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RESUMO: Um grupo de professores de Física. Quimica. Biologia, Matemática
e de Ciências da Educaçlo da Universidade Federal de Pernambuco, da
Universidade Federal Rural de Pernambuco e do OBRE-Metropolitano Sul da
Secletaria de Educaçio do Estado de Pernambuco planejou e vem realizando
um projeto de f0110açlo continuada em serviço em Ensúlo de Ciências e de
Matemática, dirigido a professoras de Metodologia de Ensino de ~ e de
Matemática do Cwso de 2o Grau-Magistério e professoras das séries iniciais do
Ensino do 1o Grau. Trata-se, portanto, de um trabalho de extensio universitária,
objetivando a melhoria da qnaHdade do ensino público fimdamental,
envolvendo as redes das Secretarias de Educaçio do Estado e dos municípios de
Recife, Cabo e Jaboatlo dos Guararapes.
No presente artigo descreveremos, de modo gemi, as aç&s
desenvolvidas no decom:r do projeto, explicitando a concepçio e estrutwa
orpnizacional da folmaçio continuada que adotamos. Tal descrição se fez
necessária, para contextualizar o conjunto de atividades de um dos seus
módulos (Módulo VI Multidisciplinar - O Meio Ambiente e suas lnterrelaçaes),
que será descrito e analisado, tendo como referência os pressupostos teóricometodológicos que permeanm a açio dos educadores. A se1eçio deste módulo
se justifica pelo &to do mesmo ter se constituido numa vivência inédita para
sua equipe técnica, no que se refere a troca de saberes entre especialistas e a um
planejamento coletivo, que buscou articular conhecimentos especificos,
fàvorecendo uma vislo holística da realidade.
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1 - Introdução

Desde 1991, wn grupo de professores do Centro de Educaçio, dos
Departamentos de Matemática e de Qufmica da UFPE, dos Departamentos de
Química. de Morfologia e de Educaçio da UFRPE e do DERE-Metropolitano
Sul da Secretaria de Educaçlo do Estado de Pernambuco. vem desenvolvendo o
projeto "Ciências e Matemátjca na FOIIII8Çio de Educadores para EscoJas de
Magistério", o qual integm a Unha de Fonnaçlo Continuada de outro mais
amplo: Projeto de Rede Ciências, Matemática e Edw:açlo Ambiental em
Pernambuco, apoiado pelo SPECIPADCT/CAPES.
A opçio por wna intervençio 1181 séries inicjajs do ensino fundamental
originou-se de uma análise do panorama da sitn•çlo deste nivel de ensino no
Estado de Pernambuco, onde ainda persistem altos indices de evado e de
repetência, assim como das solicifa9ões demandadas pelas Secretarias de
Educaçio do Estado e dos municípios de Recife, Cabo e Jaboatio dos
Guararapes.
Mobilizado pelo compromisso com a fonnaçlo de professores, dirigida
à melhoria da qualidade do ensino público. e acreditando ser a Universidade wn
esp190 privilegiado para o ex.ercicio de tal fonnaçlo. o grupo idealizou e
concreôzou diversas ações educacionais 1181 dependências do Laboratório de
Ensino da Matemática do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) e do
Centro de Educaçio da UFPE.
Neste trabalho apresentaremos a forma de Oiglll1iDçio que adotamos
para a
fonnaçlo continuada, incbDndo as aç&s reali?J!das no seu
desenvolvimento. Além disso, descreveremos e analisaremos wn conjunto de
atividades de wn dos módulos do projeto (Módulo VI t,fultidiscipJinar - O Meio
Ambiente e suas Interrelações). à luz de seus pressupostos teóricometodológicos: con.cepçio de fonnaçlo continuada e principios norteadores da
metodologia.

2 - Pressupostos Teórico-Metodológicos do Projeto
2.1 - Concepção de FOIIIUIÇio Continuada

Tendo a vivência do professor como conteúdo de retlexiolteorizaç
instrumentalização e transformação, a fonnaçlo continuada em serviço
caracteri2a-se como investigaçio coletiva da problemática educacional, que parte
da prática. relaciona diferentes saberes e conhecimentos, estabelece conexio
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entre fatos isolados, indo além de suas aparências até o descobrimento de suas
contradições. Assim, do conhecimento empírico e do senso comum. passa-se
aos conceitos científicos, reconstituindo a unidade teoria/prática.
Por buscar o conhecimento no interior da prática, nas relações do
homem com a natureza e com os outros homens de forma sistemática, a
fonnação continuada é ação científica e politica de retlexão e construçio do
curriculo. Esta fonnação tem como referência a realidade, na sua complexidade
e relações, exigindo do educador novas formas de oiganizaçio do ensinoaprendizagem. dos conteúdos e dos meios de produçio e socializaçio dos
saberes, a seiViço da transfOIIIlaçio.
2.2 - Princípios Norteadores da Metodologia

Partindo-se de mna concepçlo de ser hwnano como sujeito ativo e
participativo no seu processo de fOIIIlaçio social, enfatiza-se mna compreendo
de aprendizagem como construçlo e proci1J9io humana de conhecimento, num
processo de int.eraçio constante com o meio unbiente (Piaget e Oreco, 1974).
Esse conhecimento, sujeito a transfmmaç6es. tem na produ9lo cientifica a
expresslo máxima de sua sistematizaçlo, extrapo)ando, assim, o domfnio do
conhecimento empirico e do senso commn.
A Escola, instituiçlo social responsável pela folmaçlo básica do
individuo, deve, entio, uaumir o papel de instância superior na introduçlo do
ahmo nessa esfera de conhecimento. Nesta perspectiva, o ensino nio pode ser
entendido apenas como mecanismo de tranamissio de informações. mas como
meio que garanta a apropriaçio da informação, a partir de sua compreendo e
interpretaçlo. Tais processos levariam o educando a desenvolver a capacidade
de selecionu, transferir, reproduzir e criar o conhecimento, podendo ser
instrumento de melhoria das condi9&s de sobrevivência individual e coletiva.
Desta maneira, a escola viria a contribuir para a transfOIIIlaçio da visio de
mundo do educando.
Em decorrência dessa compreensão de ser humano, aprendizagem,
conhecimento cientifico e ensino, algwl8 principias pedagógWos foram
assumidos, ao longo das diversas ações, a nível do processo de formaçio
continuada do educador em serviço:
- partir do conhecimento prévio, através de um processo de reflexlo,
que permita uma tomada de consciência da es1rutum conceitual individual
(Kelly, 19'S)~
- propor situaç&ls-problema significativas, visando sempre, a
contextualização do conhecimento~
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- estimular a observação, a experimentação e o registro (Delizoicov,
1990);

- confrontar formas diversas de resolução de problemas~
- considerar o mo como expressão de atividade construtiva no
processo de conhecimento (Cmaher, 1982)~
- estabelecer relaç&s entre fàtos e entre coru:eitos apuentemente
desconectados, usando a apreensão da totalidade da situaçlo~
- descontextualizar o conhecimento, inicialmente atrelado a uma
situação concreta, permitindo a universalizaçio do mesmo (Douady, 1989);
- priorizar determinados tipos de conhecimentos em funçlo da
necessidade de sua utilização, como forma de garantir a atividade participativa e
criativa no mundo.
Tais princípios f0181Il considemdos igualmente imporlantes e
articulados, sem aparecerem necessariamente na ordem apresentada, no decolrer
das ações.
3 - Desenvolvimento da Formaçlo Continuada

A fonnaçio continuada, que vem sendo desenvolvida, tem promovido
a capacitaçio de educadores que atuam na fonnaçlo do professor e do ahmo da
1• à 4A série, tais como: coordenador ou assessor pedagógico, profi:ssores de
metodologia de Matemática e Ciências e professores de 11 à 11 ame de escolas
campo de estágio.
Tal formaçlo busca oferecer oportunidades pua a ~ da
estrutura c:i.entitica e pedagógica desses eclucado!es, em funçlo de uma
educação comprometida com a formaçlo de uma consciancia critica.
Reconhecendo a necessidade de garantir mna fonnaçlo em ~pua
o educador, por se compreender ser a vivência do profeuor o objeto por
excelência de reflexlolteorizaçentatizaçlo e 1ransformaçlo, foi
reali:rada uma fonnaçio continuada modulada. Quando optamos por esta folma
de organizaçio, consideramos três aspectos:
- o educador se afastaria por mn periodo curto de tempo de ..atividades;' preservando o contato com sua realidade educacional;
- os módulos seriam desenvolvidos em boDrio integral, fora do
ambiente de trabalho do participante, permitindo o distanciamento necesúrio
para uma reflexio sobre sua prática pedagógica;
- os intervalos entre os módulos se constituiriam em momentos de
retomada das atividades escolares, propiciando, deste modo, a vivencia de ciclos
de açiolreflexlo/ação.
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Com o objetivo de esclarecer e definir, para a própria equipe técnica, a
concepção de Educação e, conseqüentemente, da formação continuada a ser
implementada, foi realizado, durante dois dias (16 horas), wn seminário sobre a
perspectiva epistemológica construtivis1B aplicada à Educação. Foram, então,
discutidas as teorias de Piaget, Kelly e Vygotsky. Tal Seminário foi preparado
antecipadamente por mn grupo de estudo, que se reuniu semanahnente, durante
o r scmestre/1991.
As atividades de formação continuada foram organi2adas em sete
módulos de atividades intensivas, fora do local de trabalho do educador, tendo
cada wn a duração de wna semana (40 horas).
Voltando à esoola, no intervalo entre os módulos, o educador foi
acompanhado por monitores lDliversitárlos (alunos de Licenciatura em Quimica
e do Curso de Pedagogia) que, por sua v~ participamm de encontros semanais
com o grupo de professores responsáveis pela formação em questio. Dmante
esses encontros os monitores traziam elementos do dia-a-dia escolar, através do
relato de suas observações. que emm considerados no planejamento dos
módulos subseqüentes.
Todos os módulos foram planejados coletivamente, pela equipe
multidisciplinar do Projeto: 2 Professores de Ciências da Educaçio. 1 Professor
de Matemática, 1 Professor de Fisica, 2 Professores de Química, 2 PrOfessores
de Biologia. O professor ou a equipe responsável pelo módulo que seria
reatimdo, discutia seu plano de ação com os demais integrantes do grupo, sendo
o mesmo reconstruido. Em seguida. este era apresentado na reWliio com os
monitores, sendo vivenciadas algumas de suas partes, como uma antecipação do
módulo.
Foram realizados cinco módulos de atividades intensivas, em 1992,
contemplando os seguintes conteúdos:
Módulo I - Principias Básicos do Proc:esso Ensino-Aprendizagem
Concepção do Professor sobre Conhecimento, Ensino, Aprendizagem e
Avaliaçio~

A Concepçl.o Sócio-Construtivista de Desenvolvimento e Aprendizagem;
Planejamento e Análise de Atividades de Ensino de Ciências e Matemática.
Módulo U -O Ensino da Matemática nas Séries Iniciais
Sistema de Nmneração Decimal;
Problemas de Estrutura Aditiva;

T~.
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Problemas de Estrutura Multip~
Números Fracionários.
Módulo lll - O Ensino de Ciências nas Séries Iniciais: Aspectos F.isü:os
EneiRiaeF~

Força e Trabalho~
Trabalho e Movimento.
Módulo IV - O Ensino de Ciências nas Séries Iniciais: Aspectos Quimioos

Matéria e Propriedades~
Propriedades e Es1rutwa;
Estrutura e Transformações.
Módulo V- O Ensino de Ciências nas Séries Iniciais: Aspectos Biológicos
Seres vivos e R.eproduçio~
Reprodução e Evolução;
Evolução e Preservaçio.

Depois de explorar os conteúdos acima apresentados, realizamos, em
1993, o Módulo VI MultidiscipHnar - O Meio Ambiente e suas Interrelações.

4 - Módulo Multidisciplinar
Neste sexto módulo, pretendemos articular as diversas áreas especificas
do conhecimento,1Iabalhadas separadamente nos módulos anteiiores. buscando
uma integraçio no ensino de Ciências e de Matemática. Também voltamos a
refletir sobre as concepções dos participantes acerca de aspectos da prática
podagógiDa. discutidos desde o MóduJo I, dando espeaial destaque à avaliaçio
da aprendiDgem.
Durante a semana, fmam vivenciadas algumas técnicas de avatiaçlo e
analisada a possibilidade de apti.caçlo das mesmas nas séries iniciais do primeiro
grau.

Desse modo, este módulo constituiu-se em um passo na busca da
unidade, no exercicio da folmação continuada, nlo esquecendo, ao mesmo
tempo, a proftmdidade/especificidade dos conteúdos abordados. Por isso, a
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denominaçlo de multidisciplinar, pois conside:ramos que. a partir de um tema
central (O Ambiente e suas Interreia9ões), artKruJamos conteúdos de Fiaica,
Quimica. Biologia e Matemática, preservando seus objetos de estudo
particulares (Machado, 1993).
O conteúdo explorado no módulo, ficou 8Siim orpni7ado:
Módulo VI - O Meio Ambiente e suas Intmelações

Medi9io de Disdncias no Ambiente~
Elementos Presentes no Ambiente:

Água e Ar. Mediçlo de Volume de Objetos~
Enqia no Ambiente: Luz, Calor e Efeito Estufà;
Manutençlo do Ambiente: Fotossintese~
R.epresentaç&s do Grupo sobre Ensino-Aprendizagem e Avaliaçlo~
Planejamento de Aulas em Matemática e Ciências para 11 à ~série.
Para objeto de estudo deste trabalho, escolhemos u atividades
reaJimdas na manhi (4 horas) do primeiro dia do módulo.

4.1 - Mediçlo de Disdncias no Ambiente: Uma Abordapm Didática

1° Momento: Medindo Comprimento~
Todos os participantes fol8m leYados para o esbK:ionamento do CCEN
da UFPE. Pediu-se para estimar allllpra e o comprimento do mesmo. Todas u
respostas individuais apresentadas para o grande grupo fomm expressas em
metros. Seus valores, porém. fomm muito diferentes, variando de 10 a ISO
metros, para a dimenslo maior.
Em seguida. pediu-se para medir essas dimen&Ges, u1ilizlndo o pl6prio
COipO. A maioria utilizou o passo como unidade de comprimento. Uns poucos
utilizaram o pé. Os resultados obtidos foram discutidos pelo grande grupo.
Após eua ptiloei&a l*fe. fonm diatribafdol OOidlSel, cujos
comprimentos fonm determinados pelos pll1icipantes. para serem nttlizados na
mediçlo das dimensaes do estacionamento. AJguna esoolberam 1 melro para o
compJimento do con:llo, outros 3 mebol e outros S metros. Os ma,Jtact,.
obtidos fomm lll01ados.
Finalme:rde, fonm reü?adas mediç&s com uma tn:na de 40 metros de
comprimento. Oa participanta discutil8ln todos os resulladol obtidol,
oomplll'lllldo- com u estimativas iniciais, levantando questl5es sobre emJI ele
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medida, adequação dos instrumentos às cümens&s a serem medidas. in1luência
do observador e do instrumento na precislo da medida.
O objetivo deste primeiro momento foi levar os professores a
perceberem as dificuldades envolvidas na compreenslo do conoeito de medida e
na rea1izaçio de medições. Entende-se por mediçio o processo de comparaçlo
entre grandezas da mesma espécie. onde uma delas atua como unidade padlio
de referência, resultando na obtenção de um número, que é a medida. Dessa
forma, a medi91o é um processo de quantificaçio e a medida é o resultado desse
processo.
Para atingir esse objetivo, partiu-se do confronto entre as diversas
es1imativas das cümensões de um ambiente, de modo a levar os participantes a
perceberem que muna estimativa é necessário utilizaJ mentalmente um padrio.
Além disso, o filto de saber o nome do padlio, ou mesmo tê-lo visto
representado concretamente em algumas ocasiões, sem desenvolver uma
fiuniliaridade com o mesmo, nlo garante um oonhecimento que peonita a sua
utJ]za9io mental, o que levou a estimativas tio discrepantes. Chamou-se a
atençlo para a ocorrência dessa mesma di&uJ.dade com os ahmos.
Os resultados obtidos, após a reaJizaçlo de mediç&:s utilizando o
corpo, sem um padlio pré-det.erminado, evidenciaram, mais uma v~ a
necessidade de estabelecer um padrio comum. Além diuo, o uso do próprio
corpo como instrumento de medida foi sugerido para iniciar um trabalho com as
crianças de t• à ~ série, antecedendo a introduçio de unidades de medidas
founais.
As Wlidades utilj?Jidas servimm, poateriomlente, como axmnplos da
evolu91o histórica estudada, através de texto utili2ado no 32. momento des1e
conjunto de atividades.
O objetivo de utilizar-se cordaes de tamanhos variados foi levar os
participantes a retletirem sobre a adequaçio do padrio de medida à dimenslo
do objeto a ser medido.
2° Momento: R.elacio entre Medidas de Comprimento
Os participantes foram convidados a mectilem suas alturu e o
comprimento de suas sombras. Os resultados foram anotados e comparados,
obsemmdo-se que a razio entre estes valores era praticamente constante.
Swgiu entlo a questlo: por que a IIZio entre a medida da altura e a
medida do compiimento da sombra das peuoas (de alturu diferentes) era
aproximadamente constante? Além disso, a partir dessa constataçio, qual seria a
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utilidade de tal informaçlo? Que conhecimentos de Fisica (raios solares) ou
Matemática seriam necessários para responder a essas questões?
Esse segundo momento, além de explorar a observaçio e o registro,
oonstituiu-se em uma situaçio problematizadora, conduzindo os participantes a
levantarem hipóteses, em fim9lo dos seus conhecimentos prévios, a serem
confrontadas coletivamente e sistematizadas no 32 momento.

De volta à sala de aula, foi distn'buido um texto sobre medidas de
comprimento, apresentando o desenvolvimento histórico das mediç{Ses. de
fomta a estimular, mais uma vez, o uso de diversas 1Uiidades de medida, além
das 1djljadas usualmente. como o metro, centimetro, etc.
Nesta ocasiio, o capacitador orientou a sistematimçio dos
conhecimentos trabalhados no primeiro momento, envolvendo os conceitos de
medição, medida e unidade de medida. Em sepida, analisou as atividades
vívenciadas nos momentos anteriores. explicitando para os participantes os
objetivos programados pela equipe técnica, muna perspectiva do llabalho a ser
reaJimdo nas salas de aula das séries iniciais.
Após esgotar a discusslo, pediu-se aos participantes que
tepresentassem, atmvés de desenhos, a founação da sombra. Já havia sido
observado, dunurte a reaJimçlo das mediçaes no estacionamento, que parecia
existir uma razão constante entre a altura e a sombra das pessoas, porque os
valores obtidos para esta l'82io variavam nmn intervalo pequeno (2,9 a 3,1). Por
induçio, os participantes conduúam que esta l'82io poderia ser considerada
constante e igual a 3. A variaçio entre os seus valores foi just:ificada pela
imprecisio que sempn: ocom: na reatimçlo de mediç&s.
A aceitaçio da reJaçlo constante entre as medidas da altura e do
comprimento da sombra, gerou um momento de desequilibrio, devido à
impossibilidade de explicar tal replaridade com base nos desenhos
apresentados. O capacitador supriu. entlo, a possibilidade dos raios solares
serem repreaentadoa como paralelos. Novos desenhos foram construidos e,
finaJmente, concluiu-se que a razão constante só seria possivel, levando em
conta tal paraJ.elísmo. Dessa forma, seria possível deduzir, a pattir do paralelismo
dos raios solares, a existência de uma razio constante entre altura da pessoa e
comprimento de sua sombn.
Nessa análise, utilizou-se dois tipos de raciocinio, fi:eqüentemente
empregados na construçio do conhecimento cientifico: a induçio e a deduçlo.
Considerar os raios solares como paralelos. gerou a dificuldade de
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compreender a ordem de grande7Jl da distAncia entre o Sol e a Tem. visto que os
participantes estavam fàmiliarizados com a afirmativa •paralelas se encontram
no infinito•. Isto implicava em considerar o Sol a uma distincia infinita da Tena
Tal suposiçio levou à discussio do conceito de distincia infinita e à
consideraçio da relatividade deste conceito, dependendo das dimensões do
sistema que está sendo analisado. Dessa forma, uma distincia despre2ivel no
sistema solar, poderia ser conaiderada infinita num sistema atômico.
A partir dessa disc:uulo, surgiu a necessidade de utilizar uma nova
unidade de comprimento, que fosse adequada à dimensões do sistema solar.
Foi, c:ntlo, iJdrodu1jdo o conceito de ano-luz. O. participantes também
questionaram como os raios solares cbtpm à superflcie da Tena Esta questlo
foi utwlimda pelo capacitador pam introduzir ~ sobre a inclinaçio da
Terra em relaçlo ao Sol. o movimento da Terra em tomo do Sol e 81 es1açGes do
mo. Para ficilitar a campreenslo dessas inf'olmaç&!s, foi feita uma mnulaçlo do
movimento da Terra, utilizando um globo e uma Jimpada. O. participantes
fomm convidados a manipular o material, de modo a demonstrar 81 idéias que
eles apresentavam oralmente.
5 -Conclusões

Consideramos que a abordagem metodológica utimada na fDimaçlo
continuada, orientada pelos pre8IUpOitos apresentados neste trabalho,
representou uma experi!ncia inovadora e sipifica1iva, tanto para a equipe
técnica do projeto, como para os educadores que vivenciaram este processo. No
caso da equipe ~ esta vivencia possibilitou uma troca de saberes e
experiências entre espeçialistas, fàvorecendo uma vis1o holistica da realidade.
Quanto aos educadores, a oportmlidade de experimentar de fonna pessoal e
analisar de fonna sistemática, dificuldades anAlogas à encontradas por seus
alunos durante o processo de ensino-aprendizagem, fàvorece a capacidade dos
mesmos para desenvolver novas metodologias, conduzindo a uma meBwria de
suas práticas pedagógicas.
Infomwnos, ainda, que o projeto continua em andamento, estando
prevista a reaJi7Jlçlo do seu último módulo para o mês de agosto de 1994.
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