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RESUMO: O trabalho trata sobre um estudo do currt
culo de uma escola da rede p~blica municipal, da
cidade de Herval, visando apontar que os conceitos das ireas de qut
mica, ft
sica e biologia estmo
presentes em nosso cotidiano e deveriam ser contemplados em todas as spries do ensino fundamental
(EF). a partir desse entendimento pensamos uma abordagem para o ensino de cirncias a partir de
temas, com o uso de textos introdutyrios, problematizaomo e realizaomo de experimentos. Os resultados
mostram ser posst
vel propor um ensino de cirncias com cariter interdisciplinar, trabalhando conceitos de
biologia, ft
sica e qut
mica, de forma articulada, na busca de uma melhor compreensmo dos fen{menos
naturais.

Introduomo
O ensino de Cirncias no Brasil sempre passou por transformao}es, tanto no que se refere j
finalidade, quanto no que se refere jformaomo de professores. Em meio a essas mudanoas, temos
professores atuando no ensino de Cirncias, no Ensino Fundamental, que possuem formaomo espect
fica
em cirncias biolygicas (a maioria) ou em qut
mica ou em ft
sica, tornando dift
cil o trabalho com uma
cirncia interdisciplinar, contextualizando biologia, ft
sica e qut
mica na apresentaomo dos objetos de estudo.
O ensino de cirncias, de acordo com os PCN, deve ser norteado por eixos temiticos, a exemplo dos
temas transversais, que tem entre seus objetivos desenvolver educaomo para a cidadania. (BRASIL,
1998a, 1998b). Para tal, pensamos ser necessirio trabalhar conceitos de biologia, ft
sica e qut
mica desde
o 6ano (5sprie) do EF, de forma contextualizada, tendo como eixo temas como igua, ar ou solo, os
quais possibilitam desenvolver atividades que podem ser abordadas com enfoque interdisciplinar, o que
pode promover uma melhor compreensmo dos fen{menos.
Alpm disso, observa-se que em algumas spries, as diferentes ireas - biologia, ft
sica e qut
mica se tornam ainda mais compartimentadas, como po caso da dimensmo que toma a biologia do 6ao 8
ano e a qut
mica e a ft
sica no 9ano. Tal situaomo provoca a necessidade de pensar os efeitos que a
desarticulaomo das disciplinas, especialmente a qut
mica, pode ter no ensino de cirncias.
Consideramos que estudar o currt
culo implica refletir sobre o seu significado, que precisa deixar
de ser visto apenas como uma grade curricular, com suas disciplinas e conte~dos. O currt
culo envolve
muitas outras coisas, ele abrange as experirncias escolares, os processos vividos na escola e deve
compreender os componentes curriculares, etc. Para Silva (2009, p.16), ³
alpm de uma questmo de
conhecimento, o currt
culo ptambpm uma questmo de identidade,́ pois, para o autor, o conhecimento que
constitui o currt
culo esti envolvido no que somos, no que nos tornamos, sendo uma questmo de
identidade. Assim, o currt
culo nmo pneutro, ele vai alpm de servir para a transmissmo de conhecimentos,
ele envolve a expressmo de interesses e foroas que atuam no sistema educativo.
Este trabalho consiste, entmo, na apresentaomo dos resultados de uma pesquisa sobre o ensino
de cirncias e de organizaomo curricular desta disciplina nos anos finais do ensino fundamental, na qual
discutimos possibilidades de reestruturaomo curricular.

Resultados e Discussmo
A pesquisa desenvolvida na Escola Municipal Padre Libyrio Poersch foi realizada com trrs

turmas dos anos finais do ensino fundamental. A partir da observaomo nos planos de curso, fizemos
levantamentos de temas relacionados js cirncias que nmo estavam presentes, pelo menos nmo no
ano/sprie que conte~dos afins foram abordados. Tentamos localizar alguns temas transversais como, por
exemplo, o tema Mudanoas Climiticas, cuja abordagem poderia facilitar a aprendizagem envolvendo
aspectos qut
micos, ft
sicos ou biolygicos, mas tambpm aspectos que possibilitariam a compreensmo de
seus efeitos na vida das populao}es e no equilt
brio do meio ambiente. A partir de constatao}es como
essa, desenvolvemos, para o 6
, 7e 8ano do EF, um projeto de ensino sobre o tema Poluiomo,
envolvendo assuntos como efeito estufa, ciclo do carbono e composiomo qut
mica da cplula. Nmo
inclut
mos o 9 ano porque esse contempla o ensino de cirncias marcadamente em disciplinas
desarticuladas. Para apresentar e discutir os temas, trabalhamos com vt
deos, simulao}es, artigos e
experimentos, visando enfocar conceitos de qut
mica de forma integrada aos conceitos de cirncias.
Apys a aplicaomo do projeto, os alunos preencheram uma tabela, avaliando os seguintes
aspectos: apresentaomo dos conte~dos, uso de exemplos, ritmo das aulas, interesse pelas aulas, atuaomo
do professor para evidenciar os conceitos essenciais de cada aula e a percepomo dos conceitos qut
micos
nas cirncias. A pesquisa mostrou que os alunos realmente gostaram e se interessaram pela abordagem
desenvolvida, o que pode ser constatado nas seguintes falas dos alunos: ³
Gostei muito dessas aulas
aprendi muito eu queria ter mais aulas sobre isso´
; ³
Gostei de saber um pouco mais sobre o
biocombustt
vel´; ³
As aulas foram muito boas aprendemos muito sobre gis carb{nico na atmosfera´; ³
Eu
achei muito importante porque muita gente diz que a qut
mica na oitava sprie pdificil jina 6sprie ji
aprendi um pouco, quando chegar na 8serimais facil´; ³
Eu adorei todos os dias de aula para mim foi
uma experirncia muito boa´
;³
Eu adorei a parte em que nys fizemos o bolo que ficou muito saboroso.́
Em nosso entendimento a disciplina de cirncias - nos campos da qut
mica, ft
sica e biologia deveria ser trabalhada de forma articulada desde o 6ano, de modo a explicar os fen{menos utilizando
os diferentes conceitos de cirncias. De modo anilogo, tambpm pensamos que o 9ano deve contemplar
conceitos de biologia articulados aos conceitos de qut
mica e ft
sica, comumente trabalhados como
disciplinas isoladas, assim no 9ano o enfoque tambpm seria um ensino de cirncias que levasse em
consideraomo seus aspectos ft
sicos, qut
micos e biolygicos, mas sem a preocupaomo de antecipar
conte~dos do ensino mpdio, muitas vezes sem nenhum sentido para o educando.

Conclus}es
Destacamos que a pesquisa e a aplicaomo do projeto de ensino apontaram para a necessidade
de pensar a reorganizaomo curricular em cirncias para os anos finais do ensino fundamental, mostrando
que essa pode possibilitar a fusmo das diferentes disciplinas em torno de temas do cotidiano que
necessitem explicao}es das cirncias para a sua compreensmo. O interesse e envolvimento dos
educandos nas aulas de cirncias ao longo do projeto por si syjivalida essa ideia, por isso, precisamos
pensar tambpm em como romper com a marca que trazemos dos cursos de licenciatura (em biologia,
ft
sica e qut
mica) que formam profissionais para trabalhar com o ensino mpdio e esquecem que esses
profissionais tambpm podermo trabalhar com cirncias no ensino fundamental.
REFERENCIAS BIBLIOGRÈFICAS
BRASIL, Secretaria da Educaomo Bisica. Cirncias da Natureza, Matemitica e suas Tecnologias.
PCN-Ensino Mpdio: Orientao}es Curriculares para o Ens. Mpdio. V.2. Brast
lia: MEC/SEB, 2006.
BRASIL. Ministprio da Educaomo e do Desporto. Secretaria da Educaomo Fundamental. Parkmetros
Curriculares Nacionais: Cirncias Naturais. Brast
lia: MEC/SEF, 1998
.
_____. Ministprio da Educaomo e do Desporto. Secretaria da Educaomo Fundamental. PCN: Terceiro e
Quarto ciclos do Ensino Fundamental; Temas Transversais. Brast
lia: MEC/SEF, 1998b.
SILVA, T. T. Documentos de Identidade; uma introduomo js teorias do currt
culo. 3. ed. Belo
Horizonte: Autrntica, 2009.

