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RESUMO 

O conhecimento, historicamente, ainda carrega uma concepção fragmentada, que o 
divide em disciplinas isoladas, compartimentalizando também, a visão do aluno. Porém, as 
discussões sobre interdisciplinaridade emergem, a partir da mudança da legislação da 
educação brasileira, que incita que o papel do professor passe a ser de protagonista na busca 
por práticas docentes interdisciplinares que forme alunos aptos a série de habilidades e 
competências. Nesse contexto, os cadernos denominados “Lições do Rio Grande”, surgem 
como uma nova proposta curricular para o ensino estadual do Rio Grande do Sul, que nos 
instiga investigar a interação entre o ensino de ciências e matemática que são contempladas 
nesta proposta, identificando elementos de sua redação e utilização que estejam em sintonia 
com o cidadão que se quer formar  
 
 
ABSTRACT 

The knowledge, historically, still carries a fragmented conception, dividing it into 
separate disciplines, compartmentalizing too, the vision of the student. However, the 
discussions about interdisciplinary emerge from the change of the Brazilian educational 
legislation, urging that the role of the teacher to become the protagonist in the search for 
interdisciplinary teaching practices that students are able to form a series of skills and 
competencies. In this context, the contract called Lessons from the Rio Grande, emerge as a 
new curriculum for teaching the state of Rio Grande do Sul, which urges us to investigate the 
interaction between teaching science and mathematics that are covered in this proposal, 
identifying elements of their composition and utilization that are in tune with the citizen who 
wants to form. 
 

 

                                                 
1 Mestre em Ciências Ambientais (UNESC/SC) e Doutoranda em Ensino de Ciências e Matemática (ULBRA-
Canoas/RS) 
2 Doutora em Ciências da Educação - Universidad Pontifícia de Salamanca – Espanha; Professora titular do Programa de Pós 
Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM) – ULBRA/Canoas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

2 

O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) proporcionou que discussões sobre 

interdisciplinaridade emergissem enfaticamente no meio educacional, como uma 

possibilidade de superação da abordagem a qual é designada como disciplinar, não de forma a 

opor-se, mas a complementa-la visto que uma não existe sem a outra, mas completam-se 

(Lenoir, 2001, p.46).  

Ou seja, tal possibilidade visa desfazer a idéia de um conhecimento, que ainda, no 

que se refere a sua produção histórica, carrega uma concepção fragmentada dividindo o 

mesmo em disciplinas isoladas que acabam fazendo com que o aluno tenha visões de 

conhecimento e de mundo, também compartimentalizadas (Guerra, 1998). Assim, práticas 

docentes interdisciplinares que forme alunos aptos a “articular, religar, contextualizar, situar-

se num contexto e, se possível, globalizar, e reunir os conhecimentos adquiridos  são critérios 

básicos para que o professor faça seu papel de protagonista do saber (Morin, 2002, p.29). 

Neste sentido, para as escolas estaduais do Rio Grande do Sul (RS), o ano de 2010 inicia com 

uma “quebra” na rotina educacional das mesmas. Foi lançada uma proposta de Referencial 

Curricular, que segundo Secretaria Estadual da Educação (SEC), integra o Projeto Professor 

Nota 10 – Valorização do Magistério, sendo uma iniciativa do Programa Estruturante Boa 

Escola para Todos, contendo habilidades, competências cognitivas e conteúdos mínimos que 

devem ser desenvolvidos em cada série. A mesma foi entregue para todos os professores dos 

anos finais dos ensinos Fundamental e Médio, pela própria SEC. 

Então, preocupado em participar dessa realidade, o governo do estado do RS, propôs 

uma nova perspectiva de trabalho, para seus professores, através dos cadernos denominados 

“Lições do Rio Grande”, que apresentam-se separados em cinco volumes de acordo com 

quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas, com intuito de proporcionar sua utilização pelas equipes pedagógicas das escolas 

na organização dos currículos escolares e na elaboração dos planos de estudos. Além disso, a 

orientação da SEC é que os professores utilizem a proposta de referencial curricular 

apresentada, como subsídio para o planejamento e desenvolvimento de suas atividades 

docentes e, para isso, os professores também contam com cadernos de atividades para os 

alunos, com estratégia pedagógica que contribui para a construção da aprendizagem. 
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REFLEXÕES ENVOLVENDO A PROPOSTA 

 

O Ensino de Ciências da Natureza pode ser observado de forma interdisciplinar 

através dos projetos de aprendizagem vem se popularizando nas discussões e nos projetos 

realizados por docentes das escolas públicas, contudo, apoiado em práticas intuitivas, sem o 

aporte teórico necessário, pois ensinar ciências no mundo atual deve constituir uma das 

prioridades para todas as escolas, que devem investir na edificação de uma população 

consciente e crítica das escolhas e decisões a serem tomadas (KRASILCHIK, 1996). E, assim 

ocorre porque, como afirma Fazenda (2002) os professores, devido a suas formações terem 

ocorrido sob o paradigma cartesiano, não foram preparados nas Universidades para trabalhar 

interdisciplinarmente, portanto sentem–se inseguros frente a nova tarefa de integrar as 

disciplinas. 

Todavia, na maioria das escolas, o desenvolvimento da interdisciplinaridade 

mencionada, ocorre por meio de “uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas, através 

da fixação de um objeto comum diante do qual os objetos particulares de cada uma delas 

constituem sub-objetos” (Machado, 2000, p. 193). 

Nesse contexto, refletir  sobre a prática pedagógica e sobre novas metodologias para o 

Ensino de Ciências da Natureza, é uma ensaio que procura fazer com que os professores 

protagonizem as mudanças educacionais que segundo Santomé (1998, p. 229) não existem 

 
[...] interesses inatos, estes são conseqüência das situações experienciais nas 
quais as pessoas estão submersas. [...] Isto significa que os interesses também 
podem ser gerados intencionalmente. O papel do professor estimulador e 
acrescentador de novos interesses e necessidades nos estudantes é 
fundamental. 

 
Ratifica ainda que os temas relacionados as Ciências da Natureza para o trabalho por 

meio de projetos de aprendizagens interdisciplinares, no que se refere a escolha, deve ter a 

participação dos alunos e partir de seus interesses “gerando novos interesses” (1998, p.206).  

Com tal contexto, fazer o aluno sentir-se parte do projeto e comprometer-se com ele, a fim de 

que seu aprendizado seja facilitado, é o desafio dos docentes. Para tanto, é importante que o 

professor conheça a realidade de seus alunos para planejar da melhor forma as atividades a 

serem desenvolvidas no projeto interdisciplinar. 

Se faz necessário, também, proporcionar aos alunos que participarem de ações mais 

realistas, de maneira que eles possam entender que a importância da ciência está muito mais 

ligada às posturas cotidianas, às maneiras de se posicionarem diante do desconhecido, de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

4 

problematizarem situações que não parecem oferecer nenhuma dúvida, de perceberem que 

existem maneiras diferentes de entender e contextualizar os conteúdos, como está presente no 

livro adotado. 

Nessa perspectiva, uma “nova reforma do ensino” foi iniciada a partir de 1996, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, hoje, com as “Lições do 

Rio Grande”, uma nova abordagem na prática docente envolvendo a escola e seus professores 

está sendo aguardada.  

Aqui, nos remetemos ao Ministério da Educação (MEC), que o publicou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), para atingir tal fim e, apresenta 

para a área de Ciências Naturais:  

 

O aprendizado é proposto de forma a propiciar aos alunos o desenvolvimento 
de uma compreensão do mundo que lhes dê condições de continuamente 
colher e processar informações, desenvolver sua comunicação, avaliar 
situações, tomar decisões, ter atuação positiva e crítica em seu meio social. 
Para isso, o desenvolvimento de atitudes e valores é tão essencial quanto o 
aprendizado de conceitos e de procedimentos. Nesse sentido, é 
responsabilidade da escola e do professor promoverem o questionamento, o 
debate, a investigação, visando o entendimento da ciência como construção 
histórica e como saber prático, superando as limitações do ensino passivo, 
fundado na memorização de definições e de classificações sem qualquer 
sentido para o aluno. 

 
Postura crítica do contexto social que estimula uma postura investigativa tanto de 

professores quanto dos alunos envolvidos num contexto escolar, pode ser oportunizado por 

um projeto de aprendizagem voltado para o Ensino de Ciências da Natureza oportunizando o 

exercício de habilidades próprias do trabalho científico. O que torna necessário incluir uma 

discussão junto aos docentes acerca do conceito de interdisciplinaridade. 

Com esse intuito, a proposta de referencial curricular “Lições do Rio Grande” 

apresenta as habilidades e competências cognitivas e conteúdos mínimos que segundo a visão 

do grupo autor, devem ser desenvolvidos em cada série dos anos finais do ensino fundamental 

e ensino médio instigam a busca da compreensão/constatação da existência de perspectivas 

interdisciplinares que possam ser encontradas nos cadernos mencionados. No entanto, a 

compreensão referida, não se reduz à tal verificação. Direciona-se sim, para as suas 

contribuições nas implementações de práticas interdisciplinares que tenham o professor como 

principal agente.  

Maheu (2003) é base inicial para que possamos estar atentos ao conceito dessa 

interdisciplinaridade tão citada até o momento. A autora menciona que tal conceito mostra-se 
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ainda indefinido devido à falta de compreensão em torno do significado da palavra disciplina 

que, do ponto de vista epistemológico, pode ser considerada como um saber estruturado 

carregado de esquema conceitual, vocabulário especializado, postulados, métodos e leis. 

“Conjunto específico de conhecimentos que têm características próprias sob o plano do 

ensino, da formulação, dos métodos e das matérias” (LEGENDRE, apud Maheu 2003). 

Significado este que lança-nos a entender que a interdisciplinaridade é a essência das 

interrelações entre duas ou mais disciplinas. Interdisciplinaridade esta que, ao nosso ver, se 

refere, de algum modo a uma espécie de interação entre as disciplinas ou áreas do saber, 

podendo acontecer em níveis de complexidade diferentes (Carlos, 2008), visto que, conforme 

ratifica Japiassu (1976) a mesma  

 
(...) é caracterizada pela presença de uma axiomática comum a um grupo de 
disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o 
que introduz a noção de finalidade 

 
Presença que pode assumir diversificadas formas, pois se refere a um eixo que promove a 

integração das disciplinas, norteando as futuras ações interdisciplinares. As disciplinas do 

conhecimento cooperam e dialogam entre si. E, o professor interdisciplinar, deve estar 

preocupado em favorecer ao aluno, a partir de problematizações a serem formuladas por ele 

e/ou professor, a construção de um conhecimento mais complexo e global pertinente ao objeto 

de estudo considerado (Pereira, 2007). 

À luz dessa configuração, inspirada na prática docente, algumas questões são 

enfatizadas. Ou seja: 

1. Qual o conhecimento do professor envolvido em torno dos referenciais curriculares do 

estado do Rio Grande do Sul? 

2. O profissional partícipe dessa proposta acredita que os referencias curriculares vão ao 

encontro das metas em busca de uma educação de qualidade? 

3. Do ponto de vista do professor, a organização dos referenciais curriculares oferece ao 

aluno um aprendizado adequado a sua série? 

4. O educador concorda que os referenciais curriculares respeitam e apropriam-se da 

realidade riograndense? 

5. O docente acredita que os referenciais curriculares oferecem uma autonomia didático-

metodológica a cada professor? 

6. O profissional da educação se sente preparado para trabalhar conforme a proposta dos 

referenciais curriculares? 

7. Como aconteceu a inserção dessa proposta nas escolas? 
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8. De que forma o grupo de professores em que o partícipe está inserido(a) recebeu esta 

proposta? 

9. Quais as dificuldades encontradas pelo docente em relação a tal proposta? 

10. Baseado nas percepções dos pesquisados, quais as realizações ou angústias que esta 

proposta tem a oferecer? 

Neste momento, preliminarmente, em busca de respostas às questões, executamos uma 

coleta de dados, que foi realizada com dez professores da rede estadual, através de entrevista 

semi-estruturada. A escolha do grupo docente da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Justino Alberto Tietboehl, localizada na cidade de Torres-RS, para realização das entrevistas 

deve-se ao fato de ser uma escola na qual a autora deste trabalho exerceu atividades durante 

dez anos, após afastou-se por dois anos e, neste ano, ao retornar, deparou-se com esta 

proposta que veio ao encontro de suas perspectivas em relação a seu doutoramento iniciado 

em março deste mesmo ano.  

Então, os primeiros contatos com os possíveis integrantes da pesquisa nos permitem 

fazer um ensaio das respostas até então coletadas, que demonstram que a maioria dos 

envolvidos tem conhecimento de tais referenciais, porque houve um breve estudo a respeito 

do mesmo, na jornada pedagógica que antecedeu o ano letivo na escola, ressaltando a 

necessidade de aprimoramento, além de pontuar que não sentem-se seguros em afirmar total 

conhecimento dos mesmos. Também, percebe-se um certo “pessimismo” em relação a 

possibilidade de uma educação de qualidade, já que todos demonstram ainda serem 

conteudistas e, por isso, acreditam que a utilização dos livros anteriormente citados, podem 

provocar uma ruptura no ensino e, consequentemente, uma defasagem para o aluno.  

Encontramos ainda, nas respostas dos entrevistados, palavras marcantes como: 

imposição e indignação que deixam claro o descontentamento inicial deste grupo ao declarar 

que não houve um preparo adequado para que pudessem interagir com a proposta, 

ocasionando num primeiro momento o seu uso como algo apenas a cumprir e não a vencer 

paradigmas.  

Nosso estudo, então, visa investigar a interação entre o ensino de ciências e 

matemática que são contempladas nesta proposta, identificando elementos de sua redação e 

utilização que estejam em sintonia com o cidadão que se quer formar. Assim, ciente de que os 

fenômenos humanos e sociais são muito complexos e dinâmicos, para serem investigados, nos 

propomos em fazer a utilização de uma abordagem metodológica, preocupada com a 

interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações, dentro de um contexto 

(André, 1995). Para tanto, a pesquisa configura-se como sendo qualitativa, visto ser uma 
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abordagem que tem suas raízes teóricas na fenomenologia que enfatiza os aspectos subjetivos 

do comportamento humano e preconiza que é preciso penetrar no universo conceitual dos 

sujeitos, para poder entender como e que tipo de sentido eles dão aos acontecimentos e às 

interações sociais que ocorrem em sua vida diária, pois a realidade é “socialmente construída” 

(Berger e Luckman, 1995). Tal abordagem, segundo Chizotti (2001:79): 

 
... parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 
o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 
teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo do 
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 

 
Inclui-se entre os de abordagem etnográfica, visto que explora e descreve as 

representações dos catadores de lixo, em relação aos aspectos culturais que identificam os 

seus cotidianos. Ou seja, reconstitui o problema a ser investigado. Tem sido um procedimento 

metodológico largamente utilizado por antropólogos, inicialmente interessados em estudar a 

cultura e a sociedade, para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e 

os comportamentos de um grupo social, constituindo-se num relato escrito resultante do 

emprego das técnicas que utilizamos neste estudo, a saber: a observação participante, a 

entrevista e a análise de documentos (Pereira, 2004).  

 Enfim busca-se empreender um percurso metodológico que abrange revisão 

bibliográfica, aplicação de questionários contendo questões abertas e fechadas, com objetivo 

de colher informações preliminares dos sujeitos envolvidos acerca das características do 

objeto de estudo; análise documental, que se vale de materiais os quais ainda não receberam 

um tratamento analítico, podendo ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa e, 

pesquisa bibliográfica, na qual se utilizará as contribuições dos diversos autores sobre as 

teorias de interesse; realização de entrevistas semi-estruturadas que visarão aprofundar os 

dados dos questionários, buscando selecionar aqueles mais significativos, que respondem à 

problemática em estudo e, observação participante - assim denominada, porque parte do 

princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetado (André, 1995). 

A análise empreendida até o momento, vêm nos reafirmando que este trabalho será 

significativo no sentido das contribuições que esses cadernos podem trazer para a qualidade 

do ensino de ciências e matemática na educação básica. Essas primeiras impressões analíticas 

do estudo nos possibilitam muitos questionamentos e pontos de inflexão quando da 

complexidade do tema em estudo. Não obstante, e para os objetivos dessa síntese que compõe 
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um estudo em aprofundamento, pensamos que a questão aqui exposta, favorecem não só 

condições para abordagens que remetem a etnociências e a etnomatemática, mas aponta 

também para as demandas de estudos e pesquisas a uma temática e discussão que se 

estabelece. 

 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Ensino de Ciências e Matemática, Referencial 
curricular, Prática docente 
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