parceria desde 2010 com o Grupo 

Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação nas Ciências da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (GIPEC-Unijuí), com o qual tem desenvolvido 

projetos de pesquisa em parceria, dentre os quais o Projeto CNPq Edital Universal 2011 

intitulado “Reconfiguração curricular no ensino da Química na Educação Básica: diálogos 

interdisciplinares por meio da Situação de Estudo (SE)4” e atualmente o Projeto CNPq Edital 

Universal 2016 intitulado “Situação de Estudo: possibilidade de (re)pensar a formação inicial 

e continuada de professores de Física e Química”. 

O GIPEC propôs o conceito de SE em 2000, na tentativa de superar a 

descontextualização, a fragmentação e a linearidade do ensino de Ciências. Em busca da 

reconfiguração curricular na Educação Básica, a elaboração de uma SE conta com um grupo de 

professores-pesquisadores que atuam coletivamente de maneira interdisciplinar. Mas, é 

importante ressaltar que essa interdisciplinaridade inicialmente proposta pela SE emerge dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) publicados em 1998 (RICARDO, 2005; PANSERA-

DE-ARAÚJO, AUTH; MALDANER, 2007; HALMENSCHLAGER, 2014). Como 

entendemos que essa definição não é tão clara temos discutido no interior do GPeCFEC a 

definição de interdisciplinaridade definida por Santomé (1998) para as SE desenvolvidas no 

grupo, que será discutida posteriormente neste capítulo. 

 Maldaner (2007) defende que a SE deve apresentar algumas características, uma vez 

que é balizada nos pressupostos de Vygotsky, quais sejam: contemplar um número significativo 

                                                             
2Os cursos são realizados no âmbito do projeto de extensão denominado Seminários Acadêmicos em 
Ensino de Ciências (SAEC). 
3Coordenado pela Profa. Dra. Elisa Prestes Massena, com link no diretório do CNPq: 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5004747691464728 
4Desse projeto o grupo teve como produção textos em eventos da área e também o livro organizado pela 
Prof. Dra. Elisa Prestes Massena intitulado “Situação de Estudo Processo de significação pela pesquisa 

em grupos interinstitucionais” (2015). 
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de pequenos conceitos centrais que representem a disciplina, além disso, é importante negociar 

significados iniciais para conceitos que aparecem pela primeira vez, que podem evoluir no 

desenvolvimento da SE e sobretudo estimular a produção criativa e coletiva dos estudantes 

sobre o entendimento da situação em estudo. 

 Nesse sentido, Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007) apontam que o processo de 

elaboração de uma SE abrange quatro (04) etapas, sendo a primeira delas o planejamento 

coletivo no grupo. A segunda, consiste no desenvolvimento da proposta na formação inicial de 

professores das Ciências. Posteriormente, desenvolve-se a SE junto aos professores de Ciências 

Naturais da Educação Básica. E, por fim, e não menos importante, ocorre a re-elaboração do 

material pelas três categorias de sujeitos considerando as diferentes contribuições, no âmbito 

do GPeCFEC temos a participação de pós-graduandos na construção das SE. 

 Como já mencionado, a SE é balizada pelos pressupostos de Vygostky e por essa razão 

Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) afirmam que a SE pode apresentar uma preocupação 

mais cognitiva que pedagógica, priorizando mais a questão da significação conceitual. Nesse 

sentido, Halmenschlager e Souza (2012) afirmam que a escolha dos temas da SE tem relação 

com os conceitos, sugerindo que as discussões em torno da temática ficam mais limitadas, não 

abrangendo questões sociais, políticas, culturais e econômicas relevantes. No entanto, 

apresentaremos nesse Capítulo que da forma como desenvolvemos e implementamos a SE, no 

âmbito do GPeCFEC, na UESC é possível perceber um distanciamento dessa perspectiva de 

valorização apenas das questões conceituais em detrimento de uma abordagem mais social, 

econômica e cultural da temática, principalmente por influência dos pressupostos educacionais 

de Paulo Freire (2016) e curriculares de Michael Apple (2006). Essas discussões serão 

apresentadas nos tópicos a seguir. 

 Para o desenvolvimento da proposta em sala de aula, Auth (2002) apresenta três etapas 

que foram discutidas por Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012). A primeira etapa é a 

Problematização, na qual são apontados os primeiros entendimentos dos alunos sobre a 

temática. Vygotsky, Luria e Leontiev (2010) distinguem os conceitos em espontâneos e em 

científicos. Para os autores, os conceitos espontâneos são construídos a partir da interação 

social, enquanto os conceitos científicos se desenvolvem nos processos de ensino, por meio da 

intermediação do professor. Dessa forma, na etapa da problematização os conceitos 

espontâneos dos estudantes são questionados por meio da discussão de conceitos científicos 

que estão relacionados a um problema, que está vinculado a uma situação real do estudante.  

 Esse processo possibilita o movimento ascendente e descendente dos conceitos, isto é, 

os conceitos espontâneos se movimentam em direção à abstração e os conceitos científicos se 
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movimentam em direção ao concreto (VYGOTSKY, LURIA; LEONTIEV, 2010). Esse 

processo consiste na evolução conceitual e tem relação com construção de novos significados, 

tanto científicos quanto espontâneos. Halmenschlager e Souza (2012) alertam que a evolução 

conceitual não se caracteriza como mudança conceitual, uma vez que não há substituição do 

conceito espontâneo pelo científico, mas há uma construção de um novo sistema de conceitos. 

 A segunda etapa é caracterizada como Primeira elaboração. Nessa etapa, as atividades 

buscam aprofundar as circunstâncias apresentadas na problematização. Para isso, Frison et al. 

(2007) sugerem o estabelecimento de relações entre os conhecimentos espontâneos e científicos 

considerando as questões sociais, culturais e econômicas e, para Gehlen, Maldaner e Delizoicov 

(2012, p. 10) “é por meio dessas atividades que os estudantes terão o primeiro contato com os 

conhecimentos científicos para além da palavra representativa de um determinado conceito”. 

Essa etapa apresenta aos estudantes outras situações em que estão sendo usadas não apenas as 

palavras representativas do conceito, mas também lhe são agregados outros significados para 

uma compreensão mais complexa. 

 A terceira etapa consiste na Função da elaboração e na compreensão conceitual. 

Nessa etapa, são exploradas situações que necessitem de explicações de cunho científico e o 

aluno começa a relacionar as palavras representativas dos conceitos científicos com o problema 

em foco. Vygotsky (2007) sugere que os sujeitos se desenvolvam em dois níveis, sendo o 

primeiro nível o desenvolvimento real, em que são desenvolvidas as funções mentais resultantes 

de certos ciclos de desenvolvimento já completados, ou seja, de acordo com Messeder Neto 

(2016) esse nível se refere ao que os sujeitos já conseguem fazer sozinhos, sem ajuda de outras 

pessoas. O segundo nível de desenvolvimento refere-se a Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), que Vygotsky (2007) define como a resolução de problemas sob a orientação de outros 

sujeitos mais capazes. Nesse caso, Messeder Neto (2016) afirma que esse nível corresponde ao 

que os sujeitos conseguem fazer em colaboração ou por imitação. De modo que, “aquilo que 

hoje ele faz em colaboração com o mais capaz, amanhã conseguirá fazer sozinho” (2016, p. 

120). 

 Vygotsky (2007) caracteriza a ZDP como as funções que ainda não amadureceram, mas 

que estão em processo de amadurecimento. Messeder Neto (2016) afirma que ela se refere a 

conceitos que indicam que os sujeitos fazem mais coisas acompanhados de um ser mais capaz, 

que sozinhas. Importante enfatizar, que na escola o ser mais capaz é o professor, que contribui 

para o amadurecimento intencional das funções psíquicas dos estudantes. Nesse sentido, o 

professor precisa compreender a aprendizagem como um processo. O ensino precisa acontecer 

de forma consciente por parte dos professores, de modo que as suas ações contribuam para 
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atender o objetivo central da escola, que de acordo com Messeder Neto (2016) é ensinar 

conceitos socialmente relevantes. 

 A SE tem como primazia em sua elaboração e desenvolvimento a interdisciplinaridade 

e contextualização e, como já apresentado, essa proposta é elaborada considerando diferentes 

sujeitos (professores formadores, licenciandos, professores da educação básica e pós-

graduandos). Nesse sentido, podemos inferir que a SE fortalece a relação universidade-escola, 

o que consequentemente influencia na formação dos professores envolvidos. Por isso, no 

próximo tópico abordaremos como se dá essa relação universidade-escola por meio da SE e 

quais os seus limites e possibilidades, tendo em vista o trabalho colaborativo proposto por 

Marcelo Garcia (1999). 

 

1.2 A relação universidade-escola e o trabalho colaborativo: limites e possibilidades do 

desenvolvimento curricular por meio da Situação de Estudo 

 

A formação inicial de professores de Ciências tem intencionado a formação de 

profissionais que incorporem uma reflexão teórica sobre o ensino de Ciências. Nessa 

perspectiva, surge a necessidade de construir novas estratégias para formação de profissionais 

para educação, de modo a incorporar as mudanças do mundo contemporâneo que exige um 

novo perfil, capaz de localizar os desafios que permeiam a sociedade, além de ser capaz de 

reconstruir conhecimentos, saberes, valores e atitudes (FREITAS; VILLANI, 2002). No 

entanto, vale lembrar que de acordo com Marcelo Garcia (1999), nas origens, esse sistema 

produtivo se satisfazia com a preparação elementar dos trabalhadores, sem necessidade de 

aumentar os níveis de conhecimentos. No entanto, atualmente, o currículo de cursos de 

formação de professores tem sido determinado e influenciado pelas necessidades sociais, 

políticas e econômicas da sociedade do momento. 

 No tocante a formação de professores, Echeverría e Belisário (2008) sinalizam a 

importância da articulação entre a formação inicial e continuada de professores por meio da 

interação entre a universidade e a escola, proporcionada por núcleos e grupos de pesquisa. E 

nessa perspectiva, Marcelo Garcia (1999, p. 100) afirma que “juntamente com a revisão do 

currículo de formação inicial dos professores torna-se necessário rever as relações que se 

estabelecem entre a universidade e as escolas”.  

Precisamos enfatizar, que em nível federal, de certa forma há uma preocupação com a 

formação de professores que são materializadas em programas como o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Residência Pedagógica, Projetos de pesquisa, 
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ensino e extensão. Além disso, temos a implementação da Prática como Componente Curricular 

(PCC) que inicialmente foi realizada pela Resolução (CNE/CP nº2/2002) e permanece na atual 

Resolução (CNE/CP nº2/2015) que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior e para a formação continuada de professores (MELO, 2018). Desse 

modo, entendemos que há várias tentativas que buscam a superação de diversos problemas 

relacionados à formação de professores, assim como ao ensino por ele produzido, mas a 

complexidade do tema dificulta o avanço dos estudos. 

 Carmo (2015) e Queiroz (2016) entendem que o PIBID e os Estágios Supervisionados, 

respectivamente se configuram como espaços que proporcionam o fortalecimento da relação 

universidade-escola, uma vez que, o licenciando tem a possibilidade de investigar as diferentes 

situações pedagógicas que acontecem na escola, permitindo uma nova compreensão de escola 

e de educação, além de constituir a sua identidade profissional por meio da constituição dos 

saberes docentes. A possibilidade de que licenciandos interajam com professores em formação 

continuada e atuantes na educação básica é enriquecedora, tendo em vista que essa aproximação 

com a escola se constitui fundamental para a qualificação da formação dos sujeitos (MAMEDE, 

2012). 

Nessa perspectiva, Vianna (2013) discute a formação de professores a partir da SE e 

afirma que o processo de construção da SE na formação inicial pode contribuir para a 

constituição de um professor autor de sua própria proposta curricular, portanto os processos de 

constituição dos futuros professores se dão articuladamente com processos de desenvolvimento 

curricular. A produção e o desenvolvimento das SE fortalecem a tríade – professor formador, 

professor da educação básica e licenciando – e a interação desse grupo de sujeitos reflete sobre 

o ensino praticado, tanto na universidade quanto nas escolas, e anunciam novas possibilidades 

de organização curricular (MALDANER; ZANON, 2006; MALDANER et al. 2007; BOFF, 

2015). 

Dessa forma, entendemos que a SE é uma facilitadora para o trabalho colaborativo, 

tendo em vista que Schneztler (2002) afirma que essa parceria colaborativa acontece por meio 

da relação universidade-escola a partir de um diálogo não hierárquico entre professores 

universitários e professores da educação básica, podendo inclusive envolver licenciandos e pós-

graduandos. Esse grupo de sujeitos que trabalham coletivamente devem garantir que os 

objetivos são comuns e que a liderança será compartilhada. Sousa (2018) ressalta a importância 

do trabalho colaborativo para o desenvolvimento profissional docente, isso é destacado no 

trabalho de Martins e Schneztler (2018), em que os autores defendem que essa parceria 
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colaborativa imbricada à investigação-ação contribui para que o ensino seja reconhecido como 

um processo político construído coletivamente por meio da reflexão na e sobre a prática. 

Entendendo que a SE se caracteriza como uma proposta de reconfiguração curricular 

que evidencia a relação entre a experiência cotidiana do aluno e o saber científico, por meio da 

interdisciplinaridade entre as Ciências e das interligações transdisciplinares (MALDANER, 

2007), afirmamos que essa modalidade de currículo configura uma proposta curricular pautada 

na abordagem temática de conteúdos de Ciências de forma contextualizada e interdisciplinar.  

Antes de expressar o que entendemos sobre interdisciplinaridade, precisamos esclarecer 

que entendemos disciplina “como uma maneira de organizar e delimitar um território de 

trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão” 

(SANTOMÉ, 1998, p. 55). Desta maneira, inferimos que cada disciplina nos oferece uma 

interpretação particular da realidade. Porém, acreditamos e concordamos com Santomé (1998, 

p. 62) quando este autor define interdisciplinaridade como uma possibilidade para a correção 

de possíveis erros e esterilidade ocasionada por uma “ciência excessivamente compartimentada 

e sem comunicação interdisciplinar”.  

Por acreditar que a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma 

filosofia de trabalho que contribui no enfrentamento de problemas e questões que preocupam 

cada sociedade, Santomé (1998, p. 65) enumera alguns passos que costumam estar presentes 

nas intervenções interdisciplinares, embora isso não consista em uma linha rígida de ações a 

serem seguidas. São eles:  

1) definição do problema; determinação dos conhecimentos necessários e das 

disciplinas representativas; desenvolvimento do marco integrador e das 

questões a serem pesquisadas;  
2) especificações dos estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

realizadas; reunião de todos os conhecimentos e busca de novas informações; 

resolução dos conflitos entre as diferentes disciplinas; construção e 
manutenção da comunicação através de técnicas integradoras;  

3) comparação das contribuições e avaliação da adequação, da relevância e da 

adaptabilidade; integração dos dados obtidos individualmente para determinar 

um modelo coerente e relevante; ratificação ou não da solução ou resposta 
oferecida; decisão sobre o futuro da tarefa, bem como sobre a equipe de 

trabalho (SANTOMÉ, 1998, p. 65). 

 

No entanto, mesmo com possíveis passos a serem seguidos, a interdisciplinaridade 

nunca é completamente alcançada, e por essa razão deve ser buscada incansavelmente 

(SANTOMÉ, 1998). Considerando os passos apresentados pelo autor supracitado, podemos 

afirmar que a interdisciplinaridade, além de uma proposta teórica, é sobretudo uma proposta 

prática. Segundo Santomé (1998, p. 66), a “sua perfectibilidade é realizada na prática; na 

medida em que são feitas experiências reais de trabalho em equipe, exercitam-se suas 
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possibilidades, problemas e limitações”.  Portanto, precisamos valorizar o trabalho colaborativo 

e compreender que a interdisciplinaridade é uma consequência dessa ação.  

Entretanto, Santomé (1998, p. 67) explicita alguns fatores que atrapalham processos 

interdisciplinares, sendo um deles “as fortalezas que diferentes escolas costumam construir no 

interior das disciplinas”. Essa fortaleza pode ocasionar risco de um maior isolamento das 

disciplinas, bem como também pode acarretar a fundação de novas escolas ao invés de debates 

críticos e interdisciplinares, devido as divergências que ocorrem no interior das disciplinas. 

Outro fator mencionado pelo autor, que pode caracterizar impedimento para a formação de 

projetos de trabalho interdisciplinares, é a distinção e divisão entre trabalho de pesquisa e de 

intervenção. Esse fenômeno costuma traduzir níveis de hierarquia e prestígio, que por sua vez, 

nos remetem a lógica da divisão do trabalho na sociedade capitalista, entre trabalho manual e 

intelectual (SANTOMÉ, 1998).  

Maldaner (2007) elenca algumas características de um grupo produtivo de inovações 

curriculares na forma interdisciplinar e contextualizada. Para o autor é necessário que haja 

professores disponíveis e motivados para começar trabalhos com essas características, pois o 

professor precisa estar disposto a conquistar tempo e local adequados dentro da escola. Além 

disso, todos os pesquisadores do grupo precisam ter vivência sobre os problemas reais da escola. 

Nesse cenário, pensar no educar pela pesquisa pode ser uma alternativa, e a SE como 

possibilitadora dessa ação já foi discutida por Massena (2015). Segundo a autora educar pela 

pesquisa, além de contribuir para o trabalho colaborativo, ainda insere os sujeitos envolvidos 

numa perspectiva curricular interdisciplinar. 

O trabalho colaborativo se caracteriza como uma possibilidade para o desenvolvimento 

da educação, uma vez que ele não se limita a um grupo de pessoas que simplesmente realizam 

uma atividade coletiva. Mas, se trata de um trabalho articulado e planejado em conjunto, que 

tem como objetivo, alcançar resultados significativos por meio da interação dos diferentes 

saberes envolvidos (ROLDÃO, 2007). Trabalhar nessa perspectiva exige que os professores 

interajam com os colegas, compreendam que suas ações refletirão na aprendizagem e, 

sobretudo, reconheçam os saberes como um caminho para uma aprendizagem autônoma, ainda 

que muitos currículos permaneçam segmentados.  

Precisamos entender que cooperar não é a mesma coisa que colaborar. Ferreira (2003), 

diferencia os termos e ressalta que a cooperação agrega um grupo de pessoas que trabalham 

juntas em direção a uma meta que não é necessariamente de todos. Ou seja, os participantes se 

envolvem por inúmeros motivos, como simpatia pela meta, conveniência ou necessidade, e 

nesse caso há pouco poder de decisão e autonomia dos sujeitos. 
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 Já a colaboração tem como premissa a tomada de decisão conjunta, ou seja, a escolha 

de metas, as decisões sobre quais estratégias utilizar, quais tarefas serão executadas e sobre a 

avaliação dos resultados. Estes aspectos são realizados em conjunto e de forma consciente, pois 

entende-se que o trabalho é importante para todos. Dessa forma, a colaboração exige um grau 

de parceria voluntária, em que não acontece relação de dominação e submissão (FERREIRA, 

2003). Além disso, o pensamento de que a universidade tem as respostas para todos os 

problemas está presente nas escolas, dificultando essa relação entre a universidade e a escola 

de maneira não-hierárquica. Por essa razão, Roldão (2007) enfatiza que as práticas que se 

caracterizam de fato como trabalho colaborativo são poucas e difíceis. 

Marcelo Garcia (1999) balizado pelas ideias de Britzman5, destaca que a formação de 

professores fragmenta os conhecimentos, uma vez que os licenciandos têm que adquirir este 

conhecimento através do estudo de um número vasto de disciplinas que não apresentam ligação 

entre si, revelando uma clara separação entre os conhecimentos psicopedagógicos e 

disciplinares, que segundo Echeverría e Belisário (2008), está incorporado nas universidades e 

nas escolas da Educação Básica e acarreta problemas na formação e na prática docente. 

No que concerne ao currículo da formação inicial, balizado por Lasley e Payne6, 

Marcelo Garcia (1999) afirma que em concreto podem existir três modelos de currículo na 

formação de professores. Sendo eles:  

Currículo integrado: caracterizado pela ausência de territórios disciplinares, 
existindo uma profunda interconexão conceitual e estrutural entre os 

diferentes cursos para alcançar metas interdisciplinares. 

Currículo colaborativo: o currículo segmenta-se em cursos, cujas partes 

estão inter-relacionadas, de tal modo que, ainda que permaneçam cursos 
específicos de disciplinas, a integração realiza-se em temas concretos. 

Currículo segmentado: modelo mais comum e é constituído por cursos 

pouco ligados entre si, de tal modo que se espera que sejam os estudantes a 
realizar a integração dos mesmos. (MARCELO GARCIA, 1999, p. 77–78) 

 

A fim de possibilitar a inserção dos professores em propostas curriculares 

interdisciplinares, Santomé (1998) sugere uma modalidade de currículo que denomina como 

currículo integrado. As características dessa modalidade de currículo apresentam semelhanças 

com o que Marcelo Garcia (1999) compreende como currículo colaborativo. Afirmamos isso, 

pois ambas são constituídas por territórios disciplinares, mas que se comunicam e trocam de 

                                                             
5 Britzman, D.P. Practice makes practice: a critical study of learning to teach. Albany, NY: SUNY, 

1991. 
6 Lasley, T. J.; Payne, M. A. Curriculum Models in Teacher Education: The Liberal Arts and 

Professional Studies. Teaching and Teacher Education, v.7, n. 2, p. 211-219, 1991. 
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forma crítica e criativa dados, conceitos, problemas e métodos. Além disso, ainda que os cursos 

permaneçam específicos de disciplinas, a integração entre as áreas acontece por meio da 

abordagem de temas concretos.  

Dessa forma, ressaltamos que a escolha e a organização dos conteúdos abordados numa 

SE têm uma relação com uma situação real presente no cotidiano dos alunos. Considerando 

esses aspectos, Frison et al. (2007) afirmam que a SE, “trata-se de uma proposta interdisciplinar 

que envolve planejamento coletivo, investigação, pesquisa e desenvolvimento de uma 

concepção de ensino que considera e valoriza os saberes de todos os sujeitos envolvidos” 

(FRISON, et al. 2007, p. 338). Considerando o ensino de Ciências, Maldaner et al. (2007) 

afirmam que as disciplinas dialogam, quando os professores dos diferentes componentes 

curriculares consideram determinado contexto ou situação concreta como o objeto de estudo 

coletivo.  

A formação de professores no contexto da SE possibilita uma formação interdisciplinar, 

principalmente se considerarmos as necessidades do mundo atual. Ainda em 1998, Marcelo 

Garcia afirmava que os planos curriculares propunham uma nova concepção da atividade 

docente, principalmente no que se refere ao trabalho coletivo, sendo necessária a elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de projetos curriculares de maneira colaborativa.  

Nesse mesmo ano, Santomé discutia sobre a necessidade de uma formação mais 

polivalente, a fim de enfrentar a sociedade que estava e ainda continua, em processo de 

mudanças. Esse autor enfatiza que “apostar na interdisciplinaridade significa defender um novo 

tipo de pessoa, mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica” (SANTOMÉ, 1998, p. 

45). Ou, inclusive, podemos considerar que uma pessoa mais aberta, flexível, solidária, 

democrática e crítica defende um trabalho colaborativo e consequentemente interdisciplinar.  

Deste modo, o ensino de Ciências de forma integrada contribui para que os sujeitos 

envolvidos na proposta interdisciplinar, analisem os problemas considerando várias áreas do 

conhecimento, não apenas na perspectiva de uma única e concreta disciplina. 

Nesse sentido, Marcelo Garcia (1999) aponta que 

a formação de professores deve capacitar os professores para um trabalho 

profissional que não é exclusivamente – ainda que principalmente o seja – de 
aula. Cada vez mais os professores têm de realizar trabalhos em colaboração, 

e a prova disso é a exigência de realização dos projetos curriculares de escola 

(MARCELO GARCIA, 1999, p. 27) 
 

Portanto, é importante compreender quais são os fatores que influenciam a prática dos 

futuros professores. Dessa forma, considerando o currículo a partir de temas é fundamental 

compreender quais os fatores que influenciam a seleção desses temas. No caso desse trabalho, 
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apresentamos no próximo tópico a influência da leitura de Paulo Freire nessa seleção de temas 

das SE desenvolvidas no contexto do nosso grupo de pesquisa. No entanto, ressaltamos que não 

realizamos o processo de investigação temática e tampouco temos a intenção de reduzi-lo, mas 

sim de apresentar a perspectiva educacional de Paulo Freire como uma influência marcante na 

seleção de temas das SE elaboradas e implementadas no contexto do GPeCFEC. 

 

 

1.3 A seleção de temas para a Situação de Estudo na perspectiva freireana: apontamentos 

para uma possível articulação 

 

A Educação Libertadora concebida por Paulo Freire (2017), inicialmente focada na 

alfabetização de jovens e adultos em espaços não formais, tem como ponto de partida o contexto 

social dos educandos e como premissas a dialogicidade e a problematização. Nesse sentido, 

considerando os estudos que buscam fazer uma transposição dessa perspectiva em espaços 

escolares formais, é que percebemos a relação entre a organização curricular e o trabalho 

pedagógico em sala de aula a partir de Temas Geradores.  

É importante ressaltar que o termo Tema Gerador é bastante utilizado no âmbito do 

Ensino de Ciências, no entanto nem sempre tem relação com os pressupostos freireanos 

(TORRES, 2010; HALMENSCHLAGER, 2014; FONSECA et al. 2015). De modo geral, é 

explicitado nesses trabalhos a importância de se considerar aspectos da vivência do aluno em 

sala de aula, para possibilitar a contextualização do conhecimento científico e como elemento 

motivacional no processo de ensino e aprendizagem (HALMENSCHLAGER, 2014).  

A organização curricular baseada em temas, como a SE, da forma como concebemos 

em nosso grupo de pesquisa e a Abordagem Temática Freireana (ATF), tem como principal 

objetivo romper com a linearidade do conhecimento escolar, buscando relacioná-lo com a 

realidade, promovendo uma formação escolar socialmente relevante (MALDANER, et al. 

2007) e uma educação crítica e transformadora (FREIRE, 2017). Nesse sentido, 

Halmenschlager, Stuani e Souza (2011) sugerem que o processo de formação docente no 

contexto escolar deve considerar a prática educativa e a organização curricular a partir de temas, 

e, de acordo com Echeverría e Belisário (2008) isso ocasionaria não apenas a melhora dos 

cursos de formação docente, mas promoveria um suporte para orientar a prática educativa dos 

professores. 

Os temas da SE não têm relação com o Tema Gerador balizado em Freire, uma vez que, 

segundo Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) e Halmenschlager e Souza (2012), a SE e a 
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ATF, apesar de apresentarem sintonia quanto ao processo de desenvolvimento em sala de aula, 

nos textos publicados sobre a SE não há a explicitação do processo de obtenção dos temas a 

serem abordados no contexto escolar. No entanto, é importante ressaltar que assim como a ATF, 

na SE se considera que a organização do conteúdo programático da educação ou da ação política 

deve acontecer a partir da “situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo” (FREIRE, 2017, p. 119). Assim a SE é “[...] identificada nos contextos de 

vivência cotidiana dos estudantes fora e dentro da escola, sobre a qual eles têm o que dizer e, 

no contexto da qual, eles sejam capazes de produzir novos saberes expressando significados e 

defendendo seus pontos de vista” (MALDANER; ZANON, 2001, p. 53). 

A fim de promover o diálogo da educação com a prática da liberdade, na ATF se realiza 

a investigação do universo temático do povo ou o conjunto dos temas geradores 

(DELIZOICOV, 1991), sendo esta etapa não realizada no contexto da SE (GEHLEN, 

MALDANER, DELIZOICOV, 2012). No processo de investigação temática o fator 

determinante é a situação-limite, que é fundamental para a seleção do Tema Gerador. De acordo 

com Freire (2017), a situação-limite é percebida na reflexão crítica sobre as relações homens-

mundo e homens-homens, que leva à negação e à superação da realidade, ou seja, de acordo 

com Fonseca (2017, p. 23), as situações limites “representam problemas vivenciados pela 

comunidade e na maioria das vezes não são percebidos pelos sujeitos como algo passível de 

superação”. No entanto, consideramos que tanto na ATF quanto na SE, a constatação do tema, 

não se dá apenas pela própria experiência existencial, mas através da reflexão crítica sobre as 

relações que os homens estabelecem com o mundo e com os outros (FREIRE, 2017). 

Considerando, que a SE é balizada pelos pressupostos de Vygotsky e a ATF pelos de 

Freire, é importante ressaltar um estudo realizado por Gehlen (2009), em que a autora apresenta 

as possíveis relações entre esses autores, explorando essas relações na dimensão 

psicopedagógica, afirmando que no contexto da SE não se explicita a noção de problema 

vinculado ao processo de humanização, sendo que nessa proposta o problema tem relação direta 

com a conceituação científica. Por outro lado, na ATF a noção de problema agrega elementos 

do processo de humanização (o problema sintetiza contradições sociais) e da conceituação 

científica.  

No entanto, alguns trabalhos no contexto do GPeCFEC apresentam uma nova 

perspectiva para a SE, agregando alguns aspectos dos pressupostos freireanos de educação, 

embora os temas não tenham sido selecionados através do processo de investigação temática. 

Por exemplo, os estudos de Amaral et al. (2013), Pinto, et al. (2013), Reis (2015), Bomfim 

(2016), Pimenta (2016), Almeida (2016), Guimarães (2017), Sampaio (2017) e U. Freire (2017) 
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como mostra o Apêndice E. Além disso, destacamos que todos esses trabalhos foram 

desenvolvidos no contexto da formação inicial e continuada de professores de Química da 

UESC. 

Considerando a importância da ampliação das discussões acerca da formação docente 

no contexto do desenvolvimento curricular, Marcelo Garcia (1999, p. 27, grifo nosso) entende 

que a formação de professores é baseada em princípios subjacentes, sendo um deles “a 

necessidade de integrar a formação de professores em processo de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular”, uma vez que segundo Frison et al. (2007) a mudança curricular 

está relacionada à formação de professores e a inovações de suas práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, a formação de professores na interface universidade-escola e no contexto 

de desenvolvimento curricular via SE, pode possibilitar vivências em diversos contextos a esses 

licenciandos. Mas, é importante considerar que o currículo não é neutro e é influenciado por 

inúmeras questões, por esse motivo é fundamental que se compreendam as relações ideológicas, 

econômicas, culturais e sociais que permeiam a comunidade escolar e a sociedade. Dessa forma, 

no próximo tópico apresentaremos de que forma a formação de professores no contexto de 

desenvolvimento curricular via SE e na interface universidade-escola pode contribuir para a 

superação da hegemonia dominante, que tanto influencia os currículos formais e ocultos das 

escolas, para isso nos apoiaremos em Michael Apple.  

 

1.4 Possíveis caminhos para a superação da hegemonia ideológica das classes 

dominantes: repensando o currículo via Situação de Estudo 

 

A palavra currículo está associada a diversas concepções (MOREIRA; CANDAU, 

2007; DALTRO, 2015; CALDAS; VAZ, 2016) e todas elas derivam dos modos de como a 

educação é idealizada e das influências teóricas que contribuem para a hegemonia em um 

determinado momento histórico. Dessa forma, as questões socioeconômicas, políticas e 

culturais direcionam as compreensões acerca do currículo. Segundo Moreira e Candau (2007, 

p.18), ele pode ser compreendido como: 

a) Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 

b) As experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; 

c) Os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 
educacionais; 

d) Os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; 

e) Os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 
procedimentos selecionados nos diferentes graus de escolarização. 
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Portanto, começamos nossa discussão enfatizando que entendemos currículo não apenas 

como um documento impresso que orienta as instituições de ensino, mas um documento que 

reflete todas as relações e interesses sociais de um determinado momento histórico (APPLE, 

2006). Assim, Moreira e Candau (2007, p. 18) concebem a palavra currículo como “as 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações 

sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes”. Nesse 

sentido, as contribuições de Michael Apple para o âmbito curricular centram-se principalmente, 

na compreensão das questões sociais, econômicos, culturais e ideológicas que dinamizam a 

sociedade e que fazem parte do ambiente escolar.  

Moreira e Candau (2007) alertam que a palavra currículo tem sido propagada para 

indicar atitudes e valores que não estão explícitos nos planos e propostas da escola. Essa 

compreensão de currículo é chamada por Apple (2006) de currículo oculto, que é caracterizado 

pelo autor como concepções e atitudes que contribuem para a manutenção da hegemonia 

ideológica das classes mais poderosas da sociedade, ou seja, dos interesses da classe, gênero ou 

raça dominante, de forma velada.  

Gandin (2011) discute alguns conceitos trazidos nas obras de Michael Apple e nessa 

discussão afirma que Apple incorpora conceitos como o de ideologia, hegemonia e senso 

comum para refletir sobre a educação, por essa razão põe a prova o determinismo das análises 

economicistas, que sugerem as relações econômicas como determinantes para a cultura e para 

a educação. No entanto, Michael Apple, apesar de incorporar uma análise marxista sobre a 

relação entre educação e sociedade, faz a análise baseada em trabalhos de Antonio Gramsci. 

Nesse sentido o autor afirma que,  

O enfoque de cunho econômico [...] não pode esclarecer totalmente o que os 
mecanismos de dominação de fato são e como funcionam na vida cotidiana da 

escola. Além disso, devemos complementar a análise de cunho econômico 

com uma abordagem que se incline mais fortemente a uma orientação cultural 

e ideológica (APPLE, 2006, p. 36) 
 

 Dessa forma, para Apple (2006) a análise da hegemonia e do senso comum são conceitos 

centrais para compreender a relação entre a cultura e mundo simbólico e, principalmente para 

entender o campo educacional na atual sociedade. Portanto, o foco deve também estar 

direcionado para as ideologias e para as culturas que fazem parte do processo da formação da 

consciência do indivíduo. Porém, Michael Apple alerta que a ideologia não pode ser entendida 
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com uma falsa consciência imposta pelas relações econômicas, pois para ele a ideologia 

consiste em parte da cultura vivida7, encharcada de senso comum. 

Mas, antes de compreender o que é senso comum, precisamos ressaltar que segundo 

Apple (2006, p.39) a hegemonia 

atua para “saturar” nossa própria consciência, de maneira que o mundo 

educacional, econômico e social que vemos e com o qual interagimos, bem 

como as interpretações do senso comum que a ele atribuímos, se torna o 
mundo tout court, o único mundo (APPLE, 2006, p. 39). 

 

Por essa razão, é necessário considerar que a hegemonia não deve ser entendida como 

mera opinião, bem como também Apple (2006) indica que as instituições de ensino devem agir 

nesse processo de saturação. Para isso, as relações estabelecidas entre os conhecimentos 

abertos, apresentados pelo currículo oficial e os conhecimentos ocultos trazidos pelo currículo 

oculto precisam ser pensadas, pois ambos têm relação com os princípios de seleção e 

organização e com os critérios de avaliação utilizados para medir o sucesso. Segundo Apple 

(2000), a hegemonia cria um guarda-chuva ideológico que agrega diferentes grupos, que 

normalmente não concordariam na totalidade uns com os outros, o que ocasiona a obtenção de 

um consenso hegemônico, que é amplo e abriga diferentes grupos.  

Gandin e Lima (2016, p. 658) ressaltam que “os discursos hegemônicos só se constroem 

como tal na medida em que estão conectados com a vida prática de uma sociedade e com os 

alicerces que a sustentam, isto é, senso comum”. Porém, a hegemonia não é determinante para 

a existência do senso comum, nem vice-versa. Na realidade, o que acontece é uma relação de 

interdependência, pois por meio do senso comum alguns interesses hegemônicos deixam de ser 

vistos como dominantes e passam a ser naturalizados e considerados fundamentais para a 

manutenção da sociedade.  

Apple (2006) destaca que o senso comum não é constituído apenas por discursos 

hegemônicos, mas também é formado por diferentes ideologias e por isso Gandin e Lima (2016) 

o consideram fragmentado, contraditório e com diferentes visões de mundo, ou seja, pode ser 

considerado uma arena de disputa. As ideias de senso comum e hegemonia, segundo Apple 

(2006) tem relação com a ideia de movimento, pois os grupos dominantes precisam diariamente 

lutar para que seus elementos continuem a ser essenciais na vida prática, e assim sigam 

constituindo os discursos que formam o senso comum. 

                                                             
7 Cultura vivida de acordo com Lopes e Macedo (2011) consiste na cultura de uma época e um lugar 

determinados, somente acessível para aqueles que vivem esta época e lugar. 
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Moreira (1989) afirma que Michael Apple em suas obras se preocupa com o papel da 

cultura, no modo como as escolas auxiliam na reprodução e mudanças nas configurações 

sociais, na relação entre Estado, escola e currículo, nas resistências e oposições que permeiam 

a prática curricular e nas influências de raça e gênero, além de classe social e nos elementos de 

opressão e/ou libertação que marcam a escola, o currículo e as salas de aulas. Nesse sentido, 

Apple (1989) enfatiza que a cultura e a ideologia têm autonomia real, bem como a consciência 

do homem é mais que mero reflexo das relações econômicas.  

Desse modo, Apple (1989) classifica a cultura em duas dimensões: a produção cultural, 

que consiste nas experiências vivenciadas diariamente nas interações sociais e o capital cultural, 

que se refere a transformação de produtos culturais em mercadoria, acompanhada da 

acumulação desses produtos. Para esse autor, a produção cultural explica como a hegemonia é 

produzida e contestada, já o capital cultural aponta para as razões que tornam certos produtos 

disponíveis para uso na prática cotidiana. 

Mas, o que é cultura? A cultura pode ser considerada um conjunto de práticas 

significantes, pois essa palavra implica um conjunto de práticas pelas quais significados são 

produzidos e compartilhados em um determinado grupo, ou seja, “quando um grupo 

compartilha uma cultura, compartilha um conjunto de significados, construídos, ensinados e 

aprendidos nas práticas de utilização da linguagem” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27).  

Desse modo, se concebermos o currículo como uma seleção de cultura, então podemos 

também considerá-lo como um conjunto de práticas que produzem significados, como foi 

também concluído por Vieira (2017) baseada em Lopes e Macedo (2011). Portanto, o currículo 

representa “um conjunto de práticas que propiciam a produção, a circulação e o consumo de 

significados no espaço social e que contribuem, intensamente para a construção de identidades 

sociais e culturais” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 28). 

Para Apple (1989; 2006), pensar nas escolas como mecanismo de distribuição cultural 

é fundamental, pois o controle do conhecimento que mantêm e produz instituições da sociedade 

consiste em um elemento crítico para a ampliação da dominação ideológica. Nesse sentido, 

podemos concordar com Apple (1989, p. 31) quando explicita que as escolas “exercem papéis 

importantes na criação das condições necessárias para a acumulação de capital e para a 

legitimação”, pois como aparelho do estado elas legitimam as formas ideológicas necessárias 

para a recriação da desigualdade.  

Desse modo, a fim de questionar e explicar as ligações entre currículo e estrutura 

ideológica e econômica, Apple (2006, p. 64 – 65) faz as seguintes perguntas:  
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o que de fato se ensina nas escolas? Quais são as funções manifestas e latentes 

do conhecimento ensinado nas escolas? Como os princípios de seleção e 

organização, que são usados para planejar, ordenar e avaliar esse 
conhecimento, atuam na reprodução cultural e econômica das relações de 

classe em uma sociedade industrial? (APPLE, 2006, p. 64 – 65) 

 

Esse autor também sustenta a ideia de que “a estruturação do conhecimento em nossas 

instituições de ensino está intimamente relacionada aos princípios de controle social e cultural 

de uma sociedade” (Apple, 2006, p. 36). Mas, precisamos ressaltar que Apple (1989) assegura 

que as escolas não são instituições de reprodução, apenas, pois nem tudo que essa instituição 

‘transmite’, seja pelo currículo formal ou oculto, é ‘absorvido’, sem que haja rejeição das 

classes dominadas. Principalmente, porque os conteúdos culturais ensinados a esses sujeitos 

são demasiadamente abstratos, desconexos e, portanto, incompreensíveis.  

Desse modo, consideramos a articulação de três aspectos apresentados por Apple (2006) 

- a escola como uma instituição, as formas de conhecimento e o próprio educador – mas, o autor 

afirma que cada um desses deve ser situado. Nos fundamentamos em Apple (1989) para afirmar 

que nesses três aspectos a relação universidade-escola é importante para ajudar a compreender 

as complexas relações entre capital econômico e capital cultural, além de desafiar a enormidade 

de relações desiguais de poder e demonstrar como o conteúdo e a organização do currículo, a 

pedagogia e a avaliação da aprendizagem funcionam nesse contexto.  

Por exemplo, a inserção de professores no contexto do desenvolvimento curricular, 

como é o caso da SE, pode possibilitar que o licenciando tenha a capacidade de localizar e 

contextualizar “o conhecimento a ser ensinado, as relações sociais que dominam a sala de aula, 

a escola como mecanismo de preservação e distribuição cultural e econômica” (APPLE, 2006, 

p. 37) e, finalmente, se reconheça como uma pessoa que trabalha nessa instituição. 

Nesse sentido, Moreira e Candau (2007) sinalizam a importância de envolver 

educadores no processo curricular, especialmente por meio de discussões e reflexões, na escola, 

sobre o currículo, tanto o formal quanto o oculto, a fim de elaborar currículos mais atraentes e 

democráticos. Desse modo, é importante considerar que o currículo de cursos de formação de 

professores deve ser determinado e influenciado pelas necessidades sociais, políticas e 

econômicas da sociedade do momento. Nesse sentido, a reflexão acerca da relação estabelecida 

entre a universidade e a escola, torna-se imprescindível para o questionamento do currículo 

dominante.  

Carmo (2015) defende que na formação de professores não convêm apenas leituras 

teóricas, mas uma formação in loco que considere a relação universidade-escola. De acordo 

com a autora, é fundamental que o licenciando conheça as demandas que impactam a realidade 



35 
 

 

escolar, de modo a possibilitar uma compreensão crítica acerca das questões sociais, políticas 

e principalmente econômicas, que influenciam o funcionamento da escola e a distribuição do 

capital econômico e cultural nessa instituição.  

Apple (2006) apresenta uma breve relação entre a estrutura econômica e o conhecimento 

de alto status. Para o autor essa relação explica porque os currículos centrados em disciplinas 

apresentem algum prestígio em algumas áreas. Nesse sentido, os currículos escolares centrados 

em disciplinas que ainda dominam a maior parte das escolas, em detrimento dos currículos 

integrados, contribuem para a maximização da produção de conhecimento de alto status.  

Como já explicitado, a SE é pautada no rompimento da linearidade e da disciplinaridade 

presentes na organização curricular e com isso, é importante que o processo de planejamento e 

implementação aconteça de forma interdisciplinar. Portanto, repensar o currículo considerando 

o caráter interdisciplinar contribui para uma análise mais apropriada dos processos de ensino e 

aprendizagem (SANTOMÉ, 1998). Desse modo, possibilitar a formação de professores nessa 

perspectiva, contribui para que algumas questões implícitas nas propostas disciplinares sejam 

desveladas, pois segundo Santomé (1998) isso permite que as dimensões ética, política e 

sociocultural que são relegadas pelas visões disciplinares, sejam constatadas com maior 

facilidade. 

Porém, precisamos cuidar para que essa formação de professores, não seja no fundo 

apenas a inserção desses sujeitos nas dimensões metodológicas e na organização das 

instituições escolares, mas sim uma possibilidade para uma análise crítica dos conteúdos e das 

finalidades dos níveis educacionais e, em geral, do sistema escolar. Para tanto, Apple (2006) 

enfatiza que devemos explorar como a distribuição cultural e o poder econômico estão 

intimamente ligados, não apenas no ensino do conhecimento moral, mas também no que 

formalmente, chamamos de conhecimento escolar. 
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CAPÍTULO II 

Complexo Integrado de Educação: uma proposta de educação integral e de currículo 

integrado 

 

 Destinamos esse Capítulo a ampliação da discussão sobre a importância da relação 

universidade-escola, já mencionada no Capítulo I, mas agora enfatizando o processo de 

construção das Estações dos Saberes no Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI). 

Inicialmente, apresentamos o que é discutido e sugerido pelos documentos oficiais que orientam 

os Complexos Integrados de Educação (CIE), de modo geral e apresentamos o nosso olhar sobre 

algumas questões baseado nos pressupostos de Michael Apple.  

Posteriormente, discutimos brevemente alguns pressupostos da educação integral em 

tempo integral, considerando referenciais como, Arroyo e Guará, bem como, articulamos esses 

referenciais com o que o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico dos CIE 

apresenta sobre educação integral em tempo integral. Ainda nesse momento, discutimos sobre 

espaço-tempo escolar, considerando as discussões trazidas por Arroyo e Elizabeth Macedo.  

 Num terceiro momento, caracterizamos as Estações dos Saberes (ES) e defendemos a 

importância da relação universidade-escola na construção dessas propostas, principalmente 

considerando os pressupostos da SE.  

 

2.1 Complexo Integrado de Educação: o que nos dizem os documentos oficiais? 

 

Considerando a educação como um dos pilares de suas ações governamentais, o 

Governo do Estado da Bahia estabeleceu as bases de políticas públicas partindo do pressuposto 

de que a educação tem o papel de contribuir para a superação das desigualdades e para a 

formação humana, com o objetivo de possibilitar uma inserção qualificada no mercado de 

trabalho, uma convivência social pacífica, bem como uma realização pessoal direcionada para 

a cidadania plena (BRASIL, 2015; BAHIA, 2018). 

Abrimos nesse momento um parêntese, para ressaltar que o objetivo do CIE de 

possibilitar a inserção qualificada no mercado de trabalho, se assemelha aos propósitos dos 

curriculistas instrumentais, que de acordo com Lopes e Macedo (2011, p. 81) “defendem que a 

escola deve distribuir o conhecimento técnico par ampliar o sucesso no mundo produtivo”. 

Nesse contexto, Santomé (1998, p. 20) discutiu algumas influências dos modelos empresariais 

na educação e concluiu que “cada modelo de produção e distribuição requer pessoas com 

determinadas capacidades, conhecimentos, habilidades e valores”.  
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Vale ressaltar que essa concepção é criticada por Apple (2006), uma vez que essa visão 

de escola é conservadora e só fortalece a manutenção da estratificação da estrutura econômica 

e das relações sociais por meio da distribuição do conhecimento puramente técnico. Além disso, 

Apple (2017) evidencia que essa realidade em que a sociedade se encontra, com desemprego, 

desigualdade econômica, falta de financiamento para programas sociais, racismo e violência, 

influencia na rotina da escola, pois nos faz questionar se a educação deve mesmo mudar a 

sociedade. Nesse sentido, relacionar a escola apenas com a preparação para o mercado de 

trabalho relativiza a sua importância na constituição da identidade dos sujeitos.  

Para tanto é importante considerar alguns dados oficiais que justificam a necessidade de 

uma melhoria na educação básica, mais especificamente no ensino médio. De acordo com 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no período que 

compreende os anos de 2007 a 2013, o número de matrículas no Ensino Médio manteve-se 

estável apresentando uma queda de 0,8% correspondendo a cerca de 64 mil matrículas 

(BRASIL, 2014). 

No que concerne ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), podemos 

inferir que o Ensino Médio se mantém estagnado, uma vez que a média das escolas do país não 

atingiu a meta de 4,3, ficando com um índice de 3,7, segundo a avaliação realizada em 2015. 

Em relação ao estado da Bahia, o índice além de ser baixo, piorou, pois, a meta a ser atingida 

era de 3,8, mas o IDEB foi 3,1 (BRASIL, 2016). 

 Nesse contexto, e considerando a necessidade de consolidar a Bahia numa melhor 

posição na educação brasileira e, principalmente, com a intenção de garantir à população 

escolar da Bahia o domínio das aprendizagens para uma inserção social, que atendam as 

demandas da vida contemporânea, o governo estabeleceu um conjunto de ações governamentais 

na área da educação, que foram agrupadas no Programa Educar para Transformar: um pacto 

pela educação (BRASIL, 2015; BAHIA, 2018). 

 Desta forma, o Programa apresenta em seu documento oficial os dois grandes focos, nos 

quais pretende atuar 

(...) o primeiro deles relaciona-se com a expectativa do Governo do Estado 

quanto ao apoio de toda a sociedade baiana na tarefa de transformar a trajetória 

da educação de nossas crianças e jovens para o aumento do sucesso escolar 

representado pela alfabetização plena e pelas aprendizagens adequadas à etapa 

de escolaridade de cada estudante (...). O segundo foco, por sua vez, traduz a 

esperança da reafirmação cotidiana do método de trabalho coletivo. Por meio 

dele, consolida-se a convicção de que ação de uma pessoa se multiplica em 

muitas dezenas e centenas de outras; assim, concretiza-se o ideário 

constitucional em efetivar os processos educativos por intermédio de ações 

colaborativas entre estado, família e sociedade [...] (BRASIL, 2015, p. 6) 
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 Nesse sentido, a palavra-chave do Pacto pela Educação é articulação, uma vez que 

espera contar com a participação de toda a sociedade na construção de ações que se relacionem 

com o processo de ensino e aprendizagem, propondo novos modelos que possam contribuir 

para a melhora dos indicadores educacionais e sociais da Bahia. Nesse cenário aspectos da 

Situação de Estudo, apresentados no capítulo anterior, como inovação curricular, se apresentam 

como uma possibilidade para esse avanço. Além do mais, o Pacto visa consolidar a relação 

entre a Educação Básica/Profissional e Tecnológica e a Educação Superior (BAHIA, 2018). 

Considerando que é dever do Estado e dos governos garantirem mais tempo de formação 

e de articularem os tempos-espaços de escolarização com outros tempos-espaços do viver e da 

socialização dos estudantes, uma das ações do Pacto pela Educação foi a implantação dos 

Complexos Integrados de Educação (CIE), que têm em sua base conceitual os seguintes eixos 

estruturantes, que são trazidos pelo documento oficial do pacto (BRASIL, 2015), mas foram 

transpostos considerando as especificidades dos CIE (BAHIA, 2018). 

 

 Eixo I – Colaboração entre Estados e Municípios  

Dentro desse eixo o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico dos CIE 

assegura que um princípio filosófico do Complexo é o fortalecimento da cidadania ativa, de 

uma sociedade democrática, ética e envolvida com as questões do bairro, do município, do 

território e do estado. Além disso, é incorporado nessa proposta os pressupostos da “Cidade 

Educadora” que de acordo com a Rede Brasileira de Cidades Educadoras (on-line, 2018), 

consiste em um movimento, iniciado em 1990 quando um grupo de cidades representadas por 

seus governos locais pactuou o objetivo comum de trabalhar juntas em projetos e atividades 

para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, mas apenas em 1994 o movimento foi 

formalizado.  

 O movimento “Cidade Educadora” tem como princípios a escola como espaço 

comunitário, a cidade como espaço educador, a possibilidade de aprender na cidade, com a 

cidade e com as pessoas, a valorização do aprendizado vivencial e a priorização da formação 

de valores. Dessa forma, o movimento reconhece, promove e exerce um papel do educador na 

vida dos sujeitos, assumindo desafios permanentes a formação integral de seus habitantes. 

 

 Eixo II – Fortalecimento da Educação Básica 

 Este eixo compreende as ações em curso na Rede Estadual que têm como objetivo o 

enriquecimento, a diversificação e a inovação das atividades curriculares e metodológicas, para 

melhoria e ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. Nesse caso, a articulação 
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e/ou aproximação entre a educação básica e o ensino superior assume um papel importante no 

fortalecimento da educação básica, pois possibilita uma reflexão, um diagnóstico e também 

uma ressignificação das práticas docentes, dos currículos e das metodologias, promovendo o 

desenvolvimento de ações e políticas, modelagens inovadoras, imbricadas nas ações do Ensino, 

da Pesquisa e da Extensão. 

 

 Eixo III – Educação Profissional e Tecnológica  

 Para a construção da relação desse eixo entre Educação Profissional e Tecnológica o 

documento sugere a necessidade de um currículo integral e integrador, com uma educação 

profissional e tecnológica, que possa refletir a realidade e articule com a contemporaneidade. 

Além disso, é importante que se apresente uma nova dinâmica da produção de bens de consumo, 

em que a interação e a aprendizagem se deem na constituição de redes cada vez mais 

tecnológicas, para que haja uma compreensão e uma visão do mundo do trabalho.  

 Desta forma, para a constituição desse percurso pedagógico é preciso a inserção de 

conteúdos e estratégias de aprendizagem que qualifiquem os estudantes a uma visão 

multidisciplinar e empreendedora, para tomada de decisão, além de adquirirem competência 

para construção de redes. 

 

 Eixo IV – Parceiros da Escola  

 A proposta dos CIE sugere um diálogo direto com a comunidade e com o território, 

firmando um grande pacto social, sendo necessário para isso uma articulação de parcerias com 

toda a sociedade, sendo esta corresponsável pelo processo de aprendizagem dos sujeitos, 

constituindo uma grande rede de dimensão pedagógica, de caráter gerencial e fomento, de 

caráter infraestrutural, considerando que a construção desta escola inovadora é de 

responsabilidade de todos.  

 

 Eixo V – Integração família-escola  

 Considerar a concepção de escola plural, inclusiva e democrática se refere a ampla 

participação da família e da sociedade no processo de aprendizagem. Nesse sentido, a interação, 

a integração e a participação efetiva contribuem de maneira preponderante para o êxito do 

processo de ensino e aprendizagem, pois é levado em conta o processo histórico cultural da 

comunidade. 

 Balizados pelos eixos supracitados e por meio do Decreto governamental n. 16.718, de 

11 de maio de 2016, os CIE foram criados. De acordo com o Plano Orientador Institucional e 
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Político-Pedagógico, os CIE consistem em “Centro Territoriais de Cultura & Tecnologia”, que 

por meio da articulação universidade-escola, visam a formação docente e discente, 

principalmente por meio de formação continuada e acadêmica. É importante ressaltar, que essa 

articulação traz como principal proposta um novo modelo de escola, que possibilite uma 

reflexão acerca de práticas pedagógicas, uma organização curricular e um redimensionamento 

dos tempos e espaços escolares, com o intuito de estabelecer uma política educacional que 

promova uma ampliação de oportunidades de aprendizagem. 

 Nesse sentido, o Plano sugere a necessidade de implementação de mudanças conceituais 

e estruturais, principalmente no currículo, no método e na gestão, para que posteriormente se 

construam as bases conceituais dos CIE, considerando o atual cenário social, as demandas dos 

territórios de identidade em que os CIE estão inseridos e as especificidades e identidades 

culturais de cada povo. Além disso, é evidente que para que haja esse fortalecimento da 

Educação Básica, é importante redimensionar a articulação com a Educação Superior. Dessa 

forma, viabiliza a formação permanente dos professores, visando um avanço significativo nas 

metodologias de ensino, nos materiais didáticos, nos instrumentos e processos de avaliação da 

aprendizagem e no planejamento de ensino. Bem como, fomenta trabalhos com a gestão escolar 

por meio de projetos de responsabilidade ambiental e social e projetos tecnológicos. 

 Desta forma, o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico enumera alguns 

objetivos que devem direcionar as ações acerca dos CIE, sendo eles: 

 Participação dos pais na vida escolar dos filhos; 

 Engajamento dos estudantes na gestão das escolas; 

 Empenho dos profissionais das escolas na aprendizagem dos estudantes; 

 Envolvimento das Instituições de Ensino Superior, com o desenvolvimento da escola 

básica, através de uma forte articulação entre a Educação Superior e a Educação Básica. 

Já é de nosso conhecimento que as parcerias mais atuantes são as estabelecidas com a 

UESC, com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e o Centro Juvenil de 

Ciência e Cultura (CJCC). 

 Articulação socialmente mais comprometida do setor produtivo com os avanços 

educacionais; 

 Empenho de todos e demais segmentos organizados da sociedade com o futuro do 

Estado e do país. 

 

Para o alcance desses objetivos o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico 

sugere que são necessários a participação intensa dos segmentos vinculados à educação escolar 



41 
 

 

e o envolvimento dos demais setores sociais, incluindo parceiros estratégicos sejam eles de 

iniciativa pública, mista ou privada. As ações que visam atender esses objetivos têm como 

premissa o estabelecimento de princípios norteadores políticos pedagógicos e de gestão 

institucional para os CIE. 

Desta forma, a meta do Plano é implantar até 2019, vinte (20) CIE em todo território 

baiano, seja na modalidade seriada ou profissional e tecnológica. Atualmente, temos no estado 

três (3) CIE implementados, respectivamente, em Porto Seguro, Ipiaú e Itabuna, que compõem 

a Rede de Complexos Integrados de Educação do Estado da Bahia, todos com suas 

especificidades, porém com o objetivo comum de reunir no mesmo espaço físico a Educação 

Básica e a Superior, constituindo como um centro de formação de professores e de profissionais 

em educação. 

Esse tópico apresenta especificamente o que é recomendado pelo documento oficial para 

o desenvolvimento e manutenção dos CIE, no próximo tópico abordaremos mais 

especificamente sobre a educação integral em tempo integral, enfatizando principalmente o que 

é recomendado pelo documento.  

  

2.2 Um olhar para a educação integral em tempo integral  

 

A questão da educação integral tem alcançado grande visibilidade no contexto 

educacional brasileiro, em que Programas como o Mais Educação, Escola em Tempo Integral 

e Escola Integrada estão cada vez mais em evidência no Ministério da Educação, bem como 

também nas escolas das redes municipais e estaduais no Brasil (GUARÁ, 2006; ARROYO, 

2012). Esses Programas apresentam características comuns no que se refere a mais tempos-

espaços de educação para os estudantes da rede pública de ensino. No entanto, Arroyo (2012) 

ressalta que o direito à educação, promoveu ainda mais direito a educação e a mais tempo na 

escola, todavia esses Programas correm o risco de perder seu significado político se limitarem-

se a oferecer mais tempo da mesma escola ou mais educação do mesmo tipo de educação que 

temos atualmente. 

A educação integral em tempo integral já era idealizada pela Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), a Lei nº 9.394 de 1996, sendo garantido que “serão 

conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de 

ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral” (BRASIL, 1996, Art. 87, § 5º). 

Além disso, a Lei nº 13.415 de 2017 assegura que a partir desse ano os currículos do ensino 



42 
 

 

médio devem favorecer a formação integral dos sujeitos nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais (BRASIL, 2017). 

 Desse modo é importante ressaltar que a educação integral em tempo integral não se 

constitui como uma prática inovadora em nosso país. Segundo Freitas e Galter (2007, p.125) 

“as transformações no modelo econômico brasileiro determinam as demandas por uma escola 

universal, reduz-se então, a jornada diária, inclusive a própria duração da escola primária passa 

a ser questionada como uma condição para poder estendê-la a toda a população”. Essa citação 

nos faz refletir, sobre o crescente avanço industrial brasileiro, nos anos de 1920, uma vez que 

houve a necessidade de preparar a população para essa nova conjuntura econômica, que exigia 

profissionais preparados para o trabalho (FERREIRA; REES, 2015).  

Ainda de acordo com esses autores, nesse ano de 1920 iniciou-se um movimento 

conhecido de Escola Nova. Esse movimento teve como filosofia a universalização da escola 

pública, laica e gratuita. Anísio Teixeira era um dos integrantes dessa corrente pedagógica e 

defendia fortemente que a escola pública deveria ser de tempo integral, com o objetivo de 

atender aos interesses de cada comunidade. É importante ressaltar que as ideias de Anísio 

Teixeira são bastante influenciadas pelos pressupostos de John Dewey, que acreditava num 

modelo educacional integral, ou seja, que educa a criança, física, emocional e intelectualmente 

(FERREIRA; REES, 2015). 

Considerando esses pressupostos, em 1950, Anísio Teixeira fundou o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro na cidade de Salvador, na Bahia. O objetivo desse centro era 

formar os sujeitos para o trabalho e para a sociedade, oferecendo as mínimas condições de 

alimentação e saúde, esporte, cultura e lazer. Essa proposta influenciou muitas cidades, e na 

década de 1980, o professor Darcy Ribeiro implantou no Rio de Janeiro os Centros Integrados 

de Educação Pública (CIEP), durante o governo de Leonel Brizola. Os CIEP tinham como 

principal objetivo oferecer o ensino fundamental, baseado no currículo escolar formal, mas 

complementado com atividades esportivas, recreativas e artísticas diversificadas (FERREIRA; 

REES, 2015). 

Aqui na Bahia, apresentam-se então desde 2016, baseado, nos princípios filosóficos da 

Educação Integral, os CIE, que se constituem como uma reconfiguração dos tempos e espaços 

pedagógicos escolares, transformando-se em unidades escolares de ensino médio, seriadas ou 

profissional/tecnológica que visam a um ensino integral. Nessa nova modalidade de escola, no 

turno diurno, é oferecido ensino em tempo integral, já no noturno, o currículo é reconfigurado, 

de modo a promover tempos e espaços a partir da proposição de uma educação integral, 

considerando a realidade de cada unidade escolar.  
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O Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico defende que o modelo de 

aprendizagem nos CIE deve ser baseado nas pedagogias ativas e sociointeracionistas, podendo 

ser mediada por tecnologias da informação e comunicação e compromissada com a 

aprendizagem interdisciplinar (BAHIA, 2018). 

A fim de atender os critérios de uma aprendizagem interdisciplinar os CIE oferecem 

Educação Integral e em Tempo Integral dividida em áreas de conhecimentos correspondentes à 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo elas Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

e Matemática, Computação e suas Tecnologias (BRASIL, 2017). Importante enfatizar que 

como o documento do Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico do CIE foi 

publicado em fevereiro de 2018 e a versão da BNCC referendada neste documento é a 2ª versão 

(divulgada em abril de 2016). 

Importante ressaltar que a BNCC nos faz refletir acerca do que é considerado 

conhecimento oficial. Considerando que o currículo não combina com neutralidade e não se 

trata de um conjunto neutro de conhecimentos, podemos inferir que sempre parte de uma 

tradição seletiva (APPLE, 2011). Desse modo, o currículo se torna “produto das tensões, 

conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo” (APPLE, 2011, p. 71). Portanto, entendemos que um currículo nacional vem carregado 

de investidas ideológicas. Essas investidas por sua vez, legitimam o conhecimento técnico e 

acadêmico por meio das relações de poder, tornando-o um conhecimento oficial (LOPES; 

MACEDO, 2011).  

Quanto a tradição seletiva, Apple (2011) afirma que o conhecimento legítimo e oficial, 

a sua organização, quem tem competência para ministrá-lo, o que sinaliza aprendizagem e quem 

pode perguntar e responder sobre esses conhecimentos estão relacionados a questões de poder, 

como por exemplo a subordinação é reproduzida na sociedade. Além disso, de acordo com 

Lopes e Macedo (2011, p. 89), a tradição seletiva não é realizada tendo em vista apenas a 

educação, mas cabe a ela um papel preponderante, uma vez que por meio dessa tradição é criada 

“uma cultura geral humana, o registro histórico de uma dada sociedade e uma rejeição de áreas 

consideráveis da cultura vivida”, ou seja, uma rejeição de ideologias não-hegemônicas.  

Essas questões nos mobilizam a refletir acerca dos propósitos da educação. De acordo 

com Apple (2011), a educação perdeu o sentido, uma vez que deixou de ser uma aliança social 

que reunia “minorias”, mulheres, professores, ativistas, legisladores e funcionários públicos, 

que visavam o desenvolvimento de políticas sociais-democráticas para as escolas, e passou a 

concentrar os interesses educacionais no aumento da competitividade internacional, no lucro e 
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na disciplina, bem como no resgate romantizado do lar, da família e da escola “ideais”. Portanto, 

Santomé (1998) ressalta as implicações sociais nessa modalidade de currículo, que influenciam 

inclusive no que os alunos aprendem a desconsiderar, ou até mesmo a entender como 

inexistente, anormal e ilegítimo acerca dos conhecimentos culturais. 

Dessa forma, podemos inferir que esses conhecimentos culturais devem ser inseridos no 

currículo escolar de forma contextualizada, promovendo aproximação dos estudantes com eles, 

a fim de formar sujeitos capazes de compreender, julgar e intervir em sua realidade, de forma 

crítica, responsável e democrática. Para tanto, o currículo pode ser organizado de modo a 

superar os limites disciplinares, centrando-se em temas e problemas. 

Portanto, em cada CIE há equipes docentes organizadas em eixos interdisciplinares, a 

serem operacionalizadas por meio de metodologias ativas de ensino e aprendizagem com o uso 

de tecnologias da informação e compartilhamento e planejamento participativo e vivencial nos 

diferentes espaço-tempos de aprendizagem que permeiam o cotidiano escolar.  

 Desta forma, o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico traça alguns 

princípios educativos para os CIE, a saber: 

 Formação cidadã pautada na democracia e na defesa dos direitos humanos para a 

construção da vida em sociedade; 

 Valorização do trabalho, da pesquisa e da convivência social como fundamentos dos 

processos educativos; 

 Indissociabilidade entre educação e prática social; 

 Compromisso com as dimensões estética, ética e política da formação; 

 Reciprocidade didático-pedagógica entre docentes e discentes na consolidação dos 

objetivos e direitos de aprendizagem no Ensino Médio e suas modalidades; 

 Solidariedade aprendente nas redes de ensino e aprendizagem escolares ou não; 

 Dialogicidade entre educação, trabalho, tecnologia e cultura; 

 Garantia de acesso e permanência aos processos formativos dos CIE; 

 Integração Universidade-Escola na construção das relações pedagógicas constitutivas 

da Educação Integral e em Tempo Integral; 

 Pluralismo de concepções e práticas pedagógicas; 

 Corresponsabilidade socioambiental como garantia de uma formação voltada para a 

sustentabilidade ambiental e para o compromisso social com as gerações futuras. 

 

Nessa perspectiva, Guará (2006) e Arroyo (2012) alertam para o fato de que programas 

que visam a educação integral e em tempo integral devem alargar o papel da escola, da docência 
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e dos currículos para dar conta de uma educação que promova o direito ao conhecimento, às 

Ciências e a tecnologia imbricados à cultura, aos valores, ao corpo e suas linguagens, 

expressões, ritmos, vivências, emoções, memórias e identidade diversas. É importante destacar 

que Guará (2006) afirma que a concepção de educação integral que visa a formação integral 

humana traz os sujeitos para o centro das indagações e preocupações da educação. Desta forma, 

essa função da escola de formação integral exige mais tempos, espaços, saberes, artes, 

compromissos profissionais e diversidades profissionais.  

De acordo com o modelo pedagógico proposto pelo Plano Orientador Institucional e 

Político-Pedagógico os CIE devem visar a formação plena e madura do estudante, não só para 

o mundo do trabalho ou para a profissionalização, mas acima de tudo para a auto emancipação, 

formação cidadã, crítica e consciente. Nesse sentido, Arroyo (2012) alerta para o fato de que as 

boas intenções de programas como esses, muitas vezes são submetidos a políticas seletivas e 

classificatórias mais fortes, pois escolas ou redes de ensino orientam esse tempo a mais para 

reforçar o treinamento dos estudantes para apresentar bons resultados nas ameaçadoras provas 

que visam elevar a média da escola, que inclusive é uma das metas do Pacto Educar para 

Transformar. 

Assim como o currículo nacional pode ser considerado como um mecanismo de controle 

político do conhecimento (APPLE, 2011), a avaliação nacional, como é o caso dos exames 

classificatórios e das políticas seletivas, podem ser considerados dispositivos que acentuam as 

diferenças econômicas, de classe e a segregação racial, uma vez que supostamente classificam 

as escolas com “selos de qualidade”, bem como também classificam os estudantes, “agravando 

os antagonismos sociais e o esfacelamento cultural e econômico” (APPLE, 2011, p. 89).  

Portanto, os CIE ancorados nos eixos estruturantes citados anteriormente tem como 

premissa uma prática pedagógica contemporânea, impregnada de um enfoque crítico-reflexivo, 

com ações direcionadas para a preparação de um sujeito aprendente capaz de conviver em uma 

sociedade em recorrente mudança, sendo construtor do seu próprio conhecimento (BAHIA, 

2018). Para isso, as bases teóricas que embasam a proposta dos CIE, propõem estratégias 

metodológicas para o fazer pedagógico, balizadas por um currículo integrador, têm como 

objetivo envolver saberes de um conjunto de componentes curriculares (CC) dentro do mesmo 

eixo, além de valorizar os valores, as habilidades e as competências dos sujeitos, que são 

consequência do processo sócio-histórico, no processo de construção do conhecimento. 

O currículo integrador está intimamente relacionado com a prática interdisciplinar, que 

de acordo com o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico consiste num trabalho 

coletivo e solidário que exige a descentralização do poder e uma autonomia efetiva do sujeito. 
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Além disso, a prática interdisciplinar exige uma prática docente que tenha como princípios, a 

interdisciplinaridade, a contextualização dos conteúdos, a valorização do trabalho em equipe, o 

desenvolvimento de atitude de pesquisa, valorização e dinamização da comunicação e resgate 

do sentido humano. 

Esses princípios corroboram com os pressupostos da SE, tendo em vista que ela consiste 

numa proposta interdisciplinar, que abrange planejamento coletivo, investigação, pesquisa e 

desenvolvimento. Além disso, considera e valoriza os saberes de todos os sujeitos envolvidos, 

como já foi apresentado no Capítulo I desta dissertação. 

O Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico defende que o trabalho de forma 

interdisciplinar possibilita um aproveitamento mais efetivo dos espaços e tempos escolares, 

pois a partir de temas globais pode-se organizar projetos em turmas e grupos de trabalho. Além 

disso, sugere a articulação interdisciplinar dos CC por meio da abordagem de questões 

econômicas e sociais e de obtenção e distribuição da energia ou a sustentabilidade 

socioambiental, uma vez que envolve História, Sociologia, Geografia, Ciências da Natureza e 

áreas afins (BAHIA, 2018). 

O Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico recomenda que as atividades a 

serem realizadas nos CIE deverão ser orientadas de modo a conferir contextualização, diálogo 

intercultural e sobretudo, aprofundamento dos vínculos entre os participantes deste processo. 

No entanto, o Plano ressalta que pensar o currículo e os tempos pedagógicos como proposto 

para os CIE, implica alguns obstáculos, que são citados abaixo: 

 Bipartição entre a BNCC e parte diversificada como dimensões distintas de uma mesma 

configuração curricular; 

 Exclusividade da aplicação de eixos temáticos para a composição da parte diversificada; 

 Superação gradual do efeito disciplinar na constituição dos CC constantes na totalidade 

da matriz curricular; 

 Ausência de um CC ou atividade que articule de forma interdisciplinar as diferentes 

áreas do conhecimento; 

 Pulverização fragmentada da carga horária na organização do conhecimento e das 

relações de saber-poder na escola. 

 

Os CIE com sua nova configuração integrou os componentes curriculares constituídos 

na BNCC e na parte diversificada e compôs áreas de conhecimento, sendo que a área de 

Matemática foi agrupada na área de Ciências. Importante ressaltar que a parte diversificada 
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deve estar em sintonia com a BNCC, bem como precisa ser articulada a partir do contexto 

histórico, econômico, social, ambiental e cultural (BRASIL, 2017). 

Nesse cenário, o documento Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico 

sugere as Estações dos Saberes, com o objetivo de garantir a composição de coletivos de 

professores e estudantes que participam semanalmente de atividades geradoras de múltiplas 

ações que são desenvolvidas ao longo dos outros espaços e tempos de trabalho. O principal 

objetivo das Estações é assegurar maior integração entre as áreas de conhecimento e os espaços 

e tempos necessários para a transformação cotidiana dos modos de produção de conhecimento 

e das relações sociais de saber-poder nos cenários intra-institucionais dos CIE (BAHIA, 2018). 

Nesse sentido, a proposta curricular dos CIE é baseada em três linhas norteadoras, quais 

sejam: a formação acadêmica, a formação para a vida e a formação para o desenvolvimento das 

competências para o Século XXI e que também é baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM). Desta forma, a compreensão do trabalho como princípio 

educativo e a pesquisa como princípio pedagógico se constituem como elementos estruturantes 

do currículo, potencializando a relação entre ensino, pesquisa e ação e a articulação entre a 

teoria e a prática, considerando a autonomia dos sujeitos e a sua relação histórico-cultural com 

o território (BAHIA, 2018). 

Essas questões nos levam a pensar em um currículo inclusivo, emancipatório e 

transformador, que além disso considera a escola como um espaço de múltiplas identidades 

culturais. Nesse contexto, o currículo deve ser construído em uma dimensão prática e 

permanente, que assume os educadores e educandos como sujeitos no processo educacional. 

No entanto, para tornar clara a realidade curricular é necessário compreender os 

contextos e as práticas que nele interagem. Dessa forma, o Plano Orientador Institucional e 

Político-Pedagógico aponta alguns princípios que contribuem para identificar o caráter 

emancipatório do currículo, uma vez que o currículo deve ser uma prática sustentada pela 

reflexão como práxis e por isso envolve planejamento, ação e avaliação. Além disso, o currículo 

necessita considerar o mundo real e pode operar em um contexto de interações sociais e 

culturais, incluindo os aspectos políticos, econômicos e sociais. E, por fim, o currículo também 

precisa assumir seu conteúdo como construção social, em que os educandos assumem 

ativamente seu papel na elaboração do seu próprio saber. 

O caráter emancipatório do currículo do CIE é concretizado por meio das Estações dos Saberes. 

Essa ação pedagógica será discutida no próximo tópico, bem como também será apresentada a 

importância da relação universidade-escola na construção dessas ações. 
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2.3 A relação universidade-escola na construção de Estações dos Saberes 

 

As Estações dos Saberes (ES) consistem em ações pedagógicas realizadas 

trimestralmente, com carga horária de 36 horas semanais, que devem ser cumpridas no trimestre 

que envolvem a iniciação científica e a intervenção de práticas sociais através de projetos 

interdisciplinares. Desse modo, entendemos que por meio da relação entre a universidade e a 

escola pode ocorrer a promoção de uma nova orientação à prática educativa dos professores, 

conforme apontado por Echeverría e Belisário (2008).  O principal objetivo das Estações dos 

Saberes, conforme o documento Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico do CIE, 

é promover o protagonismo estudantil a partir do teatro, planejamento estratégico de carreira 

profissional, jogos esportivos, jogos pedagógicos, dentre outros e, desta forma possibilitar que 

a relação entre o conhecimento científico e o cotidiano seja percebida pelos alunos. Além disso, 

as Estações buscam articular saberes e práticas escolares com múltiplos saberes e práticas das 

comunidades não escolares locais, regionais e nacionais, promovendo experimentações 

pedagógicas interdisciplinares, interculturais e interepistêmicas.  

O Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico sugere que as ES sejam 

organizadas a partir da metodologia de projetos. Apesar do documento não explicitar nenhum 

referencial de metodologia de projetos, apontamos trabalhos como os de Ventura (2002), Moura 

e Barbosa (2006) e Oliveira (2006), que afirmam que trabalhar na perspectiva da metodologia 

de projetos favorece o desenvolvimento da capacidade de decidir, falar e escutar nos estudantes. 

Além de possibilitar que os estudantes sejam formados integralmente através da pesquisa e do 

trabalho. Oliveira (2006) afirma que o trabalho com projetos tem o objetivo de romper com a 

linearidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Em contrapartida o Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico também 

afirma que considerando a articulação a palavra-chave dos CIE, podem ser incorporadas a 

organização das ES, perspectivas metodológicas e curriculares mais contemporâneas, o que 

valida o projeto como plural e inclusivo. Desse modo, a SE se apresenta também como uma 

possibilidade para a organização dessa ação, uma vez que as ES consistem num espaço que 

permite a articulação entre a Educação Básica e a Educação Superior. 

A organização do espaço do cotidiano escolar nos momentos das ES acontece em turmas 

multisseriadas com horários reservados institucionalmente e por áreas de conhecimento. Santos 

(2015, p. 87) define turmas multisseriadas como 

uma forma de organização escolar caracterizada pela oferta do ensino a um 

grupo de estudantes constituído de vários níveis de aprendizagem (ano, série, 
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grau, ciclo etc) e diferentes idades, reunidos em um mesmo espaço (uma sala 

de aula), geralmente sob responsabilidade de apenas uma professora ou 

professor. Elas são a forma de organização escolar que atualmente prevalece 
nas escolas rurais, embora estejam presentes também no espaço urbano 

(SANTOS, 2015, p. 87). 

 

Desse modo, as ES são espaços itinerantes e por isso se caracterizam como espaços 

múltiplos de aprendizagem onde os sujeitos envolvidos se encontram, a partir da significância 

sócio-histórica dos processos de vida. Por conta dessa itinerância, o planejamento das ES deve 

permitir a articulação entre o momento cognitivo e as vivências, organização e sistematização 

do acervo do conhecimento, além da articulação com outros saberes. A partir de temas 

geradores, a articulação dos saberes deve acontecer baseada em problemas e o processo de 

conhecimento do fazer “Ciências” através do processo de Iniciação Científica (BAHIA, 2018). 

Com tantos critérios para que o planejamento seja efetivo, o Plano Orientador 

Institucional e Político-Pedagógico apresenta alguns processos e produtos esperados pelas ES, 

sendo o diário de bordo um dos principais, que é construído por cada estudante a cada aula 

durante todo o processo. As informações contidas nesse diário podem gerar galerias de imagens 

e textos, publicações em eventos, atividades de intervenção social, atividades de campo, 

intervenções artísticas dentro e fora da escola, bem como diferentes materiais didáticos. A 

avaliação durante as ES deve acontecer de forma contínua e processual e deve considerar as 

produções textuais e de materiais artísticos e multimídias, a efetiva participação e articulação 

com a comunidade, a transposição didática entre saberes e práticas, a geração de novos 

processos e a emergência de novos saberes na vida escolar. 

Consideramos pertinente enfatizar que o Plano Orientador Institucional e Político-

Pedagógico se apresenta como um documento pouco organizado e sem muitas orientações para 

os professores e gestores da escola. Por exemplo, não é explicitado no documento o que os 

autores entendem por ensino integral, educação integral, ensino de tempo integral, currículo 

integral e integrado, por metodologias ativas e sociointeracionistas, metodologia de projetos, 

temas geradores e transposição didática. Além disso, esse Plano se inspira em documentos 

como a BNCC, que foi aprovada no final do ano 2018 e as DCNEM. Desse modo, podemos 

inferir ainda mais que o documento dá margem para relacionarmos a proposta do CIE com 

diversas perspectivas educacionais e curriculares.  
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CAPÍTULO III 

Pesquisa-ação: uma construção coletiva 

 

 Reservamos a esse capítulo a apresentação dos caminhos da pesquisa. Nele discutimos 

os pressupostos da pesquisa-ação, considerando referenciais, como Franco (2005), Tripp 

(2005), Latorre (2007), Dionne (2007) e Teixeira e Megid Neto (2017). Ao longo deste capítulo, 

também apresentamos os passos que seguimos, desde a delimitação do problema inicial, pelos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, até o planejamento, execução e avaliação das ações realizadas 

no decorrer do período em que realizamos a pesquisa.  

 

3.1 Pesquisa-ação: um caminho rumo ao trabalho colaborativo 

 

Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa, pois tem como fonte direta de 

informações o ambiente natural e o pesquisador como seu principal instrumento. Segundo 

Lüdke e André (1986, p. 11) esse tipo de “pesquisa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada”. Nesse tipo de pesquisa, 

há uma preocupação muito maior com o processo do que com o produto, ou seja, o interesse 

está em estudar um determinado problema e observar como o mesmo influencia as atividades, 

os procedimentos e as interações cotidianas. 

Nesse sentido, considerando o contexto educacional e balizados em Teixeira e Megid 

Neto (2017) a nossa pesquisa pode ser caracterizada como pesquisa de natureza interventiva, 

que de acordo com os autores supracitados se refere a um conjunto de modalidades de 

investigação que tem como objetivo gerar conhecimentos, práticas alternativas/inovadoras e 

processos colaborativos. Além disso, a pesquisa-ação como uma modalidade de pesquisa 

possibilita testar ideias de propostas curriculares, estratégias e recursos didáticos e promover 

processos formativos com o intuito de solucionar questões práticas e, em alguns casos 

possibilitar a construção de conhecimento sistematizado. 

Na matriz construída por Teixeira e Megid Neto (2017) encontram-se as diferentes 

modalidades de pesquisa de natureza interventiva, dentre elas está a pesquisa-ação, que segundo 

Franco (2005), Latorre (2007), Dionne (2007) e Teixeira e Megid Neto (2017) foi descrita pelo 

psicólogo social Kurt Lewis (1946)8 como um espiral de etapas, que consistia em planejamento, 

implementação e avaliação dos resultados da ação. Atualmente, ela se difere dos outros tipos 

                                                             
8 LEWIN, K. Action research and minority problems. Journal of Social lssues, n. 2, pp. 34-46, 1946. 



51 
 

 

de pesquisa, uma vez que requer uma ação como parte integrante do processo de investigação, 

direciona o foco para os valores profissionais e não para as considerações metodológicas, além 

de ser uma investigação sobre a pessoa, pois os profissionais investigam suas próprias ações 

(LATORRE, 2007). O autor supracitado considera que o principal objetivo da pesquisa-ação 

não é apenas gerar conhecimentos, mas questionar as práticas sociais e os valores que os 

compõem a fim de explicitá-los. 

Além disso, Tripp (2005) classifica a pesquisa-ação como um tipo de investigação-ação, 

pois segundo o autor, se refere a um processo que segue um ciclo que tem como objetivo o 

aprimoramento da prática através da oscilação sistemática entre o agir no âmbito prático e 

investigar a respeito dessa prática. Desta forma, geralmente uma investigação-ação segue 

quatro fases, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1. Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação. 

Fonte: Tripp (2005) 

 

No âmbito educacional, Tripp (2005, p. 447) define pesquisa-ação como “uma forma de 

investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se 

decide tomar para melhorar a prática”. Latorre (2007, p. 24) complementa essa definição, 

ressaltando que a pesquisa-ação consiste em uma “indagação prática realizada pelos professores 

de forma colaborativa, com a finalidade de melhorar a prática educativa através de ciclos de 

ação e reflexão”. Nesse caso, nossa pesquisa se insere como forma de colaborar com a formação 
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inicial e continuada de professores da escola em questão, por meio da SE e com processos que 

possibilitassem a ação, a reflexão sobre a ação e modificação da ação. 

Nessa perspectiva, Tripp (2005) e Teixeira e Megid Neto (2017) apresentam algumas 

características da pesquisa-ação, que serão pontuadas a seguir: 

1) Deve ser contínua e não repetida, uma vez que não se deve fazer pesquisa-ação 

sobre a prática de alguém repetidamente, mas regularmente trabalhar a fim de 

melhorar algum aspecto dela. 

2) É pró-ativa, principalmente no que se refere às mudanças. E as mudanças são 

estratégicas, mas não imediatas, uma vez que a ação é baseada na compreensão 

alcançada por meio da análise das informações, sendo o planejamento flexível e 

ajustável ao longo do tempo. 

3) É participativa, pois inclui todos os que estão envolvidos nela e o trabalho deve ser 

colaborativo. Além disso, não se trabalha sobre os outros, mas sim, com os outros. 

4) É pesquisa de natureza interventiva, uma vez que apesar de apresentar 

características experimentais como as pesquisas científicas, ocorre em cenários 

sociais não manipulados, sem seguir variáveis controladas. 

5) Sempre começa a partir de algum problema, que está localizado na comunidade, 

localidade do trabalho, instituição e envolve pessoas, professores, estudantes, 

funcionários, gestores, podendo focalizar grupos específicos dentro da escola. Nesse 

caso, o problema do projeto em questão de pesquisa-ação emerge da mudança 

curricular da escola e o grupo específico que fez parte do projeto foram os 

professores de Química, Física e Biologia, tanto da universidade quanto da escola. 

6) A seleção dos problemas emerge do grupo participante. 

7) É sempre deliberativa, uma vez que intervém na prática rotineira e nesse sentido é 

necessário julgar de maneira competente o que mais provavelmente aperfeiçoará a 

situação de maneira eficaz.  

8) Tende a documentar seu processo. Nesse caso, o processo foi documentado em 

forma de vídeogravação, gravação de áudios e diário de bordo da pesquisadora. 

9) Compreender o problema e saber o motivo pelo qual ele ocorre são essenciais 

para cogitar mudanças a fim de melhorar a situação, em função da resolução de 

problemas e de transformação e mudança social. 

10) O conhecimento obtido é compartilhado com outros da mesma profissão ou 

organização, principalmente por meio de uma rede. 
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A nossa pesquisa buscou atender a essas características, no entanto, Latorre (2007, p. 

29) aponta algumas dificuldades ligadas ao processo de ação e reflexão no âmbito educacional, 

sendo algumas delas a resistência à mudança das instituições escolares, a falta de tempo para 

dedicar-se as tarefas de pesquisa e inovação, a dificuldade da comunicação interpessoal9, a falta 

de infraestrutura e suporte técnico para o processo, pois considerando o CIEI pudemos perceber 

que o tempo, para planejamento das ES era curto, uma vez que o currículo mudou mas a 

estrutura da escola não acompanhou a mudança. Ainda sobre as dificuldades, Teixeira e Megid 

Neto (2017) ressaltam que estudos acadêmicos, a exemplo de teses e dissertações, apresentam 

limitações de tempo, desta forma projetos de pesquisa-ação podem ser um desafio para o 

pesquisador. 

Considerando esses aspectos e com o intuito de melhor atender aos objetivos da 

pesquisa-ação, Dionne (2007) aponta quatro (04) etapas para a formulação de projetos em 

pesquisa-ação, que na medida do possível foram seguidos para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, com algumas adaptações. 

 

3.1.1 Identificação da situação inicial 

Dionne (2007) ressalta que não se pode iniciar uma intervenção sem que haja 

conhecimento prévio acerca da situação inicial. De acordo com o autor, a relevância do projeto 

de pesquisa-ação se dá nessa primeira etapa. Portanto, são definidos alguns pontos que precisam 

ser considerados nessa etapa, como apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Síntese da fase I da pesquisa ação 10. 

Identificação das situações iniciais 

A) Descrição das situações iniciais e contrato 

1) Partilhar um primeiro diagnóstico geral da situação; 

2) Identificar os principais recursos disponíveis; 

3) Examinar sucintamente certas possibilidades de intervenção;  

4) Estabelecer o contrato de pesquisa-ação; 

B) Formulação do problema ou dos problemas principais 

5) Realizar uma exploração sistemática da situação problemática; 

6) Esboçar explicações gerais das causas e consequências; 

7) Sensibilizar os futuros parceiros para as hipóteses explicativas; 

C) Construção da problemática da situação na perspectiva da pesquisa e da ação 

                                                             
9Criamos grupos para troca de mensagens (e-mail, whatsapp) para estreitar a relação com os professores, 

mas ainda assim tivemos dificuldades de comunicação. 
10 Retirado de: DIONNE, H. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Brasília: Líder Livro 
Editora, 2007. p. 88. 
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8) Tomar decisão no quadro geral da pesquisa e da ação; 

9) Chegar a um entendimento sobre as prioridades de pesquisa e de ação. 

 

3.1.2 Projetação da pesquisa e da ação  

 Essa fase é marcada pela pesquisa de soluções para as situações problemáticas 

identificadas na fase anterior. De acordo com Dionne (2007, p. 84), nessa etapa “diversas ações 

são então priorizadas, planejadas e, em seguida, avaliadas”. Para tanto, são consideradas quatro 

(04) etapas que distinguem essa fase da pesquisa-ação, que estão apresentadas no Quadro 2 a 

seguir. 

Quadro 2 – Síntese da fase II da pesquisa ação11. 

Projetação da pesquisa e da ação 

D) Elaboração das hipóteses de soluções 

10) Definir os resultados esperados (situação de chegada desejada); 

11) Fazer um levantamento de possíveis soluções; 

E) Definição dos objetivos do projeto de pesquisa-ação 

12) Determinar as prioridades da ação; 

13) Definir os objetivos da pesquisa; 

14) Especificar os objetivos gerais do projeto de pesquisa-ação; 

15) Especificar as modalidades de funcionamento da equipe de pesquisa-ação; 

F) Construção de um plano de ação (planejamento) 

16) Definir as principais estratégias a empregar; 

17) Especificar as atividades a serem realizadas; 

18) Inserir as operações no cronograma de realizações, com prazos; 

G) Instrumentação e critérios de avaliação da pesquisa-ação 

19) Construir os instrumentos para a coleta de dados da pesquisa-ação; 

20) Prever os critérios de avaliação do conjunto da pesquisa-ação; 

21) Fazer estimativas quanto ao fluxo de realização do projeto. 

 

3.1.3 Realização das atividades previstas 

 Essa fase consiste na intervenção propriamente dita. Podemos, inclusive, considerá-la 

uma das fases mais importantes da pesquisa-ação (DIONNE, 2007). Nessa fase podemos tornar 

válidas as etapas realizadas nas duas (02) fases anteriores. Para assegurar a participação efetiva 

de todos os parceiros do projeto de pesquisa-ação são definidas três (03) etapas nesta fase, 

conforme descritas no Quadro 3 a seguir. 

Quadro 3 – Síntese da fase III da pesquisa ação12. 

                                                             
11 Retirado de: DIONNE, H. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Brasília: Líder Livro 

Editora, 2007. p. 98.  
12 Retirado de: DIONNE, H. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Brasília: Líder Livro 

Editora, 2007. p. 110.  
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Realização das atividades previstas na pesquisa-ação 

H) Implementação da intervenção da pesquisa-ação 

22) Praticar ensaios na realização do projeto (papeis e mandatos); 

I) Execução participante das atividades 

23) Organizar e coordenar as atividades; 

24) Implementar as atividades de pesquisa e de ação; 

J) Avaliação contínua 

25) Avaliar continuamente as atividades; 

 

3.1.4 Avaliação dos resultados obtidos 

O presente texto se caracteriza como um dos meios de apresentação e avaliação dos 

resultados obtidos com o projeto de pesquisa-ação. Essa fase, de acordo com Dionne (2007) 

tem como foco a avaliação dos procedimentos realizados e deve acontecer de forma natural. 

Segundo o autor, nessa fase é importante que os resultados obtidos sejam difundidos e possíveis 

acompanhamentos sejam realizados para que seja dada continuidade a pesquisa. Dessa forma, 

algumas etapas devem ser consideradas, como apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Síntese da fase IV a pesquisa ação13. 

Avaliação dos resultados alcançados 

K) Análise dos resultados da pesquisa 

26) Processamento das informações coletadas; 

27) Análise conjunta dos resultados da pesquisa e da ação; 

28) Redação do relatório de pesquisa; 

L) Difusão dos resultados: informação e relatórios 

29) Informar os parceiros acerca dos resultados; 

30) Estabelecer caminhos para assegurar a continuidade; 

M) Avaliação final do processo e dos resultados 

31) Lembrar-se dos critérios de avaliação; 

32) Escolher uma estratégia coletiva de avaliação; 

33) Proceder à avaliação final (avaliação somatória); 

N) Finalização e reativação da ação 

34) Decidir conjuntamente acerca das ações prosseguidas; 

35) Ser capaz de sair do processo, se necessário. 

 

 Considerando essas fases descritas e partindo da necessidade de uma tomada de decisão 

considerando a solução de problemas é que evidenciamos a dinamicidade da pesquisa-ação. 

Ressaltamos, a importância do diálogo constante e da colaboração contínua entre os integrantes 

                                                             
13 Retirado de: DIONNE, H. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Brasília: Líder Livro 

Editora, 2007. p. 115.  
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do projeto de pesquisa-ação. Mas, precisamos enfatizar a dificuldade de lidar com os elementos 

circunstanciais e que de alguma forma nos distanciaram dos pressupostos da pesquisa-ação. 

Desse modo, buscamos no próximo tópico explicitar como esse projeto surgiu e quais foram os 

distanciamentos e as aproximações da pesquisa-ação nesse trabalho. 

  

3.2 Pesquisa-ação: Como? Quando? Por que? 

 

Desde 2010 professores formadores da Licenciatura em Química da universidade em 

questão já atuavam nessa escola com alunos das disciplinas de Estágio Supervisionado em 

Química, mas na modalidade de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em 2015, os Complexos 

Integrados começaram a ser implementados e com a isso a universidade retomou as atividades 

na escola no ano de 2016, com alunos das disciplinas de Estágio Supervisionado em Química 

e Estágio Supervisionado em Física I e II. 

Ressaltamos que foi a partir de indagações feitas por um integrante do grupo de pesquisa 

durante essa disciplina de Estágio que percebemos a necessidade de estabelecer essa relação 

mais efetiva com a escola. Pois, as mudanças no currículo da escola exigiram dos professores 

novas formas de olhar o currículo, exigindo deles um esforço para a construção de atividades 

que envolvessem a interdisciplinaridade e a contextualização. A partir dessa dificuldade, foi 

que vislumbramos a possibilidade de trabalhar nas ES considerando as características da SE. 

Após o vislumbre da possibilidade de relação entre a SE e as ES, procuramos nos reunir 

com os professores da escola para que fossem traçados alguns objetivos, bem como também 

para delimitar o resultado esperado. Nesse momento, foi colocado em pauta que o principal 

objetivo das ES era o ensino e a aprendizagem de maneira interdisciplinar e, por essa razão, o 

resultado esperado era que ao final do projeto os professores conseguissem realizar trabalhos 

dentro dessa perspectiva. 

O planejamento das ações acontecia nos horários direcionados para as Atividades 

Complementares (AC) dos professores da escola. Esses encontros aconteciam as quintas-feiras 

na escola. Participavam do planejamento onze (11) sujeitos, sendo dois (2) formadores de 

professores da universidade, um (1) licenciando, cinco (5) professores da escola da área de 

Ciências da Natureza e Matemática e três (3) alunas da pós-graduação em Educação em 

Ciências (mestrandos/as e doutorandos/as). Na ocasião, os professores relatavam os principais 

problemas que permeavam a escola e quais conceitos gostariam de trabalhar durante as ES.  

 O planejamento consistia na construção das ES a partir da contribuição de todos os 

sujeitos envolvidos. Inicialmente, definíamos o tema da ES, a partir da experiência e vivência 
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dos professores da escola e, posteriormente, selecionávamos os conhecimentos a serem 

abordados, considerando que a turma seria multisseriada. Por isso, as contribuições de todas as 

áreas eram fundamentais. Após a construção das ES, elas eram implementadas no trimestre com 

a participação de alguns sujeitos envolvidos no planejamento.  

No entanto, ainda assim era possível perceber a dificuldade dos professores em planejar 

de forma colaborativa e um diálogo com outras áreas. Desse modo, nós da universidade 

contribuíamos muito mais nesse aspecto, uma vez que considerávamos, mesmo que 

implicitamente, os pressupostos da SE. A medida que as discussões ocorriam durante os 

planejamentos os professores começavam a apresentar maior facilidade na compreensão de que 

a interdisciplinaridade não significava a ausência de territórios disciplinares, mas sim a 

possibilidade de articulação e integração entre os componentes curriculares.  

Portanto, é importante ressaltar que apenas duas (02) das quatro (04) ES foram 

construídas considerando a ideia de colaboração, como foi o caso da “Dê um like na vida: 

drogas lícitas” e “Dê um like na vida: drogas ilícitas”. As outras duas consideraram mais 

aspectos da cooperação, como por exemplo a “Movimente-se com as Ciências” e “A química 

do cacau e do chocolate”. Essa questão nos faz refletir o quanto é difícil conduzir e agregar 

todos os sujeitos de um coletivo na/para a construção de um currículo interdisciplinar, uma vez 

que como já apresentado atuar numa perspectiva colaborativa e considerando os pressupostos 

da pesquisa-ação demanda tempo e disponibilidade para o diálogo. No entanto, em todos os 

encontros e planejamentos tentamos atender ao máximo de critérios possíveis, tanto da 

pesquisa-ação, quanto da SE, para que os resultados dessa pesquisa se fizessem relevantes e 

contribuíssem para a reflexão de todos os envolvidos na interface universidade-escola. 

A execução dos planejamentos acontecia trimestralmente, como é proposto pelas ES. 

Como já explicitado, as turmas eram multisseriadas o que já sinaliza um novo problema na 

formação desses professores. No entanto, precisamos ressaltar também que alguns problemas 

estruturais da escola dificultaram a execução de algumas ações, principalmente a realização de 

diversos eventos escolares não planejados e que ocorriam paralelamente conforme eram 

anunciados, o que ocasionava evasão dos alunos nas ES. 

 

3.3 O dito e o feito da pesquisa-ação: até que ponto conseguimos realizá-la? 

  

 Nesse tópico apresentaremos as experiências vivenciadas desde o planejamento até a 

implementação de duas ES, sendo elas, Movimente-se com as Ciências e Dê um like na vida: 
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drogas ilícitas. Evidenciaremos nos relatos os pontos em que nos distanciamos e nos 

aproximamos das fases da pesquisa-ação proposta por Dionne (2007). 

 

3.3.1 Movimente-se com as Ciências 

 

Essa ES foi a primeira a ser planejada considerando-se os pressupostos da SE. Ela foi 

planejada pelos professores formadores, o licenciando e os pós-graduandos, sem a presença do 

professor da escola. Essa questão já antecipa uma conclusão do nosso trabalho, uma vez que 

demonstra o quanto é difícil reunir todos os grupos de sujeitos para um planejamento como é 

recomendado pela SE. Portanto, percebemos nesse ponto um rompimento com a proposta de 

colaboração defendida pela pesquisa-ação, (TRIPP, 2005; DIONNE, 2007; TEIXEIRA; 

MEGID NETO, 2017) tendo em vista que não tivemos participação de todos os sujeitos 

envolvidos no planejamento da ES. Dessa forma, houve também uma quebra da tríade 

defendida pela SE, que consiste na relação entre o professor formador, o licenciando e o 

professor da educação básica (MALDANER, 2007; FRISON, et al. 2007, VIEIRA, 2018). 

Foram realizados dois (02) encontros para o planejamento dessa ES. No primeiro foram 

definidos os conceitos a serem abordados e as possíveis atividades a serem realizadas na sala 

de aula, enquanto no segundo foi delimitado o planejamento final para ser implementado em 

sala de aula. Nesse momento do planejamento, conseguimos perceber que a formulação do 

problema foi realizada, ainda que não tivéssemos a presença do professor da escola. Assim 

como no planejamento, na implementação não tivemos a presença do professor da escola, sendo 

implementado apenas por um licenciando e duas pós-graduandas. 

Para construir o planejamento consideramos as três (03) etapas da SE, da 

problematização, primeira elaboração e função da elaboração e compreensão conceitual 

(GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012). Inicialmente, a seleção do tema emergiu da 

necessidade de discutir acerca da alimentação com os alunos, uma vez que a escola enfrentava 

um consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras e açucares que são fornecidas e 

vendidas pelos próprios alunos. Após definição do tema, delimitamos os objetivos da Estação 

e começamos a pensar nas etapas para cada dia. Lembrando que o planejamento foi feito 

considerando-se cinco (05) encontros de 1h e 30 minutos cada e a implementação foi realizada 

pelo licenciando e as pós-graduandas.  

É importante ressaltar que mesmo com a ausência dos professores da escola, nós 

conseguimos identificar a situação inicial da escola, dessa forma, conseguimos compartilhar 

esse diagnóstico entre os participantes do planejamento, identificamos quais ações poderíamos 
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realizar e quais recursos tínhamos disponíveis, definimos os objetivos do trabalho, construímos 

um plano de ação, porém não conseguimos estabelecer todas as etapas necessárias para 

caracterizar uma pesquisa-ação, pois não nos preocupamos em delimitar os critérios de 

avaliação da nossa ação.  

Durante o processo de implementação, nós conseguimos realizar as atividades previstas, 

sendo atribuído as funções aos participantes, no entanto a execução participante ficou limitada 

apenas aos integrantes da universidade, ficando os professores da escola novamente de fora do 

processo. 

No primeiro encontro optamos por iniciar a etapa da problematização a partir de 

questionamentos acerca da energia dos alimentos e da necessidade da alimentação para a 

manutenção da vida. Nesse momento surgiram diversas palavras representativas de conceitos, 

como energia, calorias e saúde no discurso dos alunos. Partindo da palavra energia sugerimos 

um experimento em grupo com diferentes amêndoas, esse momento caracterizou a segunda 

etapa que é a primeira elaboração. O objetivo do experimento foi demonstrar o fornecimento 

de energia das amêndoas e demonstrar a sua relação com o teor de gordura vegetal presente 

nela. Nesse momento a discussão foi bastante interessante, pois os alunos tiveram que 

classificar as amêndoas da mais energética para a menos energética considerando a intensidade 

da chama. Após a discussão sobre o experimento iniciamos a terceira etapa, a saber a função 

da elaboração e compreensão conceitual. Nesse momento fizemos a leitura de um texto e a 

partir das proposições do texto abordamos conceitos que envolvem os carboidratos, os lipídeos, 

as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. Para finalizar o primeiro encontro solicitamos que 

os alunos construíssem uma tabela com os alimentos que costumavam comer nos horários das 

refeições e quantas calorias cada um deles continha em média para ser entregue no encontro 

seguinte.  

No segundo encontro a problematização iniciou a partir de um questionamento sobre 

a atividade solicitada no encontro anterior. Perguntamos aos alunos se analisando a tabela 

confeccionada por eles se consideravam que se alimentavam bem. Nesse momento foi bastante 

interessante, pois eles refletiram acerca de suas opções de alimentos e por unanimidade 

afirmaram que não tinham uma alimentação equilibrada e saudável. Após, demos início a 

segunda etapa da primeira elaboração. Para isso, retomamos a discussão sobre o texto da aula 

anterior e discutimos sobre o equilíbrio que deve haver entre os carboidratos, lipídeos, 

proteínas, vitaminas e sais minerais na alimentação. Nesse momento tivemos vários alunos que 

praticam atividade física relatando sobre a importância desse equilíbrio e o quanto é difícil 

manter. A etapa da função da elaboração e compreensão conceitual foi marcada pela 
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construção de um esboço de uma pirâmide alimentar com as informações trazidas pelos alunos 

nas tabelas. Lembrando que esse esboço foi construído em grupos e nós percebemos uma 

interação efetiva entre os alunos, no entanto, como a turma é multisseriada os alunos dos 

mesmos anos e sala se mantiveram nos grupos e consideramos isso uma limitação para essa 

atividade, uma vez que as contribuições conceituais ficavam limitadas nos grupos.  

O tempo do terceiro encontro destinamos para apresentação das pirâmides construídas 

no encontro anterior. Os grupos apresentaram as suas produções aos outros colegas e 

defenderam a hierarquia que propuseram em relação aos alimentos mais e menos nutritivos. É 

importante lembrar que recomendamos aos alunos que eles produzissem a pirâmide como 

achassem que fosse conveniente. Durante as apresentações percebemos uma participação dos 

alunos e questionamos os grupos sobre os motivos pelos quais eles hierarquizaram os alimentos. 

No quarto encontro abordamos questões acerca da hidratação, da desidratação e da 

temperatura corporal. A etapa da problematização começou a partir de questionamentos sobre 

a possível localização da água na pirâmide construída por eles. Nesse momento, também 

questionamos sobre a importância da água para a manutenção da vida e qual a influência do 

consumo de sal para a hidratação ou desidratação do corpo. A partir dessa discussão, a segunda 

etapa da primeira elaboração foi marcada por um experimento realizado em grupo. O 

experimento teve como objetivo mostrar o processo de desidratação devido ao uso exagerado 

de sal. Para melhor compreensão do experimento foi proposto a leitura de um texto que 

explicitava aspectos relevantes sobre a hidratação do corpo. A terceira etapa da função da 

elaboração e compreensão conceitual iniciou com a explicação de conceitos relacionados 

com a hidratação. Para isso, abordamos a importância da água para o funcionamento do corpo 

humano, bem como a influência da temperatura nas reações químicas, biológicas e físicas. Além 

disso, discutimos sobre as bebidas isotônicas e a importância delas para os atletas. 

No quinto encontro trabalhamos uma dinâmica com os alunos. Nesse momento 

discutimos sobre a relação entre o movimento do corpo e o funcionamento do cérebro. 

Apresentamos os conceitos que estão relacionados com essas questões, discutimos os 

movimentos que são realizados constantemente e a importância dos ossos e dos músculos 

nesses processos. Após, solicitamos que os alunos relatassem as experiências vivenciadas na 

ES por meio de um texto explicitando o que compreenderam sobre a importância da 

alimentação balanceada, da água e dos nutrientes.  

 Importante lembrar que a cada momento nós avaliávamos nossas ações e 

identificávamos possíveis caminhos que poderiam ser modificados de acordo com a demanda.  
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3.3.2 Dê um like da vida: drogas ilícitas 

 

Essa ES foi construída com a colaboração de todos os professores da área de Ciências 

da Natureza da escola, os professores formadores, os licenciandos e as pós-graduandas. A 

participação de todos os sujeitos foi mais efetiva nessa ES, pois o grupo já estava mais 

consolidado e o projeto de pesquisa-ação já estava mais claro para todos os sujeitos. Desse 

modo, podemos inferir que conseguimos atender ao critério da colaboração, como é previsto 

pela pesquisa-ação. Mas, é importante lembrar que nesse planejamento não consideramos 

explicitamente as etapas da SE como apresentadas na ES intitulada “Movimente-se com as 

ciências”, dessa forma a implementação em sala de aula aconteceu com pouca ênfase nas 

questões conceituais e muito mais nas questões sociais, políticas e econômicas.  

 A temática das drogas foi sugerida pelos professores, uma vez que a escola enfrentava 

sérios problemas com consumo e distribuição de drogas em seu interior. Significativo número 

de alunos mora em localidades de alta vulnerabilidade social, o que intensifica ainda mais os 

riscos ocasionados pelas drogas. Nesse caso, conseguimos perceber indícios de que a primeira 

fase da pesquisa-ação proposta por Dionne (2007) foi atendida, uma vez que nós conseguimos 

identificar o problema e sobretudo, tomamos as decisões acerca disso de maneira coletiva, 

priorizando principalmente a necessidade de se discutir essas questões na escola.  

Definido o tema, optamos ainda no planejamento em destinar essa ES para a 

conscientização dos alunos acerca do uso das drogas, claro, não tínhamos a intenção de 

solucionar o problema integralmente, mas de abrir um espaço para que os alunos se 

manifestassem acerca da temática. Portanto, é importante ressaltar que como se tratava de um 

tema delicado e que atingia diretamente muito alunos, nós não realizamos algumas etapas da 

segunda fase da pesquisa-ação, como por exemplo o levantamento de possíveis soluções.  

Lembrando que a implementação aconteceu em cinco (05) encontros e com a 

participação de duas pós-graduandas e a professora de química da escola. A postura da 

professora durante esse processo foi menos de protagonista e mediadora e mais de espectadora 

durante as atividades na sala de aula. Esse acontecimento rompeu com a etapa de execução 

participante da terceira fase da pesquisa-ação, pois nem todos os integrantes do planejamento 

participaram da implementação. 

 O primeiro encontro teve como objetivo problematizar as ideias dos alunos acerca das 

drogas ilícitas. Para isso, apresentamos um trecho muito polêmico de uma série14 apresentada 

                                                             
14 Link da série: http://gshow.globo.com/novelas/verdades-secretas/ 
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na Rede Globo, chamada de Verdades Secretas que explicita os impactos do uso das drogas na 

vida das pessoas, independe da classe social. Após a apresentação dessas cenas, propusemos 

algumas questões parar nortear as discussões. A discussão foi bastante rica, uma vez que, como 

já afirmamos muitos alunos vivem em bairros com alta vulnerabilidade social, então têm muitos 

relatos e muitas informações a respeito do uso de drogas na cidade. Quando a discussão 

finalizou a turma foi dividida em grupos para a realização de uma atividade final. Para explicar 

o objetivo da atividade solicitamos que citassem as drogas que conheciam e como esperado 

surgiram muitos nomes, como: Cocaína, Crack, Ecstasy, LSD, Lança Perfume, Maconha, Boa 

noite cinderela, Esteróides, Lolo, Bala, Doce etc. Após elencar todas as drogas conhecidas pelos 

estudantes pedimos que eles escolhessem uma droga para apresentar aos colegas. Esse 

momento de divisão foi de muita maturidade, pois os alunos conseguiram decidir facilmente 

sem nenhum conflito.  

 No segundo encontro, discutimos especificamente sobre as drogas naturais. Iniciamos o 

encontro com a leitura de um texto intitulado “O segundo primata viciado em maconha: Como 

decidir se uma droga causa dependência ou não?”, que fala sobre a polêmica que permeia o uso 

da maconha, se ela vicia ou não. Nesse momento, percebemos uma divisão na turma, pois 

muitos defendiam que sim e outros defendiam que não. Percebemos também que a medida que 

liamos o texto, alguns mudavam de ideia e passavam a afirmar que a maconha vicia. Isso 

acontecia porque o texto apresentava dados científicos para essa comprovação. Observamos 

que para esses alunos a ciência é absoluta, pois sempre escutávamos comentários como “Se a 

ciência comprovou é verdade”. Ainda nesse momento, discutimos sobre os efeitos psíquicos e 

físicos da maconha e do ópio que são drogas consideradas naturais.  

 No terceiro momento apresentamos um vídeo que apresenta as drogas que são 

consideradas as mais destrutivas do mundo. Como o vídeo está disponível nas plataformas on-

line muitos alunos já tinham visto e a discussão foi ainda mais rica. Para discutir sobre essas 

drogas apresentadas no vídeo, que são consideradas sintéticas, foram apresentados slides com 

os efeitos físicos e psíquicos das drogas sintéticas, como as anfetaminas, barbitúricos, ecstasy, 

LSD, Metanfetamina, Heroína, Cocaína, Crack, Merla e Oxi. Para finalizar o encontro 

assistimos alguns trechos de um documentário intitulado de “Dependência ou morte”15, que 

apresenta as consequências do uso dessas drogas para a vida social dos usuários.  

 No quarto encontro, demos continuidade à discussão sobre os efeitos sociais do uso das 

drogas e discutimos também sobre como as questões políticas e econômicas estão presentes 

                                                             
15 Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wBgkhU-F7u4&t=3s 
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nessas questões. Aproveitamos essa discussão para falar sobre os anabolizantes esteroides e 

principalmente sobre seu uso no esporte. Para dinamizar as discussões acerca dos esteroides 

apresentamos como exemplo um caso real sobre o uso dessa substância no esporte, que foi da 

atleta Maurren Maggi16. Propusemos que analisassem o caso e pensassem em um júri. Para isso, 

a turma foi dividida em três (03) grandes grupos, sendo um grupo de acusação, outro de defesa 

e o outro de jurados. Os grupos tiveram uma semana para construir as acusações e as defesas 

que deveriam ser apresentadas no júri que aconteceu no quinto encontro. 

 No quinto encontro os alunos, claro que nem todos, participaram efetivamente, 

demonstraram que estudaram o caso da atleta e estavam dispostos a defender ou a acusar. Foi 

muito interessante, pois levaram informações trazidas da legislação para fundamentar as falas, 

questionavam a ação dos anabolizantes esteroides no corpo e se engajaram muito além do que 

foi planejado. Os dados da atividade de júri serão divulgados em texto que está em processo de 

escrita. 

 Assim como na ES “Movimente-se com as Ciências” a avaliação acontecia de forma 

processual, a cada momento nós nos reuníamos para discutir as possíveis mudanças e os 

sucessos de acordo com a demanda. 

 Ainda dessa ES tivemos como culminância um stand na Feira de Ciências da escola. A 

temática central da feira foi a “sustentabilidade”, então tivemos o desafio de relacionar o uso 

de drogas com o desenvolvimento sustentável. Para isso, contamos com a participação dos 

alunos que optaram por continuar o trabalho com as drogas, desde a organização da sala até a 

articulação entre as drogas com a sustentabilidade. O nosso stand foi dividido em duas sessões. 

A primeira sessão iniciava com uma festa numa casa de show fictícia que chamamos de Rave 

Ilícita. Durante a festa era frequente o consumo e a venda de drogas, até que um jovem sofre 

um ataque, convulsiona e morre. Em seguida, surge uma garota no meio da festa que começa a 

falar com os outros jovens que estavam presentes sobre os impactos causados pelo uso de 

drogas e sobre a vulnerabilidade proporcionada pelas festas.  

 Após essa cena, os convidados do stand eram direcionados para a segunda sessão em 

que pessoas estavam caracterizadas de catadores de materiais recicláveis que estavam na festa 

e apresentavam os impactos ambientais causados pelo descarte indevido das seringas, garrafas 

e latas de bebidas e cartelas de medicamentos inacabadas ou com prazo de validade vencido. 

Além disso, apresentaram possibilidades para o reaproveitamento da PET e das garrafas de 

vidro. A Feira de Ciências foi um momento de muito aprendizado, principalmente porque 

                                                             
16 Link da reportagem: https://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u63081.shtml 
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permitimos que todas as decisões fossem tomadas pelos alunos. É importante ressaltar que o 

stand foi o mais visitado da Feira de Ciências, o que causou até mesmo um alvoroço na escola. 

Apesar de todas as dificuldades vivenciadas, esses momentos enriqueceram muito a minha 

formação e a minha prática. 

 

3.4 Construção e análise das informações 

 

A fim de documentar o progresso do projeto de pesquisa-ação, bem como também de 

atender ao objetivo dessa pesquisa, que é investigar o trabalho colaborativo na interface 

universidade-escola na perspectiva da SE, todos os planejamentos realizados no período da 

pesquisa foram registrados. É importante ressaltar que durante o ano de 2017, foram executadas 

quatro (4) ações no âmbito das ES, que foram denominadas: 1) Movimente-se com as Ciências; 

2) Dê um like na vida: drogas lícitas, 3) Dê um like na vida: drogas ilícitas e 4) A química do 

cacau e do chocolate que constam nos Apêndices. 

 Estes planejamentos também consistem no corpus para análise desta pesquisa. Além 

deles, o Plano Orientador e Institucional Político-pedagógico, o questionário respondido pelos 

sujeitos (APÊNDICE F), apenas para traçar o perfil e obter informações específicas deles e a 

transcrição das entrevistas semiestruturadas realizadas com os sujeitos da pesquisa 

(APÊNDICE G). Todas as informações foram analisadas à luz da Análise Textual Discursiva 

(ATD), proposta por Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2011). 

Essa metodologia de análise de informações, pode ser compreendida “como um 

processo auto-organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos 

emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes” (MORAES; GALIAZZI, 

2011, p. 12). Esses componentes consistem na unitarização, que é o processo de desconstrução 

do corpus (as informações da pesquisa) e identificação das unidades de sentido, na 

categorização, que é o estabelecimento de relações entre as unidades de sentido e na captação 

do novo emergente, que é a comunicação e validação de novas compreensões. Dessa forma, 

foram consideradas duas (2) categorias, sendo uma (1) a priori e uma (1) emergente. A 

categoria a priori foi denominada de “O trabalho colaborativo e a produção de currículo 

interdisciplinar na relação universidade-escola” e a emergente foi denominada de “O dito e o 

vivenciado na Educação Integral: os percalços trazidos pela integração curricular”. 

 As falas dos sujeitos foram indicadas em itálico para que se diferenciassem nas citações 

dos teóricos e transcritas considerando a norma culta, mas sem perder o sentido da fala. A fim 

de resguardar a identidade dos sujeitos, os identificamos com codinomes e com as iniciais que 
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representam a sua formação acima da linha do texto, como por exemplo: AyllaEB (Aylla, 

professora Educação Básica). Para os codinomes atribuídos aos sujeitos desta pesquisa, 

optamos por nomes de familiares, por considerarmos essas pessoas como parte da caminhada, 

seja por meio de laços sanguíneos ou por meio de laços afetivos. 

 Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP)17 e os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Projeto cadastrado na Plataforma Brasil com número de CAAE: 67405717.9.0000.5526. 
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CAPÍTULO IV 

 

O que a pesquisa nos revelou 

  

Esse capítulo é destinado a apresentar os resultados empíricos dessa pesquisa. Dessa 

forma, evidenciaremos inicialmente o perfil dos sujeitos da pesquisa, apresentando algumas 

características, tais como formação, ano de formação, segmento em que atua e tempo de atuação 

na escola, no caso dos professores da escola. 

 Posteriormente, apresentamos a discussão de nossa primeira categoria a priori, 

denominada de “O trabalho colaborativo e a produção de currículo interdisciplinar na relação 

universidade-escola”, em que discutimos a importância desse trabalho na formação dos 

professores sujeitos dessa pesquisa, bem como enfatizamos a importância de inseri-los no 

processo de construção curricular de maneira interdisciplinar.  

 Por fim, discutimos a categoria emergente, denominada “O dito e o vivenciado na 

Educação Integral em Tempo Integral: os percalços trazidos pela integração curricular”, em que 

apresentamos as potencialidades da educação integral em tempo integral, principalmente 

relacionando à o que dizem os documentos oficiais. Além disso, discutimos as impressões 

deixadas pelos sujeitos da pesquisa acerca dessa modalidade de organização escolar e as 

relacionamos com as discussões de Michael Apple acerca do currículo dominante. 

 

4.1 Conhecendo os sujeitos da pesquisa 

Quadro 5 – Perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Codinome Idade Formação 

inicial 

Pós-

graduação 

Instituição 

de 

formação 

Ano de 

formação 

Segmento 

que atua 

Tempo de 

atuação na 

escola 

Júnior 22 Licenciado 

em Química 

- UESC - Iniciação 

científica 

Estágio 

Supervisionado 

Álvaro 42 Licenciatura 

em Física 

Doutorado em 

Educação 

(USP - 2012) 

UFJF 2000 Ensino 

Superior 

 

Tamillis 26 Licenciatura 

em Química 

Doutorando 

em História, 

Filosofia e 

Ensino de 

Ciências 

(UFBA) 

UESC 2013 - - 

Noemia 32 Licenciatura 

em Ciências 
Biológicas 

Mestre em 

Educação em 
Ciências 

(UESC – 2018) 

UESC 2015 Educação 

Básica 

- 

Ester 53 Licenciatura 

em Pedagogia 

Especialista 

em 

coordenação 

pedagógica, 

UESC 

(FESPI) 

1990 Educação 

Básica 

20 anos 
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supervisão 

escolar e 

psicopedagogia 

Leon 42 Licenciatura 

em Ciências 

Biológicas 

- UESC 2000 Educação 

Básica 

18 anos 

Aylla 50 Licenciatura 

em Química 

- UESC 1993 Educação 

Básica 

25 anos 

 

Conforme o Quadro 5, podemos perceber que os sujeitos da pesquisa se apresentam com 

entre 22 e 53 anos, dentro eles Júnior durante a presente pesquisa era estudante do oitavo 

semestre do curso de licenciatura em Química da UESC e bolsista de Iniciação Científica. 

Atualmente, recém-formado e ingresso no PPGEC. Júnior iniciou sua relação com a escola por 

meio da disciplina de Estágio Supervisionado em que identificou a dificuldade dos professores 

em trabalhar de forma interdisciplinar, sendo esse um dos problemas que nortearam o projeto 

de pesquisa-ação. 

Em parceria com a prof. orientadora de Júnior atua o professor formador Álvaro, que é 

licenciado em física pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e doutor em Educação 

pela Universidade de São Paulo (USP). Esse sujeito participou do projeto de pesquisa-ação 

contribuindo para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e participando da 

formação dos professores envolvidos.  

 As pós-graduandas que participaram desse projeto de pesquisa-ação são Noemia e 

Tamillis, sendo uma do doutorado e outra do mestrado, respectivamente. Noemia é licenciada 

em Ciências biológicas pela UESC e mestre em educação em Ciências também por essa 

instituição, atualmente trabalha com a disciplina Ciências na Educação Básica, com os anos do 

Ensino Fundamental II. No projeto de pesquisa-ação participou dos planejamentos das ações, 

bem como também participou do desenvolvimento das ações em sala de aula juntamente com 

Junior, nas ES “Movimente-se com as Ciências!” e “A química do chocolate e o cacau do Jorge 

Amado”.  

 Já Tamillis é licenciada em Química pela UESC, mestre em educação em Ciências 

também por essa universidade e atualmente está cursando o doutorado em História, Filosofia e 

Ensino das Ciências pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). No projeto, assim como 

Noemia participou dos planejamentos e das implementações das ações, especificamente nas ES 

“Dê um like na vida: drogas lícitas” e “Dê um like na vida: drogas ilícitas” juntamente com 

Aylla e Leon, que serão apresentados em breve, e pela autora deste trabalho. Além disso, 

Tamillis participou da construção do estande na Feira de Ciências, cujo tema foi “Drogas lícitas 
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e ilícitas”. Importante lembrar que, Júnior, Álvaro, Tamillis e Noemia são integrantes do 

GPeCFEC. 

 Ester é a coordenadora pedagógica da escola e atua no CIEI há 20 anos. Ela é formada 

em licenciatura em Pedagogia pela Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna 

(FESPI), como antigamente era denominada a UESC, no ano de 1990 e é especialista em 

coordenação pedagógica, supervisão escolar e psicopedagogia. Durante o projeto de pesquisa-

ação a sua função era organizar os momentos dos AC para que acontecessem os planejamentos 

e disponibilizar o espaço da escola para o estreitamento da relação do corpo escolar e o grupo 

de pesquisa. 

 Leon é um dos professores que participou do projeto, é licenciado em Ciências 

Biológicas pela UESC, atua na educação básica há 18 anos ministrando aulas de Biologia, 

Química e Física. Participou dos planejamentos e da implementação das ES, mais efetivamente 

da “Dê um like na vida: drogas lícitas”. 

 Aylla é uma das professoras que participou do projeto, é licenciada em Química pela 

UESC e atua na educação básica há 25 anos ministrando aulas de Química, Física e Matemática. 

Como já mencionado, no projeto Aylla participou dos planejamentos e das implementações das 

ações, especificamente nas ES “Dê um like na vida: drogas lícitas” e “Dê um like na vida: 

drogas ilícitas”. Além disso, Aylla também participou da construção do stand na Feira de 

Ciências.  

 

4.2 O trabalho colaborativo e a produção de currículo interdisciplinar na relação 

universidade-escola 

  

 Nessa categoria apresentamos o trabalho colaborativo como uma possibilidade de 

contribuição na educação básica, mais especificamente no contexto do CIE, uma vez que a 

partir dessa parceria colaborativa podemos enfrentar inúmeros desafios que permeiam a escola, 

contribuindo principalmente na superação de problemas de cunho social, no que concerne aos 

alunos e no desenvolvimento do trabalho docente. 

 No entanto, precisamos alertar que o trabalho colaborativo não se limita a um grupo de 

pessoas realizando uma atividade coletiva. Muito pelo contrário, consiste em um trabalho 

articulado e planejado em conjunto, que tem como objetivo, alcançar resultados significativos 

acerca da interação dinâmica dos diferentes saberes envolvidos (ROLDÃO, 2007). De acordo 

com o autor, alguns fatores influenciam o trabalho colaborativo, como por exemplo, o trabalho 

dos professores deve ser integrado ao trabalho com outros colegas, os professores precisam 
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compreender que suas ações devem convergir para que a aprendizagem seja efetiva, e 

sobretudo, é preciso que os saberes sejam reconhecidos como um caminho para uma 

aprendizagem autônoma, ainda que a lógica curricular seja segmentada.  

Desse modo, a colaboração de todas as pessoas que compõem a equipe de trabalho é 

fundamental, quando se trata de um projeto interdisciplinar. É recomendado que o grupo esteja 

disposto a esclarecer e debater questões metodológicas, conceituais e ideológicas. Pois, 

Santomé (1998, p. 66) alerta para o fato de que  

“a busca de níveis de maior interdisciplinaridade nunca pode derivar em forma 

totalitária de integração, na imposição de marcos teóricos, conceituais e 
metodológicos com os quais obrigatoriamente todos devem comungar” 

(SANTOMÉ, 1998, p. 66) 

 

Compreendemos que essa obrigatoriedade proposta por Santomé (1998) se torna utópica 

quando observamos as relações da universidade com a escola. Mas, acreditamos que é 

importante nesse processo, uma nova reconstrução do pensamento, o que implica no 

desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da intuição e da incerteza, que de acordo com 

Santomé (1998) são características humanas decisivas no mundo científico. 

Dessa forma, Santomé (1998) apresenta a interdisciplinaridade como uma via para a 

superação de problemas sociais, tecnológicos e científicos uma vez que ela contribui para o 

esclarecimento de novos e ocultos problemas que não são vislumbrados pelas análises 

disciplinares. Considerando o contexto da formação de professores, é importante que a 

elaboração de políticas públicas que visem a interdisciplinaridade possa vir acompanhada de 

“mudanças nas estruturas institucionais, novas relações entre os especialistas baseadas na 

colaboração e não na hierarquização [...], e uma ligação cada vez mais íntima entre as 

instituições universitárias de pesquisa e ensino com o resto das esferas da sociedade” 

(SANTOMÉ, 1998, p. 83).   

Considerando o CIE, como um espaço que possibilita a relação universidade-escola 

principalmente através do tripé ensino, pesquisa e extensão, podemos inferir que a palavra-

chave desse Complexo é articulação, bem como é evidenciado no Plano Orientador 

Institucional Político-pedagógico a seguir mencionado,  

A articulação passa a ser a palavra-chave, no sentido da construção e 
participação de toda sociedade na construção de ações que dialoguem 

diretamente com o processo de ensino-aprendizagem, propondo modelos que 

possam em seu conjunto melhorar os indicadores educacionais e sociais do 

nosso estado e consequentemente, a melhoria da qualidade da Educação na 
Bahia (Plano Orientador Institucional Político-pedagógico, 2018). 
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 Dessa forma, partindo desse princípio evidenciamos a fala de EsterCP, em que ela 

explicita as inúmeras parcerias que contribuem para o funcionamento da escola, 

Toda forma de ajuda, de parceria é importante e contribui para a formação, 

não só da universidade, mas nós temos também outros parceiros, aqui mesmo 
em Itabuna, o CJCC, os Bandeirantes, tem a UFSB, a Unime, então a gente 

aceita parceria de todos, essas são contribuições que ajudam a enriquecer 

mais o currículo e, consequentemente, as Estações ficam mais dinâmicas, 
criativas (ESTERCP) 

 

 Essas parcerias atendem ao que é proposto pelo Plano Orientador Institucional Político-

pedagógico, uma vez que este sugere que a implantação dos CIE venha acompanhada de eixos 

estruturantes, como foram explicitados no capítulo II, tais como a colaboração entre o estado e 

município, o fortalecimento da educação básica, educação profissional e tecnológica, parceiros 

da escola e integração família-escola.  

 A SE, tem possibilitado o processo de formação colaborativa, uma vez que ela se 

estabelece como uma organização curricular que envolve um coletivo de professores de 

diferentes componentes curriculares e níveis de formação (MALDANER; ZANON, 2006; 

FRISON, et al. 2007; MALDANER, et al. 2007; MALDANER, 2007; VIEIRA, 2016; 

MASSENA; BRITO, 2016). Desse modo, inserir os professores na produção de currículo 

interdisciplinar é fundamental, visto que “a integração torna-se importante, pois permite 

desenvolver a existência de inter-relações” entre os diferentes sujeitos envolvidos (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 131) 

 Essas questões foram apresentadas pelas falas dos sujeitos entrevistados Tamillis e 

Aylla, como mostram os fragmentos a seguir,  

Ah, muito! Influenciou muito! Porque tinha muito tempo que não tinha contato 

com a sala de aula e para eu ter voltado nesse contexto de uma escola 

integrada, que é um contexto que eu nunca vivenciei na vida, foi algo assim 

novo e eu percebi que a gente percebe a dificuldade que esses professores 
trazem (TAMILLISPG) 

 

(...) e a gente como universidade, a gente pode contribuir para essa formação, 
como se fosse uma formação continuada mesmo esse trabalho colaborativo, 

que a gente leva nossas ideias a gente agrega com as ideias que eles possuem 

e é uma interlocução de saberes que há (TAMILLISPG) 
 

Tantos os saberes do graduando, tanto os saberes do mestrando, do 

doutorando, do professor universitário e do professor da educação básica que 

são construídos em uma proposta em si e que a gente passa a valorizar 
algumas situações que antes por eles sozinhos não eram tão valorizadas não 

era dada tanta atenção. Eu acho que para minha formação foi essencial, 

muito importante (TAMILLISPG) 
 



71 
 

 

Sim, contribuiu e muito, porque vocês vieram com as coisas novas, né? 

Porque quando a gente está na sala de aula a gente acaba deixando de lado 

mesmo, então foi muito proveitoso, né? (AYLLAEB) 

 

 De acordo com o Plano Orientador Institucional Político-pedagógico há uma definição 

de que a modelagem pedagógica e da gestão dos CIE é baseada em um regime de colaboração 

e cogestão entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e as instituições de ensino 

superior. Essas últimas, serão caracterizadas como “centro de formação/qualificação de práticas 

docentes e espaço de pesquisa e reflexão sobre inovações curriculares e processos pedagógicos 

e tecnológicos” (BAHIA, 2018).  

Afim de atender a essa demanda sugerida pelo plano, a UESC por meio do trabalho 

colaborativo em um projeto de pesquisa-ação, vem atuando há mais de 1 ano no CIEI 

desenvolvendo ações que contribuíssem para a formação dos professores como é explicitado na 

fala anterior de TamillisPG, quando alerta para o fato de que esse trabalho já se caracteriza como 

a formação desses professores, principalmente no que se refere a produção de currículo 

interdisciplinar, como também demonstram as falas de JúniorFI e NoemiaPG, a seguir, 

Então, acredito que esse trabalho que a gente desenvolveu mostrou que é 

possível trabalhar a interdisciplinaridade, é possível trabalhar em conjunto, 
mas que demanda um certo material humano, uma certa quantidade de tempo, 

mas que talvez a estrutura da escola não permita (JUNIORFI, grifo nosso). 

Mas, para minha formação eu percebi que é legal, é muito interessante a 

gente tentar aproximar as áreas, tentar realizar um trabalho em conjunto 

porque você acaba saindo da sua caixinha disciplinar, na prática começa a 

ter novas visões, novos direcionamentos na sua prática docente, então eu 

acho que contribuiu bastante pra minha formação [...] (JUNIORFI, grifo 

nosso). 

Sim, com certeza influenciou. Porque é difícil um professor dentro da sua área 

de conhecimento lidar com questões tão amplas dentro da ciência. Então, meu 

olhar hoje para alguns conteúdos quando eu vou trabalhar na sala de aula, 
pois estou trabalhando já em sala de aula, eu sempre busco algo a mais da 

minha área de formação (NOEMIAPG). 

A partir do que já discutimos sobre interdisciplinaridade no primeiro capítulo dessa 

dissertação, consideramos que a complexidade do mundo atual e da cultura ocasiona uma 

necessidade de olhar os problemas da sociedade com múltiplas lentes, ou seja, valorizando as 

diferentes áreas do conhecimento existentes. Portanto, nos apoiamos em Santomé, 

principalmente em sua obra ‘Globalização e Interdisciplinaridade’, publicada em 1998, para 

discutirmos o conceito e as modalidades de interdisciplinaridade.  

 Para Santomé (1998), as transformações nas disciplinas são causadas fundamentalmente 

por uma maior delimitação e concretização dos conteúdos tradicionais de um campo disciplinar 

ou por uma integração entre as parcelas de disciplinas diferentes, mas que compartilham o 
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mesmo objeto de estudo ou temas, como é o caso da SE. Esta segunda forma exige contato, ou 

ao menos o mínimo de interação entre as disciplinas diferentes. E, como já mencionado no 

capítulo I dessa dissertação, essa concepção de interdisciplinaridade apresentada por Santomé, 

caracteriza uma modalidade de currículo. Essa modalidade é denominada pelo autor de 

currículo integrado, que teoricamente apresenta semelhanças com o que Marcelo Garcia 

compreende como currículo colaborativo.  

O tema foi escolhido em conjunto com todas as áreas, tanto física, química e 

biologia, fazendo uma ligação com todas as áreas, então nós escolhemos 
drogas lícitas e ilícitas em função disso, que vai fazendo uma ligação entre as 

Ciências da natureza e matemática (LEONEB) 

Assim, a partir da temática levantada a gente tentava buscar com os 

professores[...] articular os conteúdos de química e biologia de modo que 
agregasse nessa temática um desenvolvimento conceitual do aluno, não só 

conceitual, mas social, que eu acho que a gente enfatizou ainda mais a 

questão social (TAMILLISPG) 

A primeira coisa que eles têm que olhar, para escola, para o entorno e ver 

como esses problemas podem ser discutidos dentro de sala de aula através do 
conhecimento sistematizado pode contribuir para possivelmente algumas 

soluções, até mesmo para a conscientização, né? (ÁLVAROPF) 

 Mas é importante ressaltar que, apesar desses projetos interdisciplinares serem sugeridos 

pelo documento Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico e as falas dos sujeitos 

indicarem que de alguma forma alcançamos alguma modalidade de interdisciplinaridade, a 

necessidade de formação para os professores nessa perspectiva é muito clara, uma vez que 

segundo TamillisPG, a adaptação dos professores nessa nova modalidade não acontece 

imediatamente, pois  

[...] deveria ter um tipo de formação específica para isso, mas não há, acho 

que essa necessidade de uma estrutura, de formação continuada para esses 

professores seria ideal pra que esse processo de ensino e aprendizagem fosse 

melhor aproveitado e melhor organizado (TAMILLISPG) 

Então professores, chega um momento que eles não sabem de fato o que fazer, 

então eu acho que foi isso que aconteceu lá com eles, então até hoje eu 

percebo que eles não sabem o que fazer, eles vão fazendo na tentativa do erro 

e acerto, mas eu acho que falta bastante apoio na formação que deveria vir 

lá das instituições (ÁLVAROPF, grifo nosso ) 

[...] todos estão ali tentando melhorar a formação dos professores, melhorar 

a educação e eu acho que assim mais superficialmente apareceu uma tensão 

dos professores em trabalhar de fato de modo interdisciplinar (ÁLVAROPF, 

grifo nosso) 

 E JúniorFI, complementa afirmando que, 

Eu percebi, percebo até hoje na verdade, que houve e ainda está acontecendo 
uma certa dificuldade por parte principalmente dos professores, em 

incorporar essa proposta, porque como você disse, sair do disciplinar para o 
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interdisciplinar para pessoas que tiveram uma formação totalmente 

disciplinar há alguns anos atrás, muitos anos atrás eu diria é muito 

complicado (JUNIORFI) 

 Portanto, Santomé (1998) enfatiza que a grande fragmentação que ocorre na formação 

profissional nas universidades é um obstáculo às propostas interdisciplinares. Segundo esse 

autor, as pessoas que estudam apenas as matérias ligadas a especialidade escolhida saem com 

limitações, como bem pode ser observado nas falas citadas anteriormente.  

 Para Apple (2006) o currículo estruturado de forma disciplinar confere a escola o papel 

de selecionar os sujeitos para preencher posições econômicas e sociais na atual sociedade, que 

se encontra estratificada. Por isso, é importante ressaltar que “a estratificação do conhecimento, 

nesse caso, de novo envolve a estratificação das pessoas, embora em um menor nível 

econômico” (APPLE, 2006, p. 74).  

 Mas, a relação universidade-escola pode ser uma possibilidade para colocar em 

evidência essa ‘estratificação do conhecimento’, tendo em vista que nós, sujeitos participantes 

dessa relação estamos convencidos do valor da educação e por isso, ainda com obstáculos, 

continuaremos desenvolvendo práticas curriculares mais democráticas por meio da abordagem 

temática via SE, com o objetivo de superação dos discursos hegemônicos. Dessa forma, 

acreditamos que a formação de professores nessa perspectiva possibilita que os professores 

pensem temas que contribuam para essa superação, como foi apresentado no capítulo I e é 

apresentado na fala do sujeito abaixo   

Acho que é sempre bom a gente ter essa interface com a escola, porque eu 

acho a escola um local muito dinâmico, cada ano vai se modificando muito 
rapidamente, então se a gente perde o contato com a escola tudo que a gente 

faz aqui na formação começa a perder todo o sentido (ÁLVAROPF) 

 

No entanto, ÁlvaroPF também ressalta um ponto importante acerca dos professores, 

 
a gente quer ajudar na formação, quer fazer com que o professor acredite 

porque ele pode fazer aquilo que vai ter nosso apoio, para que ele possa 

mudar sua prática, mudar a abordagem do conteúdo, só que o que eu percebo 

é o que o professor não quer o apoio ele quer a substituição, então ele fica 

lá olhando enquanto o estagiário está lá desenvolvendo a estação e a ideia 

não é essa (ÁLVAROPF) 

Essa atitude dos professores pode ser atribuída as dificuldades enfrentadas por eles, 

tendo em vista que essa parceria colaborativa exige espaços físicos, recursos materiais, suporte 

para as ações em diversos espaços da cidade e sobretudo valorização e qualificação dos 

profissionais. Segundo Mamede (2012), esses fatores são fundamentais para que a educação 

saia da precariedade com ou sem jornada ampliada, pois são reivindicações históricas da classe 

de professores. 
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No entanto, também não pudemos deixar de perceber que nesse fragmento a 

universidade é ainda vista como a solução dos problemas como foi apresentada no capítulo 

anterior, quando justificamos a pouco a participação, e por vezes, a ausência dos professores da 

escola nas atividades de planejamento e implementação das ES. Mas, a relação universidade-

escola não deve ser vista dessa forma, portanto acreditamos que a formação de professores 

nessa perspectiva da SE, possibilita que os professores pensem temas que contribuam para as 

discussões acerca dos problemas locais e globais da sociedade e entendam que a relação 

universidade-escola pode ser colaborativa e não hierárquica.  

A partir desse fragmento, podemos inclusive pensar sobre o papel das instituições 

universitárias na formação dos profissionais que fazem parte desse contexto. Dessa forma, 

mencionando Marcelo Garcia (1999) percebemos ainda mais a necessidade de uma revisão no 

currículo dos cursos de formação de professores, bem como nas relações que são estabelecidas 

entre a universidade e a escola. Mamede (2012), afirma que nós não aprendemos ainda a lidar 

com os currículos dos cursos de formação de professores que precisam ser revistos e 

atualizados, muitas vezes também nos distanciamos da escola devido a seleção de 

conhecimentos que consideramos valiosos e válidos, sendo assim a relação entre a escola e a 

universidade fica inviabilizada.  

 No entanto, a fala do professor formador demonstra que nós buscamos valorizar essa 

relação e tentamos de fato torná-la viável durante a pesquisa,  

(...) os professores (na minha percepção), eles olharem para universidade 

como sendo o local que vai trazer a solução de tudo para eles e tudo pronto, 
essa é a primeira tensão. A universidade não vai trazer tudo pronto, na 

verdade é essa interação com a escola que vai contribuir para possíveis 

soluções, mesmo porque a gente pode construir soluções aqui que quando vai 

pra escola não vai funcionar na sala de aula (ÁLVAROPF, grifo nosso) 

Para tanto, consideramos as ES como espaços que possibilitam essa formação, para além 

da dicotomia teoria e prática, pois nesses espaços os professores desenvolvem práticas 

interdisciplinares, e sobretudo colaborativas. Além disso, contribuem para a discussão de 

problemas sociais que persistem no âmbito escolar, como demonstram as falas de TamilisPG e 

ÁlvaroPF ainda que muito sutis,  

naquele contexto específico então, que são alunos que participam de uma 
sociedade, como o tema foi drogas, muitos já possuíam o contato, a gente 

percebeu que alguns alunos eram acusados pelos próprios colegas que seriam 

usuários, o que ficou um pouco constrangedor tanto para o aluno quanto pra 

gente que estava ali na sala, mas a gente procurou desenvolver o tema de 

uma forma para conscientizar os alunos pra os efeitos e consequências da 

utilização dessas drogas para sua vida pessoal e social (TAMILLISPG) 



75 
 

 

Sim, eu acho que não só práticas sociais, mas até mesmo a problemática 

social, política, econômica daquela comunidade no entorno, atendida pela 

escola (ÁLVAROPF) 

 Portanto, nessa interação entre o conhecimento curricular e as relações sociais advindas 

da realidade dos estudantes existe a possibilidade de que sejam desveladas as reais relações que 

as escolas estabelecem com a estrutura econômica desigual. No entanto, precisamos 

compreender de que maneira esse desvelamento acontece no contexto do CIE, uma vez que se 

trata de uma modalidade escolar diferente, que oferece educação integral em tempo integral. 

Na próxima categoria buscamos evidenciar a nossa compreensão sobre essa modalidade 

educacional, bem como a dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.3 O dito e o vivenciado na Educação Integral: os percalços trazidos pela integração 

curricular 

A educação integral faz parte do campo das políticas sociais e apresenta especificidades 

como parte das políticas públicas educacionais direcionadas para as crianças, os jovens e os 

adultos. Mas é importante lembrar, que ela não é tão recente assim. A Constituição Federal de 

1988 já orientava nos Artigos 6 e 205, que a educação é o primeiro dos dez direitos sociais e 

que é capaz de conduzir os sujeitos ao pleno desenvolvimento, para a prática da cidadania e 

preparação para o trabalho. Desse modo, enfatiza-se uma educação de qualidade, capaz de 

contribuir para o desenvolvimento pleno (integral) dos seres humanos, tendo como premissa a 

conquista de todos os outros direitos.  

Em 1990, a Lei 8.069, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), reitera a 

necessidade de que todas as instituições compartilhem o dever de garantir a efetivação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, incluindo especialmente o direito à educação. Para 

isso, é proposto a união da família, comunidade, sociedade e poder público, em que todos são 

responsáveis pela concretização dos direitos contidos no ECA. A Educação integral é um meio 

para que a articulação social e governamental se efetive, assegurando principalmente, “direitos 

referentes à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (ECA, 

1990, Art. 4).  

Como já mencionado no capítulo II dessa dissertação a LDBEN, de 1996, também 

orienta que as escolas ofereçam aos estudantes educação integral em tempo integral. O Plano 

Nacional de Educação, por meio da Lei 10.172/2001, compreende a Educação integral como 
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possibilidade para envolver todas as dimensões humanas e sugere a ampliação da jornada 

escolar para sete (7) horas.  

Outro documento oficial que reitera a importância da Educação integral é o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007) e o Programa Mais 

Educação que operacionalizam as diretrizes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Esses documentos retomam o ideal de Educação Integral, já discutida no capítulo II, baseado 

nos pioneiros da escola nova, como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e considerando as 

experiências bem-sucedidas dessa modalidade de organização escolar (BRASIL, 2007). 

O documento oficial chamado “Caminhos para elaborar uma proposta de Educação 

Integral em Jornada Ampliada” da Secretaria da Educação Básica (SEB) do Ministério da 

Educação (MEC) publicado em 2011, afirma que o princípio da Educação Integral é “escolas 

abertas ao diálogo, compartilhando responsabilidade pela aprendizagem com outras 

instituições” (BRASIL, 2011, p. 48). Para isso, o documento atribui aos dirigentes 

governamentais e as lideranças da sociedade civil o papel de contribuir por meio do estímulo 

da atuação intersetorial de diferentes secretarias em um programa de educação integral, do 

investimento na formação de educadores para atuarem na educação integral e da facilitação da 

participação dos diretores e professores coordenadores de escolas. 

Considerando o que foi discutido no capítulo II e todas as recomendações dos 

documentos oficiais mencionadas anteriormente, nos parece que a ideia de educação integral 

em tempo integral é uma unanimidade. No entanto, Mamede (2012, p. 235) ressalta que  

a ampliação da jornada escolar impõe aos profissionais não somente a 

necessidade não somente de incluir atividades a mais, em horas diárias a mais, 

mas além disso, traz a urgência de rever o tempo escolar como um todo, 
situando-o em outras concepções de educação, de ensino, de currículo 

(MAMEDE, 2012, p. 235). 

 

Corroboramos com a autora supracitada, e enfatizamos que segundo Ferreira e Rees 

(2015) há muitas críticas a esse modelo de organização escolar. Como exemplo, eles 

mencionam Libâneo18, como um dos autores que considera o tempo integral como uma 

manobra política que tem como objetivo suprir a função social, que é responsabilidade do 

Estado, com a função pedagógica da escola. Segundo o autor, nem sempre a escola de tempo 

integral oferece educação integral, com ênfase na formação humana, muitas vezes esse tempo 

a mais objetiva diminuir a pobreza e marginalidade. Paro et al. (1988) se manifestam a respeito 

                                                             
18 LIBÂNEO, J. C. Palestra - o Processo Educativo na Escola de Tempo Integral: ensino e 

aprendizagem em diferentes tempos e espaços. II Encontro Regional Sobre Educação Integral e Escola 
Pública de Tempo Integral. Secretaria Municipal de Educação Aparecida de Goiânia, de 26 a 28 de 

setembro, 2012. 
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da escola de tempo integral, afirmando que o tempo integral caracteriza um instrumento de 

fortalecimento da universalização da educação para as camadas populares.  

Podemos perceber na fala de LeonEB que a escola de tempo integral  

é bom no sentido de que os alunos permaneçam aqui, é bom para os pais, é 

bom para eles porque eu vejo que eles interagem melhor quando estão aqui, 

tem alguma atividade (que seria para casa) para fazer, eu vejo alguns com 
algum interesse, nesse intervalo que eles têm no almoço, eu vejo que alguns 

ainda se dedicam a isso, não são todos, mas eu vejo sim (LEONEB) 

  

 Podemos inferir que esse professor entende que a função do tempo integral dos alunos 

na escola é proporcionar comodidade para os pais e para os alunos. Além disso, a sua fala 

demonstra que o tempo a mais que os alunos têm deve ser destinado a realização de atividades 

que deveriam ser feitas em casa. Mas, assim como Mamede (2012), Arroyo (2012) critica essa 

concepção, afirmando que essa é a visão reducionista que está enraizada na cultura escolar, e 

que não devemos entendê-la como 

mais educação e mais tempo para compensar atrasos, ajudar mentes menos 
capazes de aprender, acelerar lentos e desacelerados, suprir carências mentais, 

de racionalidade escassa, ajudar nos deveres de casa, reforçar aprendizados 

inseguros, diminuir fracassos, elevar as médias das provinhas e provões 
federais, estaduais e municipais (ARROYO, 2012, p. 37) 

 

Desse modo precisamos cuidar para não oferecer mais tempo da mesma escola e mais 

educação do mesmo tipo de educação. É necessário ressignificar esses espaços e tempos 

escolares e compreender a educação como parte do processo de humanização dos sujeitos. 

Macedo (2006, p. 288) afirma que o currículo é um espaço-tempo “em que sujeitos diferentes 

interagem, tendo por referência seus diversos pertencimentos, e que essa interação é um 

processo cultural que ocorre num lugar-tempo cujas especificidades me interessam estudar”.  

Portanto, podemos enfatizar a fala da coordenadora pedagógica da escola e nos 

fragmentos do Plano Orientador Institucional Pedagógico, 

Porque a nova proposta da escola integral é você ressignificar tempos e 
espaços, então dentro dessa proposta de ressignificar tempos e espaços nós 

estamos trabalhando dessa forma, porque a proposta da Universidade era 

que se trabalhasse de maneira interdisciplinar e multisseriada (ESTERCP). 

Os Complexos Integrados de Educação, apresentam-se como uma nova 

reconfiguração dos seus tempos e espaços pedagógicos, baseadas nos 
princípios filosóficos da Educação Integral (Plano Orientador Institucional 

Pedagógico, 2018). 

Cada CIE terá equipes docentes, organizadas em eixos interdisciplinares, a 

serem operacionalizados por meio de metodologias ativas de ensino-
aprendizagem, uso de tecnologias da informação e compartilhamento, 

planejamento participativo e vivencial nos diferentes espaços tempos de 

aprendizagem que atravessam e são atravessados pelo cotidiano escolar 

(Plano Orientador Institucional Pedagógico, 2018, grifo nosso). 
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 É preciso não ser ingênuo e enxergar para além do que está proposto na Educação 

Integral em Tempo Integral, principalmente considerando-se os fragmentos anteriores. No 

entanto, essas escolas são submetidas a políticas seletivas e classificatórias, o que ocasiona um 

direcionamento desse tempo a mais na escola para treinamento dos estudantes para ‘se dar bem’ 

nas ameaçadoras provinhas, provas e provões, que tem como objetivo aumentar a média da 

escola (ARROYO, 2012).  

Apesar desses entraves, ainda acreditamos na possibilidade da educação integral em 

tempo integral, bem como aponta NoemiaPG 

Eu enxergo que a escola deixa de ser um pouco mais limitada no tempo para 

trabalho e ela tem condição de ter mais atividades, quando ela vai ser 

integral, ela vai diversificar essas atividades, mas no ensino regular fica 
muito restrito esse espaço de tempo e também aquele espaço da sala de aula. 

Dentro do ensino integral talvez os alunos tenham condições de explorar 

melhor a escola[...](NOEMIAPG) 

 

É importante ressaltar que nos tempos atuais, em que a globalização tem sido o foco de 

discussões em inúmeros âmbitos da sociedade, “integrar” tem sido a palavra da vez. De acordo 

com Gabriel e Cavaliere (2012, p. 277) a ação de integrar tende a ser vista como uma 

necessidade em torno da organização escolar e curricular, com o objetivo de alinhar a educação 

escolar com “as exigências do mundo marcado pela expectativa da democracia social e pelo 

impacto da revolução tecnológica em curso”. 

 Os autores supracitados (2012, p. 277) enfatizam que expressões como “educação 

integral”, “temas transversais”, “currículo integrado”, currículo por competências”, 

“interdisciplinaridade”, “contextualização”, “trabalho por projetos”, “temas geradores”, 

“saberes em rede” e “intersetorialidade” fazem parte do universo semântico dos pesquisadores 

e formuladores de políticas educacionais desta última década”. 

 Nesse trabalho, buscamos discutir um pouco sobre a proposta do CIE, que abarca alguns 

desses termos, mas evidenciamos nessa categoria a educação integral e currículo integrado 

imbricados na proposta da SE de interdisciplinaridade e contextualização. Portanto, é 

fundamental considerarmos que no âmbito da educação integral enfrentamos várias questões, 

como aponta Mamede (2012, p. 236), por exemplo, “o alcance da educação integral a todos os 

alunos, as limitações de espaço físico, a precariedade na formação, na contratação, nas 

condições de trabalho e na remuneração dos profissionais”. Para a autora esses aspectos são 

necessários para que a educação integral seja concretizada com qualidade.  

 Essas limitações também foram observadas por nós durante a nossa pesquisa como 

podemos perceber nos fragmentos de falas de ÁlvaroPF e TamillisPG, 
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(...) mas tem os problemas da formação e os problemas de estrutura física 

mesmo. O problema de formação, que você pega professores que são 

formados e tem todas as ideias, concepções estruturadas pelo modelo 
tradicional, trabalhando 3 turnos, cada um em sua disciplina, e modifica de 

um ano para o outro essa estrutura tornando integral, sendo que parte desse 

integral deveria ser trabalhado de forma interdisciplinar, pelo que conheço 

(ÁLVAROPF) 
 

que nesse caso é como se tivesse um nome integrado, mas na prática em si 

acontece da mesma forma de ensino, esse aluno não é privilegiado em 
nenhum momento em outros contextos, em outros sentidos, que deveriam ser 

(TAMILLISPG) 

Como percebemos na fala de TamillisPG, a proposta de currículo integrado que é 

apresentado pelo Plano Orientador Institucional e Político-pedagógico é pouco concretizada na 

escola, provavelmente pelo tempo de funcionamento da proposta na escola, desse modo 

precisamos observá-la por mais tempo para poder garantir até que ponto esse currículo 

integrado. Embora nós entendamos que essa busca pela integração entre os saberes consista em 

um dos pilares do CIEI, percebemos que o documento Plano Orientador Institucional e Político-

Pedagógico não traz explicitamente o conceito de currículo integrado em que eles se apropriam. 

Portanto, Gabriel e Cavaliere (2012) apontam que adjetivar currículo como integrado envolve 

critérios de seleção e organização do conhecimento escolar, bem como abarca saberes 

particulares que são integrados em um ambiente onde circulam saberes que são legitimados 

pelo currículo dominante.  

De acordo com os documentos oficiais essa diversidade no currículo escolar nessa nova 

modalidade de organização se dá pelo atendimento de temas pertinentes aos contextos locais, 

que são trabalhados nos eixos interdisciplinares e operacionalizados por meio de metodologias 

ativas como já mencionado. Portanto, como enfatiza EsterCP, trabalhar totalmente nos eixos 

interdisciplinares foi um desafio e assim,  

a gente chegou num denominador comum e a gente trabalha das duas formas, 

com as componentes curriculares e de forma interdisciplinar e isso a situação 
ficou mais confortável para todo mundo, porque a gente encontrou esse meio 

termo, de trabalhar de maneira que ressignificava esses tempos e esses 

espaços, mas dessa forma mais dinâmica e mais inovadora (ESTERCP) 

 

Essa forma dinâmica e inovadora como apresentada pela coordenadora pedagógica está 

em consonância com o que é proposto pelo Plano Orientador Institucional e Político-

pedagógico, que afirma que  

o modelo pedagógico dos CIE valoriza as pedagogias ativas, tomadas 

criticamente, recuperando nos seus processos de ensino-aprendizagem, 
conceitos e métodos das ecologias cognitivas contemporâneas e suas 

respectivas tecnologias de apoio. Tal modelo visa à formação plena e madura 

do estudante, não só para o mundo do trabalho ou para profissionalização, 
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mas sobretudo para a auto emancipação, a formação do cidadão crítico e 

consciente, comprometido com a promoção da equidade, ética e justiça na 

sociedade (Plano Orientador Institucional e Político-pedagógico, 2018, grifo 
nosso). 

 

Dessa forma, é importante ressaltar que além das pedagogias ativas, a SE tem potencial 

para suprir o objetivo do modelo pedagógico dos CIE, uma vez que ela também tem como 

objetivo a formação crítica dos sujeitos, pois além da construção de conceitos científicos, a SE 

busca evidenciar a realidade na sala de aula, por meio de reflexões acerca das questões sociais, 

culturais e econômicas (FRISON, et al. 2007), como enfatiza EsterCP 

Sim, todos esses assuntos estão contemplados nas Estações. Então, aqui não 
é uma coisa estanque. Trabalhamos também com roda de conversa, com 

debate, com convidados, dentro da sala fazem oficinas, muita gente tem 

experiência, tem os encontros de saberes com a comunidade (ESTERCP) 

Gabriel e Cavaliere (2012) sinalizam que a integração associada aos métodos ativos e 

também às perspectivas curriculares críticas tem acontecido usualmente pelos defensores dessa 

modalidade curricular. No entanto, as autoras enfatizam a complexidade de um currículo 

integrado e buscam compreender de que forma as potencialidades dessa modalidade curricular 

se manifestam nas relações hegemônicas, uma vez que os discursos em defesa do currículo 

integrado esbarram na lógica disciplinar.  

As autoras definem três modalidades de currículo integrado, sendo a primeira com 

marcas das perspectivas mais instrumentais, a segunda caracterizada pelo currículo centrado 

nas disciplinas, que se integram de forma limitada, considerando o planejamento e ação 

pedagógica, sem valorizar as dimensões políticas e epistemológicas que permeiam o processo 

de seleção e organização do conhecimento escolar e a terceira é a modalidade que busca romper 

com a matriz disciplinar a partir da problematização e articulação entre os conhecimentos 

escolares e as demandas sociais, políticas, culturais.  

No caso do CIEI, essas questões são potencializadas nos espaços das ES, que tem como 

objetivo articular saberes e práticas escolares com os múltiplos saberes e práticas dos espaços 

não escolares com aspectos locais, regionais nacionais e até internacionais. Essa articulação 

possibilita experimentações pedagógicas interdisciplinares. 

Desse modo, podemos inferir que o Plano Orientador Institucional e Político-

pedagógico defende que a modalidade de interdisciplinaridade empregada pelos CIE apresente 

características que atendam a um certo nível de integração como apresenta o fragmento a seguir, 

a partir de um tema global, pode-se organizar projetos e subprojetos em 
turmas e grupos de trabalho que se norteiem pelos direitos e objetivos de 

aprendizagem explicitados na Base Nacional Comum Curricular. Nessa 
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perspectiva é possível trabalhar de forma interdisciplinar e aproveitar ao 

máximo espaços-tempos que fomentem tais abordagens (BAHIA, 2018, p. 18) 

 

Esse trabalho interdisciplinar a partir de temas, apresenta sintonia com o que é proposto 

pela SE. Principalmente, se considerarmos o processo de seleção dos temas, consideramos os 

se0guintes fragmentos, 

[...] não partia de uma abordagem temática (freireana) para saber o que os 

alunos queriam. Mas, a gente sempre procurava relacionar temas que 

tivessem importância para os alunos, sempre foi assim, a gente selecionava o 
tema que a gente percebia que eles tivessem algum tipo de interesse para 

escolher participar especificamente daquela estação (TAMILLISPG) 

 
Partindo principalmente das necessidades dos alunos na escola, nós 

escolhemos “Dê um like na vida”, que era pra trabalhar com drogas, porque 

tinha muitos alunos envolvidos [...] Então, a necessidade, o uso de drogas 

pelos adolescentes. Eu sempre venho movendo em cima do que a gente sente 
necessidade (AYLLAEB) 

 

 Como TamillisPG e AyllaEB enfatizam, apesar dos temas das ES serem selecionados a 

partir da necessidade dos alunos, não é realizado o processo de investigação temática como 

propõe a ATF. Mas, não podemos deixar de ressaltar que a proposta dos CIE é incorporar e 

articular metodologias tradicionais e metodologias mais contemporâneas, para caracterizar o 

projeto como plural e inclusivo.  

A organização das ES acontece em espaços multisseriados e em horários reservados 

institucionalmente, portanto essa característica também é determinante para a seleção dos temas 

das ES, como JúniorFI enfatiza,  

Acredito que principalmente o contexto daqueles estudantes, e como lá eles 

tiveram a ideia de juntar as turmas multisseriadas acredito que você tenha 

que pensar primeiro nesse fator (JUNIORFI, grifo nosso) 

mas considerando o contexto e ter noção q você precisa atingir pessoas de 

que sabem muito outras que não sabem nada, você tem como planejar a 
partir de atividades muito lúdicas, diferenciadas, você consegue mostrar para 

os alunos alguma coisa, não sei 100%, mas consegue (JUNIORFI, grifo nosso) 

Além disso, as ES podem ser espaços de discussão de práticas sociais e valores, nesse 

caso, podemos enfatizar o que EsterCP enfatiza sobre o currículo oculto,  

recebendo também esse currículo fora da escola, esse currículo oculto, que 
os alunos já trazem quando vem para a escola, mas a escola as vezes não sabe 

trabalhar essa experiência, então as estações são oportunidades para 

desenvolver esse currículo oculto também (ESTERCP) 

  

Desse modo podemos enfatizar conforme Apple (2006, p. 125) que “a hegemonia é 

criada e recriada pelo corpus formal do conhecimento escolar, e também pelo ensino oculto que 

vem acontecendo e continua a acontecer”, portanto as ES são espaços que podem possibilitar a 
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superação dessa hegemonia, uma vez que o currículo oculto consiste nas normas e valores que 

são ensinados nas escolas, mas que não são falados nas escolas e nem são explicitados nas metas 

e nos objetivos.  

Para tanto, é necessária uma formação dos sujeitos de forma crítica e emancipatória, 

dessa forma a escola é fundamental para favorecer a construção e a reconstrução do 

conhecimento (Frison, et al. 2007) como afirma JúniorFI 

a gente acaba colocando os alunos nas discussões daquilo que eles vivem, 

daquilo que eles vivenciam no dia-a-dia, e para isso que eu entendo que a 
Ciências, que a escola e que todos os conhecimentos deveriam ser ensinados, 

para que eles possam olhar o seu mundo, o que estar ao seu redor e saber 

criticar, saber analisar aquilo que eles estão vivendo, então eu acho que é 
bastante positivo para os alunos esse contato social, e quando a gente fala da 

área das Ciências principalmente, para mostra a relação que o conhecimento 

científico tem com sua vivência, que é tão menosprezado no dia-a-dia de uma 
aula disciplinar (JUNIORFI) 

 

Portanto, a SE como possibilidade para repensar os espaços das ES, contribui para a 

seleção de temas que apresentem relevância social, além de apresentar interação entre o 

conhecimento escolar e o conhecimento trazido pelos alunos e o conhecimento escolar e a 

realidade socioambiental (MALDANER; ZANON, 2006; FRISON, et al., 2007; MASSENA; 

BRITO, 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar o trabalho colaborativo na 

interface universidade-escola, e a partir disso compreender as especificidades do currículo de 

uma escola de tempo integral. Para tanto, inicialmente buscamos traçar algumas 

particularidades da SE no contexto do nosso grupo de pesquisa. Durante essa primeira fase, 

realizamos um estudo teórico acerca da SE e articulações teóricas com autores como Marcelo 

Garcia, Santomé, Paulo Freire e Michael Apple que vem pautando e ampliando as discussões 

de trabalhos desenvolvidos pelo GPeCFEC ao longo dos anos, o que tem contribuído 

efetivamente para o entendimento de que o trabalho realizado pelo grupo tem avançado na 

compreensão do trabalho colaborativo na formação de professores.  

 Destacamos que ao estudar os pressupostos da SE articulando teoricamente com 

Marcelo Garcia (1999) pudemos perceber que o trabalho colaborativo discutido por esse autor 

apresenta semelhanças com a produção coletiva sugerida pela SE, desse modo, inserir os 

professores no contexto da produção curricular via SE possibilita uma interação entre diversos 

grupos de sujeitos, principalmente considerando os aspectos interdisciplinares. Uma vez que, a 
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SE não define interdisciplinaridade, apresentamos a compreensão de Santomé (1998) como 

uma possibilidade para essa definição. Dessa forma, nessa articulação conseguimos concluir 

que o trabalho colaborativo de forma interdisciplinar vem como possibilidade para a superação 

da dicotomia entre a teoria e prática ainda presente na formação de professores e no 

estreitamento da relação universidade-escola.  

 A educação integral é uma modalidade de organização do ambiente escolar, que vem 

sendo implementada em algumas escolas da Rede Estadual da Bahia, desde o ano de 2016. 

Embora essa proposta seja bastante antiga considerando o contexto brasileiro, ainda 

percebemos na literatura poucos trabalhos atuais que discutam essa proposta. Dessa forma, na 

tentativa de compreender as especificidades do currículo escolar do CIEI realizamos um estudo 

acerca dos documentos oficiais que regem essa escola, como é o caso do Plano Orientador 

Institucional e Político-Pedagógico. Nesse estudo, percebemos que a proposta agrupa alguns 

princípios filosóficos da educação integral e sugere que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorra por meio de metodologias ativas. No entanto, em nosso projeto de pesquisa-ação 

conseguimos evidenciar que a SE é uma possibilidade para repensar esse currículo, 

principalmente considerando as ES. Pois, nesses espaços conseguimos compreender a 

necessidade das relações interdisciplinares, bem como a importância de considerar a realidade 

dos estudantes para a construção curricular. 

  Considerando essa realidade para a construção curricular, podemos ter como premissa 

os pressupostos educacionais freireanos e os curriculares de Apple. Portanto, pensar em temas 

que busquem problematizar a realidade e possibilitar uma reflexão acerca dos fatores políticos, 

econômicos, históricos e culturais que permeiam o ambiente escolar é fundamental na prática 

profissional dos professores. Portanto, defendemos, principalmente porque percebemos com as 

informações obtidas, que a formação de professores na interface universidade-escola possibilita 

essa sensibilidade por temas que explicitem essas questões, principalmente para contribuir para 

a superação da hegemonia ideológica que direciona o currículo nacional vigente no país, ainda 

que não realizemos o processo de investigação temática proposto por Freire. 

 A pesquisa-ação como uma metodologia se apresentou bastante efetiva, no entanto, 

pudemos identificar vários rompimentos com os pressupostos da pesquisa-ação em nosso 

trabalho, tendo em vista as dificuldades já apresentadas bem como a nossa pouca experiência 

em trabalhar nessa perspectiva, pois esse foi o primeiro trabalho realizado em nosso grupo 

considerando a pesquisa-ação como arcabouço metodológico. 

 Esperamos que esse trabalho contribua para as pesquisas no campo da educação em 

ciências, especificamente nas discussões acerca do currículo, da formação de professores e da 
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educação integral. Além disso, desejamos que as interlocuções entre Michael Apple e a SE 

sejam ainda mais aprofundadas em trabalhos futuros, tendo em vista que essa relação pode 

tornar a SE uma proposta ainda mais democrática. Em relação à Educação Integral, esperamos 

que esse trabalho sirva de reflexão, para que logo em breve essa modalidade de organização 

escolar seja efetivada com mais rigor. 
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APÊNDICE A – Planejamento da Estação: Movimente-se com as Ciências! 

COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA (CIEI) 

ESTAÇÃO DO SABER: Movimente-se com as Ciências! 

ÁREAS DO CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e Matemática  

COMPONENTES CURRICULARES: Química, Física, Matemática 

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDANTES: 30 

LOCAL: Sala de Multimeios 

 

Objetivos Gerais do Ensino e Aprendizagem: 

 Estimular a curiosidade sobre como as ciências estudam o corpo humano; 

 Compreender a importância da mecânica do corpo humano a partir de conceitos 

científicos;  

 Fazer relações matemáticas entre ganho e perda de energia a partir de nossas atividades 

cotidianas;  

 Por meio de atividades experimentais, facilitar a compreensão desses conceitos e 

despertar nos estudantes o interesse pela Ciência. 

 

ENCONTRO 01 (29/03) – A energia dos alimentos  

Objetivos: 

Materiais: Texto (cópias); Pincel e lousa; Amêndoas; Fósforo ou isqueiro; Clipes de papel.  

Atividades 

Problematização:  

- 5 minutos iniciais: para apresentações, chamada, bate papo mais informal.  

- 15 minutos: Momento de discussão com questionamentos feitos aos alunos como, “De onde 

vem a energia que utilizamos para nos movimentarmos?”, “Por qual motivo precisamos nos 

alimentar?”, “ O que é energia?”, “Por que a alimentação é um fator importantíssimo para o 

desempenho dos atletas?”, “ O que eles comem para fornecer-lhes  mais energia?”. Buscando 

fazer um levantamento prévio dos alunos acerca daquilo que eles conhecem sobre a temática. 

Primeira Elaboração: 

- 25 minutos: Experimento – Velas para comer. Serão formados grupos (5 alunos), e lhes serão 

fornecidos diferentes tipos de amêndoas. E então será perguntado a eles: “Qual a amêndoa mais 

energética? Qual seria a ordem entre elas? (Menos para mais energética)”, “O que vocês 

poderiam fazer para verificar isso?”... De forma a induzi-los ao experimento. Será anotada a 

ordem sugerida por cada grupo. E então, cada grupo ficará responsável por observar a queima 

de uma amêndoa específica, e fazer o controle de tempo. Depois eles deverão socializar os 

resultados, para criarmos a ordem crescente obtida por meio do experimento, fazendo então a 

comparação com a suposição inicial de cada grupo. E assim, abrindo espaço para discussão. 

Função da Elaboração e Compreensão Conceitual: 
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- 5 minutos: Leitura compartilhada do texto “Comida de Atleta, Antonio Herbert e Luciana 

Oquendo”.  

- 30 minutos: Exposição do conteúdo (Carboidratos, Lipídeos, Proteínas, Vitaminas e Sais 

minerais) 

- 20 minutos finais: Explicação sobre a Pesquisa. Eles deverão preencher um quadro 

individualmente com os alimentos mais consumidos por eles no Café da manhã, Almoço e 

Jantar (entretanto, haverá outro quadro com essas mesmas solicitações, o qual eles deverão 

entregar hoje). E este quadro pedirá também os valores energéticos de cada alimento que eles 

mencionarem, por porção, e isto deverá ser feito em casa, como forma de pesquisa.  

(Com as informações dos alimentos coletadas neste primeiro encontro, será feito uma análise 

para ver quais os alimentos mais e menos consumidos por eles, para a confecção da pirâmide 

alimentar) 

 

ENCONTRO 02 (05/04) – A energia dos alimentos: Como está nossa alimentação?   

Objetivos: 

- Compreender a relação dos nutrientes da nossa alimentação com a energia que é utilizada por 

nosso organismo. 

- Desenvolver o raciocínio lógico matemático dos estudantes. 

- Pensar sobre a nossa alimentação, a partir da elaboração de uma pirâmide alimentar. 

Materiais: Pincel e lousa;  

Atividades 

- 5 minutos iniciais: para apresentações, chamada, bate papo mais informal.  

-10 minutos: “Vocês estão se alimentando bem?”, “Na pesquisa vocês devem ter se deparado 

com Kcal ou KJ, o que são essas coisas?”  Retomada dos questionamentos do encontro anterior: 

“Por que a alimentação é um fator importantíssimo para o desempenho dos atletas?”, “ O que 

eles comem para fornecer-lhes  mais energia?” E, por fim: “Fizeram a pesquisa?” 

- 5 minutos: Leitura compartilhada do texto “Comida de Atleta, Antonio Herbert e Luciana 

Oquendo”.  

- 30 minutos: Exposição dialogada do conteúdo (Carboidratos, Lipídeos, Proteínas, Vitaminas 

e Sais minerais) 

- 30 minutos: Confecção inicial da Pirâmide Alimentar, em que dividiremos a sala em seis 

grupos sendo dois para cada refeição (Café da Manhã, Almoço, Jantar). Eles receberão os dados 

obtidos através da tabela preenchida por eles e entregue no encontro anterior, juntamente com 

os dados pesquisados por eles (prevendo que eles possam não ter pesquisado, já levarei os 

valores em material extra) e uma folha com um desenho de uma pirâmide que servirá como 

esboço, e serão orientados a pensar em uma forma de traduzir os dados para a pirâmide de forma 

coerente matematicamente.  
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- 20 minutos: Depois haverá a exposição pelos grupos do material confeccionado, explicando 

o que fizeram para chegar nesse resultado final, e como ficaram dois grupos para cada refeição, 

fazer um debate entre eles sobre as convergências e divergências.  

Carta na manga: (Caso sobre tempo, algo que acho improvável, pedirei que eles pensem em 

unir as informações de todos os grupos, de todas as refeições, em uma única pirâmide alimentar)  

 

ENCONTRO 03 (12/04) – A energia dos alimentos: Como está nossa alimentação?   

Objetivos: 

- Elaborar uma pirâmide alimentar com o perfil da turma 

- Desenvolver a argumentação e o raciocínio lógico matemático  

- Significar definitivamente o conceito de energia, a partir da compreensão dos estudantes.  

Materiais: Pincel e lousa; Figuras dos alimentos; Cartaz e cola;  

Atividades 

- 5 minutos iniciais: para apresentações, chamada, bate papo mais informal.  

- 20 minutos: entrega da atividade do encontro anterior para finalização, em que eles deverão 

fazer a relação com os dados obtidos através da tabela preenchida por eles e o esboço de 

pirâmide que fizeram.  

- 25 minutos: Depois haverá a exposição pelos grupos do material confeccionado, explicando 

o que fizeram para chegar nesse resultado final, e como ficaram dois grupos para cada refeição, 

fazer um debate entre eles sobre as convergências e divergências.  

- 30 minutos: Pedirei que eles pensem em unir as informações de todos os grupos, de todas as 

refeições, em uma única pirâmide alimentar, e então a confeccionaremos.  

- 20 minutos: Discussão final sobre a importância dos alimentos no fornecimento de energia 

para a realização de nossas atividades diárias.  

Carta na manga: Estou pensando em algum experimento simples, para finalizar a discussão dos 

alimentos.  

 

ENCONTRO 04 (12/04) – Hidratação, Desidratação e Temperatura 

Objetivos: 

- Compreender a importância da água para o nosso organismo.  

- Por meio de experimentação, compreender os efeitos da hidratação e desidratação, além da 

influência da temperatura em reações químicas.  

- Desenvolver a capacidade de análise de rótulos.  
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Materiais: pincel e lousa;folhas de alface; batata; colher e faca; sal de cozinha; comprimidos 

efervescentes; água quente e água fria; recipientes; rótulos de água mineral e de bebidas 

isotônicas. 

Atividades 

Problematização:  

- 5 minutos iniciais: para apresentações, chamada, bate papo mais informal.  

- 10 minutos: Retornaria a pergunta do encontro anterior “onde a água entraria na pirâmide 

deles, na base ou no topo? E por quê?” Levantando outros questionamentos pra discussão: “Por 

que precisamos beber água?”, “Qual a importância da água para os nossos movimentos?”, “O 

que acontece com a água no nosso corpo?” 

Primeira Elaboração: 

- 15 minutos: Experimento: Alguns grupos ficarão com folhas de alface mergulhadas em água 

com sal e água pura, outros com folhas de alface com sal jogado em cima, e outras com batatas 

com sal e sem sal, fazendo uma breve discussão sobre o que eles pensam sobre... 

- 5 minutos: Leitura compartilhada do texto “Como funciona a hidratação?” de Renato 

Yamamoto.  

Função da Elaboração e Compreensão Conceitual: 

(As próximas atividades vão sendo realizadas a partir da discussão do texto lido) 

- 30 minutos: Aula expositiva dialogada sobre a “Importância da água: reações no corpo 

humano” e significação dos conceitos apresentados no texto. 

- 15 minutos: Experimento: Influência da temperatura nas reações químicas, dissolução de 

comprimidos efervescentes em água quente e fria.  

- 15 minutos: Discussão sobre as bebidas isotônicas (o que são, sua relação com os esportes, 

benefícios e malefícios). Análise comparativa com os alunos entre os rótulos de água mineral 

e isotônicos. 

 

ENCONTRO 05 (25/04) – Movimente-se com as Ciências! 

Objetivos: 

- Compreender aspectos psicomotores, químicos e biológicos relacionados aos movimentos do 

nosso corpo.  

- Analisar as compreensões acerca dos conteúdos discutidos durante a estação.  

Materiais: pincel e lousa; data show 

Atividades 

- 5 minutos iniciais: para apresentações, chamada, bate papo mais informal.  
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- 10 minutos: Dinâmica: pedirei a dois estudantes que participem inicialmente da dinâmica, eles 

deverão girar a perna direita no sentido horário e depois de um tempo girar o braço direito no 

sentido anti-horário. Com um pouco espaço de tempo, eles estarão girando os dois membros no 

mesmo sentido. Depois pedirei a outros dois estudantes que batam com uma mão na cabeça e 

com a outra girem em torno da barriga. E por fim, pedirei que todos tentem fazer.  

- 10 minutos: Momento de problematizar a dinâmica (Por que isso aconteceu?, Quem controla 

nossos movimentos?, O que acontece em nosso corpo até que o movimento seja realizado?...). 

Depois, uma breve explicação, a partir das ideias deles acerca da relação entre a nossa mente e 

os nossos movimentos. 

- 30 minutos: Momento expositivo dialogado, com a utilização de slides, sobre as questões 

biológicas por detrás dos movimentos (ossos e músculos), que será articulado por Poliana.   

- 20 minutos: Apresentarei questões sobre o movimento que estão em nosso dia a dia, com o 

auxílio de pequenos vídeos (máximo de 1m30s), como por exemplo: esportes, dança, teatro. 

- 10 minutos: Entregarei a eles uma folha avulsa, e solicitarei que façam um texto com mínimo 

de 10 linhas sobre aquilo que eles compreendem hoje por: energia, nutrientes, alimentação 

saudável, importância da água, sendo que tudo isto atrelado aos movimentos que realizamos.  

- 5 minutos finais: Avisarei sobre o próximo encontro, que será a avaliação da estação, pedirei 

que não faltem e que entre em contato com os alunos faltosos para que estes também não faltem.  
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APÊNDICE B – Planejamento da Estação Dê um like na vida: drogas lícitas 

Estação do Saber: Química & Matemática & Física & Biologia 

Título: Dê um like na vida! 

  

Serão 5 encontros de 1h 40 min às quartas-feiras. 

 

1º encontro: 5 de julho 

 

 Vídeo (dar o link do vídeo) sobre drogas; (15´), a partir de 4 questões fazer um debate 

(Apêndice 1 – questões); 

 a partir do vídeo dividir a turma em grupos de cinco alunos e os grupos terão tempo para 

elaborar um trabalho a ser apresentado no último dia da Estação e que terá como 

objetivo a sensibilização da comunidade escolar (fica livre a forma de confecção e 

apresentação); 

 solicitar que levem bulas de medicamentos de casa na aula seguinte e façam a consulta 

na família (Apêndice 2 – roteiro para consulta: quais remédios, quantos, quem usa, se 

tem acompanhamento, idade, por quê?, identificar a cor da tarja) 

 

2º encontro: 12 de julho 

 

 Retomar a discussão do vídeo e se necessário repassar o vídeo; 

 Discussão de drogas lícitas e ilícitas (definir); 

 Trabalho em grupo com as bulas de medicamentos (Apêndice 3 – orientações para 

atividade com as bulas - fazer uma tabela com o nome dos princípios, estruturas 

químicas e efeitos sobre o corpo; reação adversa – ver o percentual, problemas) 

 

3º encontro: 19 de julho 

 

 Trabalho em grupo: Tipos de medicamentos e efeitos no corpo humano; (olhar site da 

Anvisa antes) 

 Esclarecer o que é tarja vermelha; tarja preta. 

 

4º encontro: 26 de julho 

 

 Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=g9T0CtnEOOc): [Café Filosófico: Álcool: 

a droga legalizada – Arthur Guerra] 

 Drogas sociais: álcool (efeitos no corpo, doenças). 

 Combinação do álcool com remédios. 

 

5º encontro: 2 de agosto 

Apresentação dos grupos. 

Auto-avaliação. 
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APÊNDICE C – Planejamento da Estação: Dê um like na vida: drogas ilícitas 

 

Estação Drogas Ilícitas 

1° encontro: 19 de setembro de 2017 (10 às 11:15) 

Apresentação da Estação. 

Apresentação do planejamento. 

Objetivo da Estação: Trabalhar drogas ilícitas (estrutura química, influência das drogas no 

corpo, aspectos sociais e econômicos). 

Vídeo: (Grazi Massafera) - editado. 

 

Apêndice 1 – Questões para o debate (1º dia) 

1)      As cenas apresentadas no vídeo são comuns a vocês? 

2)   O que leva as pessoas a usarem drogas? 

3)   Vocês têm consciência do que as drogas podem causar no organismo e na vida dos usuários? 

4)      O que são drogas Ilícitas? 

A partir do vídeo dividir a turma em grupos (de no máximo 4 pessoas), sendo que se tiver oito 

grupos (8 drogas) terão tempo para elaborar um trabalho durante o desenvolvimento da Estação 

a ser apresentado no último dia da Estação e que terá como objetivo a sensibilização da 

comunidade escolar (Nesse caso o stand na Feira de Ciências). 

Levantamento: quais os tipos de drogas ilícitas que vcs conhecem? (Cocaína; Crack; Ecstasy; 

LSD; Lança Perfume; Maconha; Boa noite cinderela; Esteróides/bomba); 

 

2° Encontro: 26 de setembro de 2017 (10 às 11:15) 

1)   Organizar a sala em semi-círculo e direcionar um tipo de droga para cada grupo realizar o 

trabalho final da estação; 

2)   Texto - O segundo primata viciado em maconha: Como decidir se uma droga causa 

dependência ou não? (Leitura em dupla); 

3)   Discussão sobre o texto; 

4)   Explanação com slides sobre as drogas naturais, estrutura química, efeitos sobre o corpo e 

aplicações medicinais (maconha e ópio). 

 

3° Encontro: 3 de outubro de 2017 (10 às 11:15). 

1. Apresentação do vídeo “As drogas mais destrutivas do mundo” 

https://www.youtube.com/watch?v=aQMWn2hr3vU; 

2. Discussão do vídeo; 

3. Explanação com slides sobre as drogas sintéticas e semi-sintéticas e seus efeitos sobre 

o corpo (Anfetaminas; Barbitúricos; Ecstasy; LSD; Metanfetamina; Heroína; Cocaína e 

Crack; Merla; Oxi). 

4. Apresentação alguns episódios do documentário “Independência ou morte” 

https://www.youtube.com/watch?v=wBgkhU-F7u4 

 

4° Encontro: 10 de outubro de 2017 (10 às 11:15). 

https://www.youtube.com/watch?v=aQMWn2hr3vU
https://www.youtube.com/watch?v=wBgkhU-F7u4
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1)   Explanação sobre quais os efeitos sociais e econômicos causados pelas drogas; 

2)   Discussão sobre os anabolizantes esteróides e seus usos no esporte; 

3)   Organização da sala para o júri químico que acontecerá no 5º encontro; 

4)   Apresentação do caso, para ser defendido e acusado pelos respectivos grupos de defesa e 

acusação. 

 

5º Encontro: 17 de outubro de 2017 (10 às 11:15). 

1)   Júri Químico; 

2) Finalização da estação e autoavaliação. 
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APÊNDICE D – Planejamento da Estação: A química do chocolate e o cacau do Jorge Amado 

1º MOMENTO (05/07/2017) – O ouro fruto  

(Problematização) 

OBJETIVOS:  

1) Introduzir e problematizar diferentes questões acerca da temática da estação, despertando a 

curiosidade dos estudantes; 

2) Fazer um levantamento por meio de questionário acerca da prática de leitura dos estudantes.  

DESENVOLVIMENTO: 

- Vídeo sobre aspectos econômicos, históricos e sociais do cacau. Seguido de discussão a partir 

da proposição de questões;  

- Perguntas (cacau, chocolate, história, cheiro, se eles leem...); 

- A partir da discussão sobre leitura, entregar um questionário semiestruturado individualmente, 

buscando averiguar a prática leitora dos estudantes.  

 

2º MOMENTO (12/07/2017) – O cacau de Jorge Amado  

(Primeira Elaboração) 

OBJETIVOS: 

1) Apresentar a obra literária “Cacau” de Jorge Amado; 

2) Despertar o interesse pela leitura.  

DESENVOLVIMENTO: 

- Atividade em grupo: a partir de fragmentos do livro “Cacau” de Jorge Amado oportunizar 

momentos de discussão, com apresentação de slides e realização de atividade escrita em grupo 

com trechos diferentes da obra.  

3º MOMENTO (19/07/2017) – A Química do chocolate 

(Primeira Elaboração) 

OBJETIVOS: 
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1) Com o auxílio da obra de Jorge Amado “Cacau”, levar os alunos a compreensão dos aspectos 

mais gerais de nossa região na era do cacau;  

2) Especificar os conceitos de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas.  

DESENVOLVIMENTO: 

- Dinâmica dos cheiros, utilizando chocolate em pó, café torrado e farinha de mandioca, 

proporcionar aos alunos a experiência de reconhecer os cheiros sem o sentido da visão;  

- Discussão de trechos da obra “Cacau” que tenham relação com o processo de torrefação;  

- Por meio de exposição dialogada, discutir sucintamente os conceitos das funções orgânicas 

oxigenadas e nitrogenadas.  

 

4º MOMENTO (26/07/2017) – Brincando com as funções orgânicas 

(Primeira Elaboração) 

OBJETIVOS: 

1) Compreender os efeitos do chocolate em nosso organismo a partir de conceitos científicos; 

2) Por meio de jogo, facilitar a compreensão desses conceitos, despertando nos estudantes o 

interesse pela área das ciências da natureza;  

DESENVOLVIMENTO:  

- Apresentação por meio de slides dos compostos: Teobromina, cafeína e fenetilamina; 

- Leitura de texto sobre os efeitos do chocolate no nosso organismo;  

- Jogo sobre as funções orgânicas;  

- Relato individual.  

 

5º MOMENTO (02/08/2017) – Trilhando com Jorge Amado os prazeres do cacau 

(Função da Elaboração e Compreensão Conceitual) 

OBJETIVOS:  

1) Por meio da “Trilha dos Prazeres” retomar a problematização inicial;  
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2) Possibilitar-nos avaliar a evolução conceitual dos estudantes. 

DESENVOLVIMENTO:  

- Realização da “Trilha dos Prazeres”, em que serão retomadas as problematizações realizadas 

no 1º momento, propondo questões acerca do conteúdo e daquilo que foi discutido por meio 

dos trechos da obra de Jorge Amado, durante o decorrer da trilha; 

- Auto avaliação dos estudantes e avaliação da Estação do Saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

APÊNDICE E – Trabalhos realizados pelo GPeCFEC19 

 

Título Autor (es) Ano Modalidade 

Ensinando 

concentração através de 

uma Situação de Estudo 

no curso técnico de 

Biotecnologia 

Gabriel da Silva Amaral, 

Anagessica Santana Bispo, 

Luciana Lima Rodrigues, Ivete 

Maria dos Santos, Elisa Prestes 

Massena, Neurivaldo José de Guzzi 

Filho 

2013 Atividade do 

PIBID/ Trabalho 

de Conclusão de 

Curso 

Automedicação: Um 

mal necessário? Uma 

situação de estudo 

realizada pelo 

PIBID/Química-UESC 

Jéssica Goes Ramos Pinto, Josimar 

Ferreira de Jesus, Caique Endel de 

Jesus Santos 

Luciana Lima Rodrigues, 

Neurivaldo José de Guzzi Filho 

2013 Atividade do 

PIBID/ Trabalho 

de Conclusão de 

Curso 

Educação de jovens e 

adultos: A Situação de 

Estudo como 

possibilidade de 

repensar o currículo 

Caroline Maria Ramos Reis 2015 Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Automedicação como 

tema de Situação de 

Estudo para o ensino de 

Química 

Roberta Conceição Bomfim 2016 Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

A química dos cabelos 

cacheados: uma 

Situação de Estudo no 

curso técnico 

Sara Souza Pimenta 2016 Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Situação de Estudo na 

formação de 

professores em escolas 

do 

campo de Coaraci/BA 

Cristiano Lima dos Santos Almeida 2016 Dissertação 

O uso da literatura de 

Jorge Amado no ensino 

de Ciências: uma 

possibilidade a partir de 

uma Situação de Estudo 

Thiago Guimarães 2017 Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Esse quadro foi extraído do manuscrito.  
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APÊNDICE F – Questionário entregue aos sujeitos da pesquisa 

 

 

Nome:_____________________________________________ Idade: ___________ 

 

Qual seu curso de formação?  

 

___________________________________________________________________ 

 

Qual o ano de conclusão de curso?  

 

___________________________________________________________________ 

 

Em que instituição de ensino você se formou?  

 

___________________________________________________________________ 

 

Realizou algum curso de especialização, mestrado ou doutorado? Sim ( ) Não ( ). Qual?  

 

______________________________ 

 

Há quanto tempo leciona nessa escola? 

 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Roteiro da entrevista  

 

1) Como foi/está sendo essa transição do currículo da escola? Ou a transição de um modelo 

de escola (um formato) para a escola de tempo integral? (TODOS) 

 

2) O trabalho colaborativo desenvolvido com o grupo durante 2017, na interface 

universidade-escola, influenciou sua prática/formação? (TODOS) 

 

3) Quais fatores influenciam em seu processo de seleção e organização do conhecimento 

a serem trabalhados nas Estações dos Saberes? (TODOS) 

 

4) As Estações dos Saberes construídas na interface universidade-escola podem 

possibilitar a discussão de práticas sociais e valores no contexto da sala de aula? 

Explique. (TODOS) 

 

5) Considerando que o atual currículo da escola é caracterizado por momentos 

disciplinares e interdisciplinares, quais suas considerações acerca desse novo currículo 

da escola? Você considera que foi um avanço ou você prefere da forma que era? 

(TODOS) 

 

Para coordenadora pedagógica: 

 

- apontar as principais dificuldades dos professores na transição de um modelo para outro; 

- apontar as tensões coord x profs e profs x profs; 
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: O trabalho colaborativo na interface universidade-escola: (re) pensando o currículo 

por meio da Situação de Estudo 

Nome da Pesquisadora: Roberta Conceição Bomfim 

Nome da Orientadora: Elisa Prestes Massena 

Prezado (a) Sr/Sra, 

Convido o (a) Sr (a) a participar da pesquisa que tem o título “O trabalho colaborativo na interface 

universidade-escola: (re) pensando o currículo por meio da Situação de Estudo”, sob a responsabilidade 

da pesquisadora: Roberta Conceição Bomfim, tendo como orientadora a Prof(a). Dr(a) Elisa Prestes 

Massena.  A pesquisa tem intenção de investigar o trabalho colaborativo na interface universidade-

escola considerando o trabalho realizado entre a UESC e o CIEI no ano de 2017.  

Ao participar, o(a) sr.(a) permitirá que a entrevista realizada com você durante a implementação da 

pesquisa seja utilizada como dados da pesquisa a ser analisado pelas pesquisadoras Roberta Conceição 

Bomfim e Elisa Prestes Massena. O(a) sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar da pesquisa, bem 

como desistir de continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através dos telefones das pesquisadoras 

Roberta Conceição Bomfim, (73) 99115-7450 e da pesquisadora Elisa Prestes Massena (73) 36805559 

do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa, (73) 3680-5319.  

A sua participação nesta pesquisa respondendo as entrevistas não infringe as normas legais e éticas. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade nem a do adolescente pelo qual você é responsável. Todas as 

informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu 

(sua) orientador (a) (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

Participando da pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo 

resulte em informações importantes sobre como a importância da interação universidade-escola e as 

potencialidades da Situação de Estudo nesse contexto. Desta forma o conhecimento que será construído 

a partir desta pesquisa poderá auxiliá-lo na formação de professores. Nós nos comprometemos a divulgar 

os resultados obtidos, respeitando o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item 

anterior. 

O (a) sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago 

pela participação do adolescente. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi impresso em duas vias iguais para que uma via 

fique com você, participante, e a segunda via ficará com o responsável da pesquisa. Nossos contatos 

estão logo abaixo e no caso de qualquer dúvida você poderá nos contatar a qualquer momento.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para autorizar a sua 

participação na pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi via 

deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo. 
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Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

______________________________________ 

Pesquisadora: Roberta Conceição Bomfim 

TELEFONE: (73) 99115-7450 

 

______________________________________ 

Orientadora: Elisa Prestes Massena 

TELEFONE: (73) 3680-5559 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre 

a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de 

Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-

900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: 

segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 

 

 

 


