
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/BA 

Programa de Pós-Graduação 

Educação Científica e Formação de Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULAÇÕES DE UMA INOVAÇÃO CURRICULAR COM O 

COTIDIANO DA ESCOLA 

UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

SIMÉIA DOS SANTOS CERQUEIRA 

 

 

2013 



SIMÉIA DOS SANTOS CERQUEIRA 

 

 

 

 

ARTICULAÇÕES DE UMA INOVAÇÃO CURRICULAR NO 

COTIDIANO DA ESCOLA 

UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para obtenção 
do título Mestre em Educação Científica e Formação de Professores  

 

Orientador: Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos 

 

 

 

 

 

Jequié-Bahia 

2013 



3 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                       

 

               Cerqueira, Siméia dos Santos. 

C396        Articulações de uma inovação curricular com o cotidiano da 

escola: um estudo de caso no ensino de química/Siméia dos 

Santos Cerqueira.- Jequié, 2013. 

              110 f: il.; 30cm. (Anexos) 

    

 

 Dissertação (Mestrado-Programa de pós-graduação Educação 

Científica e Formação e Professores) - Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, 2013. Orientador: Prof. Dr. Bruno Ferreira 

dos Santos. 

          

                         

1. Química - Ensino 2. Ensino de química – Cotidiano escolar 3. 

Ensino de química – Inovação curricular I. Universidade Estadual 

do Sudoeste da  Bahia  II. Título.                                             

                                                  

 

                                                                       CDD – 540.7 

     

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                          

 



4 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/BA 

Programa de Pós-Graduação 

Educação Científica e Formação de Professores 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Declaração de Aprovação 

ARTICULAÇÕES DE UMA INOVAÇÃO CURRICULAR NO 

COTIDIANO DA ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO NO 

ENSINO DE QUÍMICA 

 

Autora: Siméia dos Santos Cerqueira 

Orientador: Dr. Bruno Ferreira dos Santos 

 

Este exemplar corresponde à redação final da Dissertação 

defendida por Siméia dos Santos Cerqueira e aprovada 

pela Comissão Julgadora. 

Data: 22/03/2013 

Assinatura:.................................................................. 

Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos (Orientador) 

 

Comissão Julgadora: 

 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos (Orientador) 

 

___________________________________________________________ 
Profª. Drª. Daisi Terezinha Chapani 

 

___________________________________________________________ 
Profª. Drª.Luciana Passos Sá 

 

 

2013 



5 

 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

À Marcos Calheira dos Santos, meu grande companheiro, e aos nossos 
filhos queridos, Heitor e Letícia, razão maior da nossa existência. 



6 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço aos meus familiares, em especial ao meu companheiro e aos nossos 

filhos, Heitor e Letícia, pela compreensão, carinho e apoio; por ter relevado 

minhas ausências, ansiedade e impaciência. Sem vocês teria sido impossível 

continuar.   

Agradeço também ao meu orientador pelas palavras sábias e por ter me 

ensinado a olhar a pesquisa em ensino de Química sob uma ótica que eu ainda 

não havia experimentado. 

Aos meus amigos e colegas de trabalho com quem algumas vezes desabafei 

minhas angústias e incertezas, especialmente Alcione, Simone, Ripe e Marcos 

Antonio. 

À diretora e aos professores da Escola onde desenvolvi o estudo de caso, pelo 

apoio que possibilitou a realização deste trabalho. 

A CAPES, pela bolsa que permitiu a minha participação no intercâmbio Brasil-

Argentina. 

À minha família de Santa Fé, Simone, Iane, Tainan, com quem convivi durante 

três longos e belos meses, compartilhando tensões, alegrias, saudades; também 

aos professores Ana Cristina Duarte, Hector Odetti e Adriana Ortolani pelo 

cuidado e atenção durante este período. 

Aos demais professores do programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores pelos ensinamentos, especialmente às 

professoras Daisi Chapani e Luciana Sá, que com suas críticas muito 

contribuíram para o desenvolvimento desta dissertação. 

Ao Deus no qual acredito, por ter me dado coragem, força e sabedoria para 

lidar com a adversidade. 



7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Por vezes, quando nós nos explicamos, pensando que 
explicamos os outros, falamos coisas próximas daqueles 
que queremos explicar. Mesmo assim, ainda somos os 
sujeitos explicados em nossas explicações‖.  
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Resumo 

 

 

Esta dissertação apresenta um estudo de caso envolvendo o ensino escolar de 

Química no nível médio.  Através dele, busco investigar como uma experiência 

inovadora no currículo, proposta e realizada por professores da escola, se 

articula com o cotidiano escolar. A experiência em questão foi realizada por 

uma escola pública, na periferia da cidade de Jequié, na Bahia, a partir de um 

projeto para popularização da ciência desenvolvido pela unidade escolar. A 

inovação não se encontra com o vazio, mas ocorre em um contexto existente.  

Compreender as relações estabelecidas quando uma inovação curricular é 

proposta, tendo os sujeitos da escola como autores e protagonistas em sua 

produção, contribui para elucidar os mecanismos envolvidos neste processo. 

Esta pesquisa apresenta uma compreensão de cotidiano escolar como um 

movimento de tessitura e partilha de redes de saberesfazeres, baseada em idéias 

de Carlos Eduardo Ferraço, Nilda Alves e Inês Oliveira, entre outros. O estudo 

de caso representou a imersão em uma situação concreta, permitindo conhecer 

as perspectivas dos sujeitos, especialmente o professor, considerado aqui como 

o agente da inovação na escola. Através da análise de documentos e de 

entrevistas busquei entender as articulações entre as redes cotidianas 

envolvidas na realização do referido projeto. O estudo de caso revelou a 

articulação do projeto com o cotidiano escolar através dos dispositivos de 

tempo e de espaço e por meio da ação dos sujeitos e suas subjetividades. Tais 

dispositivos articulam o cotidiano escolar, ao tempo em que exercem sobre ele 

um controle. Entretanto, este controle não é total, visto que os sujeitos são 

capazes de agir sobre ele, burlando-o. Através deste estudo, espero contribuir 

com o desenvolvimento de iniciativas curriculares inovadoras, seja elucidando 

algumas das articulações possíveis entre o cotidiano e a inovação, ou mostrando 

que, a escola pode e deve inovar. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Química; Cotidiano; Redes; Inovação 

Curricular. 
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Abstract 

 

 

This dissertation consists in a case study involving Chemistry Teaching at 

secondary school. Through this search, I intended to investigate how an 

innovative experience in the curriculum, proposed and conducted by the 

school‘s teachers, articulates with its day-to-day. The experiment in question 

was conducted by in a public school on the outskirts of the Jequié city, Bahia, 

Brazil, based on a school project to popularize science. Innovation does not 

encounter with emptiness, but occurs in an existing context. Understanding the 

how relationships are established  when a curricular innovation which has the 

teachers as authors and protagonists in its production is proposed and 

conducted by the theachers, contributes to elucidate the mechanisms involved 

in this process. This research understands daily school-life as a movement of 

circumstances and know-how network sharing, based on ideas of Carlos 

Eduardo Ferraço, Nilda Alves and Inês Oliveira, among others. The case study 

represented immersion in a concrete situation, allowing to know the 

perspectives of the subjects, especially the teachers, considered here as the 

agent of innovation in the school. Through the analysis of documents and 

interviews I sought to understand the associations among the daily networks 

involved in the realization of this project. The case study revealed the project‘s 

articulation with the daily school routine through the devices of time and space 

and through the action of the subjects and their subjectivities. Such devices 

articulate the daily school routine, while exercising control over it. However, 

this control is not total, since the subjects are able to take action upon it, 

dodging it. Through this study, I hope to contribute to the development of 

innovative curricular initiatives. 

 

 

Keywords: Chemistry Teaching; Daily; Networks; Curriculum Innovation. 
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Introdução 

Apresento nesta dissertação um estudo de caso envolvendo uma 

experiência inovadora no currículo de Química do ensino médio, realizada por 

uma escola pública a partir do projeto para Popularização da Ciência: ―A 

pesquisa como princípio científico e educativo para o ensino de Química - Os alimentos 

como tema gerador: panificação”. Com este estudo busco investigar como uma 

experiência inovadora, proposta e realizada por professores da escola, se 

articula no cotidiano escolar, e por que tal articulação ocorre da maneira que 

ocorre. 

Esta pesquisa fundamenta-se em uma compreensão de cotidiano escolar 

como movimento de tessitura e partilha de redes de saberesfazeres (ALVES, 

2002; FERRAÇO, 2007). Este cotidiano dinâmico é influenciado pelas dimensões 

temporal e espacial, com a participação ativa dos sujeitos que o constituem. 

Nele são consideradas a complexidade e importância do viver cotidiano e das 

reais práticas culturais das populações como elementos explicativos dos 

processos sociais (ALVES, 2002). 

Buscando dar conta da problemática aqui estabelecida, organizo esta 

dissertação em quatro capítulos. No primeiro, construo o problema partindo da 

discussão sobre as inovações curriculares que ocorrem no cotidiano escolar e 

que não se encontram com o vazio, mas com uma realidade já existente. A 

partir daí descrevo minha compreensão de cotidiano escolar, a pergunta-chave 

e como esta foi sendo reformulada à medida que ia lendo e aprendendo sobre o 

meu objeto de pesquisa. Ao construir o problema procuro delinear as categorias 

teóricas com as quais trabalho e como estas se articulam na busca pela resposta 

à questão problema. 

Ainda no primeiro capítulo apresento os referenciais teóricos desta 

pesquisa, sob o título ―o cotidiano escolar produzindo inovações curriculares: 

redes de relações‖. Procuro abranger neste item as idéias dos meus 

interlocutores, e conectá-las de forma a estruturar o pensamento a respeito do 

que entendo por cotidiano, algumas relações que nele se estabelecem e o papel 
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do sujeito nesta tessitura, especialmente do professor, que considero o agente 

da inovação na escola. 

No segundo capítulo descrevo o caso da experiência inovadora no 

currículo de Química da escola, uma proposta alternativa ao currículo 

tradicional. Neste capítulo procuro dar conta também dos aspectos 

metodológicos da pesquisa.  

No terceiro capítulo apresento os resultados, relatando as categorias 

encontradas no cotidiano escolar, as articulações que ocorrem entre estas e com 

o projeto, seja através dos dispositivos de tempo e espaço ou com os sujeitos 

que participam desta construção.  

No quarto capítulo estão as considerações finais. Neste item, além das 

conclusões extraídas da pesquisa, procuro generalizar os resultados mostrando 

suas conexões com a realidade mais ampla.  Posteriormente as Referências 

Bibliográficas, seguidas dos apêndices e anexos.  
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Capítulo 1 

ARTICULAÇÕES COTIDIANAS ENVOLVENDO UMA 

PROPOSTA DE INOVAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO 

DE QUÍMICA NO NÍVEL MÉDIO  

 

1.1. CONSTRUINDO O PROBLEMA 

 

Assim, em nossos estudos “com” os cotidianos das escolas, há sempre 
uma busca por nós mesmos. Apesar de pretendermos, nesses estudos, 
explicar os “outros”, no fundo estamos nos explicando. Buscamos nos 
entender fazendo de conta que estamos entendendo os outros, mas nós 
somos também esses outros e outros “outros” (FERRAÇO, 2007 
p.81). 

 

Novos desenhos curriculares e estratégias de ensino têm sido elaboradas para 

ensinar Química. E sobre tais inovações, variadas indagações podem surgir. 

Segundo De Longhi e Peme-Aranega (2005), inovação e investigação constituem 

processos que buscam solucionar um problema educativo, contudo a diferença 

está no propósito que se persegue ao abordá-lo. A inovação tenta desenhar e 

programar uma nova proposta de intervenção para resolver o problema e 

melhorar e situação inicial, enquanto a investigação busca interpretar ou 

compreender o problema.  

A presente pesquisa não tem como propósito a prescrição de inovação, 

mas busca captar algumas articulações na realização de uma alternativa 

curricular (uma inovação) ao ensino tradicional de Química com o cotidiano da 

escola.  Por entre leituras e conjecturas, o seguinte problema foi construído: 

como uma experiência inovadora no currículo de Química, proposta e realizada 
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por professores da escola se articula no cotidiano escolar, e por que tal 

articulação ocorre da maneira como ocorre? 

 A pergunta acima está impregnada com ideias que foram se 

reorganizando ao longo da pesquisa, a partir das leituras e discussões das quais 

participei. Alguns autores contribuíram imensamente, oferecendo-me as lentes 

com as quais percebo o cotidiano escolar no momento em que escrevo estas 

linhas. São eles, principalmente, Nilda Alves e Carlos Eduardo Ferraço, cujas 

idéias compõem o marco teórico cerne desta pesquisa, no qual o cotidiano 

escolar é constituído de redes de saberesfazeres e cujos sujeitos que dele 

participam são protagonistas na movimentação destas. Tal percepção 

influenciou a reconstrução da pergunta original que captava separadamente a 

inovação proposta e o cotidiano escolar.  

Outros autores foram sendo incorporados, à medida que os diferentes 

momentos da pesquisa assim os exigiam, oferecendo também filtros que 

ajudaram a compor as lentes aqui utilizadas. O processo de construção do 

problema foi algo muito importante nesta pesquisa, razão pela qual o enfatizo, 

assim como considero também importante salientar a relação entre este e o 

marco teórico. A questão levantada inicialmente ofereceu-me caminhos para as 

leituras, e foram elas que, junto com reflexão e questionamentos, me 

conduziram às reelaborações do problema. 

 Considerando que para compreender as lógicas que presidem a vida 

cotidiana, faz-se necessário nela mergulhar (Alves, 2002; ALVES; OLIVEIRA, 

2002) busquei realizar tal imersão através de um estudo de caso: uma 

experiência foi realizada no currículo de Química do ensino médio, por uma 

escola pública, na periferia da cidade de Jequié, na Bahia, a partir de um projeto 

para popularização da ciência elaborado pela unidade escolar.  

O problema de pesquisa foi construído tendo em vista que a dinâmica de 

relações entre os sujeitos que compõem o cotidiano escolar participa do 

processo de socialização dos sujeitos. ―Todo esse processo se materializa no 
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cotidiano, quando o indivíduo se coloca na dinâmica de criação e recriação do 

mundo‖ (ANDRÉ, 2002, p. 39). 

A delimitação do objeto de estudo não foi algo simples, devido à sua 

complexidade, e levou-me a enfrentar um dilema: aprofundar muito em um 

único aspecto do cotidiano poderia reduzi-lo demasiadamente, levando o leitor 

a perder de vista as relações constituintes deste cotidiano. Por outro lado, 

ampliar excessivamente o olhar também poderia não ser proveitoso, sob o risco 

de simplificar muito a pesquisa e torná-la superficial. 

Mas, não podendo deixar de considerar a importância de estabelecer os 

contornos da pesquisa, já que, conforme ponderam Lüdke e André (1986), 

nunca será possível explorar todos os ângulos de um fenômeno num tempo 

razoavelmente limitado, então, fiz o recorte. Busquei selecionar, com base em 

marco teórico adequado, os aspectos mais relevantes para chegar a uma 

compreensão satisfatória da situação estudada. 

Assim, busquei abranger aspectos que pudessem oferecer uma idéia das 

redes que se estabelecem no cotidiano escolar e focalizar um pouco mais o 

professor como sujeito destas e nestas redes. Influenciando o movimento destas 

redes estão o que chamo de suas dimensões constitutivas: a dimensão temporal, a 

dimensão espacial e a dimensão composta pelos sujeitos (especialmente o 

professor) e suas subjetividades. Tais dimensões, apesar de não serem as únicas 

nesta constituição, a depender do olhar do pesquisador, são elementos que 

considero essenciais para compreensão deste estudo com os contornos que 

possui. 

Em acordo com as idéias de Ferraço (2007), considero como sujeitos da 

pesquisa no cotidiano todos aqueles que, de modo mais visível ou mais sutil, 

deixam suas marcas neste cotidiano, ou seja, alunos, professores, funcionários, e 

tantos outros que ―vivem‖ as escolas. Porém, nesta pesquisa, a ênfase recai 

sobre o sujeito professor, pois este exerce, de acordo com Avelar e Leal (2008), 

papel fundamental nas mudanças educacionais.  
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Penso no professor como um ser em constante (trans) formação, pois está 

sempre aprendendo. Ao transformar sua prática transforma-se a si mesmo. Este 

processo envolve muitas vezes rupturas com suas próprias crenças e ideologias, 

configurando-se numa ―aprendizagem de desaprender‖, usando uma expressão 

do poeta Alberto Caeiro1. 

A formação docente se inicia muito antes da graduação e não se encerra 

com ela. É no exercício da profissão que a identidade docente vai sendo intensa 

e continuamente forjada. Ouvir o professor constitui-se uma maneira de 

entender quais são as suas questões cotidianas e como lida com elas enquanto 

se constitui professor.  

Diante das considerações acima, pareceu-me coerente usar no referencial 

teórico o material produzido e apresentado em Simpósio pelos próprios 

professores sujeitos da proposta curricular inovadora em questão e desta 

investigação. Afinal, ninguém melhor que eles para falar de sua própria 

experiência. Este material é usado como fonte documental e também como 

referencial teórico, atitude motivada pelas idéias de Ferraço expressas logo 

abaixo: 

[...] Assumimos que qualquer tentativa de análise, discussão, 
pesquisa ou estudo com o cotidiano só se legitima, só se 
sustenta como possibilidade de algo pertinente, algo que tem 
sentido para a vida cotidiana, se acontecer com as pessoas que 
praticam esse cotidiano e, sobretudo, a partir de questões e/ou 
temas que se colocam como pertinentes às redes cotidianas. Isto 
posto, precisamos considerar então que os sujeitos cotidianos, 
mais que objetos de nossas análises, são, de fato, também 
protagonistas, também autores de nossas pesquisas.(FERRAÇO, 

2007, p.78) 

 

Para auxiliar na delimitação do tema, algumas questões norteadoras 

foram estabelecidas: 

                                                             
1 Uma alusão ao poema: ―[...] O essencial é saber ver [...] mas isso exige uma aprendizagem de 

desaprender‖. Alberto Caeiro (Fernando Pessoa). In: O Guardador de Rebanhos - Poema XXIV.  
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1. Que elementos constituem o cotidiano desta escola?  

3. Como o projeto em questão se articula dentro deste currículo e, em 

conseqüência, com o cotidiano da escola? 

5. Que motivos e intenções levaram esta escola a construir tal projeto? 

6. Quais as conexões encontradas entre o caso em questão e a realidade mais 

ampla? 

 

Os objetivos específicos foram: 

 1) Conhecer o cotidiano da escola, bem como a proposta curricular 

alternativa. 

 2) Verificar quais os significados que esta alternativa curricular possui 

para seus habitantes, em especial para o professor. 

 3)Reconstruir o caso: a história  do currículo alternativo desenvolvido. 

 4) Buscar entender como se articularam projeto e cotidiano escolar. 

 

 

1.2. O COTIDIANO ESCOLAR PRODUZINDO INOVAÇÕES 

CURRICULARES: REDES DE RELAÇÕES 

 
As ações que ocorrem cotidianamente na escola, a um olhar superficial, 

podem parecer meras repetições. Entretanto, lá existem múltiplas relações 

mantidas pelos seus sujeitos com o exterior, conferindo ao cotidiano escolar 

multiplicidade e complexidade. Compreensão que, conforme Alves e Oliveira 

(2002), não considera a escola como um mundo separado do real, e que percebe 

o cotidiano para além da repetição rotineira de ações e atividades.  



20 

 

 

Neste trabalho buscamos, como dizem Alves e Oliveira (2002), romper 

com a tradição de pesquisa sobre o cotidiano escolar que procura explicar por 

que os professores não conseguem ensinar, partindo do pressuposto que os 

conhecimentos científicos destes são precários, ou que a vida cotidiana da 

escola seja uma profunda repetição. 

Pensando o cotidiano escolar como um emaranhado de redes, o que 

inclui as redes de fazeressaberes mencionadas por Alves (2002), Ferraço (2007), 

tecidas pelos sujeitos, podemos considerá-lo como o próprio movimento de 

tessitura e partilha destas. Neste caso, as redes não estão, mas ―elas são o 

cotidiano!‖ (FERRAÇO, 2007, p. 78). 

Para compreender o cotidiano escolar, faz-se necessário entender os 

sujeitos que constituem esse cotidiano: o que pensam, o que desejam e como 

agem. Tais reflexões podem contribuir para o entendimento sobre as relações 

que se estabelecem quando inovações curriculares são propostas tendo os 

sujeitos da escola também como autores e protagonistas na produção destas. 

A produção de saberes cotidianos e as formas como sobrevivem os 

grupos subalternos fazem parte dos estudos de Michel de Certeau, referencial 

usado por Oliveira (2003). Ele busca evidenciar processos através dos quais os 

praticantes da vida cotidiana burlam e usam de modo não autorizado as regras 

e os produtos que os poderosos lhes impõem. As criações e reinterpretações 

cotidianas resultantes desta capacidade de burlar, características das práticas, 

também participam da (re) construção de currículos (OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Nilda Alves (2003), na forma de compreender o cotidiano 

escolar que ainda permanece hegemônica, a escola é planejada de fora e 

compreendida como lócus de aplicação destes planos originados na cúpula do 

sistema de educação para mudanças nos processos educativos, sem uma 

preocupação com o que se passa dentro da escola. Fazendo referência a 

Candeias, Alves (2003) diz sobre a pretensão de tornar evidente a necessidade 
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de compreensão do agir cotidiano de professores e professoras na busca pela 

aprendizagem dos alunos, os elementos que criam seus fazeres e desenvolvem 

suas práticas em função do que são. Segundo a autora, é essa talvez a questão 

central dos estudos curriculares voltados para o cotidiano. Em sua opinião, 

pesquisar o cotidiano torna-se elemento importante para pensar e entender a 

questão curricular, seja em instâncias da prática, como da formulação de 

propostas. 

  As práticas curriculares reais, nem sempre coerentes, são tecidas pelos 

professores a partir de redes muitas vezes contraditórias de convicções e 

crenças, possibilidades e limites, regulação e emancipação, assim como as 

propostas curriculares formais que chegam à escola.  Alves diz ainda que: 

... Isso significa dizer que em nossas atividades cotidianas, os 
currículos que criamos misturam elementos das propostas 
formais e organizadas com possibilidades que temos de 
implantá-las e o acordo ou desacordo que temos sobre elas. 
(ALVES, 2003, p. 96). 

 

Como a escola realiza cotidianamente suas construções curriculares, 

quais as alternativas que busca e porque busca, e quais as contradições 

presentes neste processo construtivo são questões que, para serem respondidas, 

necessitam de uma imersão neste cotidiano. Conforme Esteban (2001), 

referendada por Alves (2003), a vida cotidiana seria um local privilegiado de 

contradições do qual emergem traços contra-hegemônicos que também constituem e 

(re) definem a realidade, bem com as possibilidades de sua interpretação e as 

alternativas para uma intervenção. Trazer a vida escolar para o cenário significaria por 

o foco sobre os professores, professoras, alunos e alunas, que dão visibilidade à sala de 

aula. Porém, para Esteban (2001), faz se necessário o reconhecimento da relativa 

autonomia da escola. Tal reconhecimento deve servir em todo o seu potencial ao 

―desenvolvimento de uma prática pedagógica definida no diálogo com as condições 

externas, mas não aprisionada por elas‖ (ESTEBAN, 2001, p. 30). 

O estudo do cotidiano se coloca como fundamental para a compreensão de 

como a escola desempenha seu papel socializador, seja transmitindo conteúdos 
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acadêmicos, ou veiculando valores que aparecem nas ações, interações, nas rotinas e 

nas relações sociais que caracterizam o cotidiano da experiência escolar (ANDRÉ, 

2002). 

Pensar os currículos de uma escola implica, portanto, conforme Ferraço 

(2007), viver seu cotidiano, e isto inclui, além do que é formal e 

tradicionalmente estudado, toda a dinâmica das relações que nele se 

estabelecem. Este autor comunga das ideias de Sacristán (1995), que diz que o 

currículo real é algo mais amplo que qualquer especificação de temas e 

conteúdos, ou ainda, que qualquer documento no qual se reflitam os objetivos e 

planos que temos.  

 O currículo real, na prática, é a conseqüência de se viver uma 
experiência e um ambiente prolongado que propõem – impõem 
- todo um sistema de comportamento e de valores, e não apenas 
de conteúdos de conhecimentos, a assimilar. Essa é a razão pela 
qual aquele primeiro significado de currículo como documento 
ou plano explícito se desloca para um outro, que considere a 
experiência real do aluno na situação de escolarização. 
(SACRISTÁN, 1995, p. 86). 
 

Consideramos aqui os tempos e espaços escolares como algumas das 

dimensões constitutivas do cotidiano escolar e também do currículo realizado 

na escola (FERRAÇO, 2007). Os currículos são para este autor processos 

intrinsecamente enredados em meio às tessituras e partilhas das redes 

cotidianas de saberesfazeres, não havendo como diferenciá-los nem pensá-los 

de forma isolada. Assim, os currículos realizados nas escolas também compõem 

as redes que constituem o cotidiano escolar, e também são influenciados pelas 

suas dimensões constitutivas que possuem um grande poder articulador nestas 

redes. Podemos dizer então, que este mundo social que é a escola, compõe-se 

por um emaranhado de redes de relações, tantas que poderíamos chamá-las de 

redes de saberesfazeresquererespoderes... Mas, uma percepção tão ampla 

escapa-nos ao entendimento, razão pela qual fazemos os recortes.  
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Quero deixar claro que, ao tratar de dimensões constituintes, não tenho 

a intenção de reduzir o cotidiano escolar a partes, o que seria contraditório, 

afinal, conforme as idéias que aceito, o cotidiano são as redes. Porém, tento 

focalizar diferentes aspectos deste, a fim de trazer à tona algumas das relações 

existentes. 

 

1.2.1 O Tempo Escolar: dispositivos de articulação e controle 

Para compreensão da dimensão temporal na escola é indispensável 

entender o contexto do qual emerge, como esta dimensão foi historicamente 

constituída como componente da cultura, sem perder de vista sua natureza 

simbólica. 

O tempo, desde épocas muito remotas, tem sido objeto de discussão, 

aparecendo em textos diversos, seja na mitologia ou em histórias infantis.  

Poetas, cientistas e filósofos se ocuparam em tratar deste assunto ao longo da 

história da humanidade. Autores como Foulcault, Deleuze, Bergson, Norbert 

Elias, Whitrow, entre outros, tem sido referência para muitos destes estudos. 

Segundo Norbert Elias (1998), o tempo seria uma construção social, e 

enquanto instituição social possuiria um caráter coercitivo - um regulador 

social. No ―processo civilizador‖ ocorre o aumento e reforço das restrições que 

os indivíduos se impõem, quanto mais complexas as civilizações. Elias sustenta 

que o tempo não existe em si mesmo, opondo-se ao que afirmavam Kant ou 

Newton. O que seria o tempo? Para Elias, trata-se de um símbolo social, 

construído em um longo processo de aprendizagem, idéia compartilhada neste 

texto.  

Embora pareça inerente à nossa experiência pessoal, a consciência dos 

fenômenos temporais envolve uma estrutura conceitual abstrata gradual e 
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historicamente construída. Entretanto, não há uma intuição única de tempo 

comum a toda a humanidade, podendo haver diferentes graus de significação e 

valorização da perspectiva temporal (Whitrow, 1993). 

Goergen (2005) explica que o tempo escolar, tal como é concebido em 

nosso e em outros sistemas de ensino, tem sua origem no modernismo, quando 

Amos Comenius (1592 – 1670), o ‗Bacon da Pedagogia‘ com a sua Didática 

Magna propõe um novo método para otimização da atividade educativa. Os 

passos das ciências naturais deveriam ser seguidos pela escola, no intuito de 

conferir mais agilidade e eficiência às ações educativas, tendo em vista o 

crescimento do volume de informações e a democratização da educação. Para 

Goergen, a temporalidade incorporada ao cotidiano escolar continua, tendo a 

mesma rigidez e inflexibilidade do método das ciências naturais que surgem no 

século XVII com Bacon.   

A ordem estabelecida pelo tempo bem distribuído faz acreditar no bom 

funcionamento da escola. Entretanto, o rigor no cumprimento dos horários, os 

conteúdos disciplinares bem divididos, representam o tempo e o espaço 

escolares frequentemente usados para controlar, para ‗vigiar e punir‘ 

(FOUCAULT, 1987). Ou, conforme o próprio Goergen (2005, p. 13) para 

―segregar e submeter‖, para transformar os alunos em ―células solitárias, 

acuadas e fracas‖. Em outras palavras, o tempo escolar linear aprisiona e cerceia 

vários dos afazeres pedagógicos. 

O indivíduo, seja aluno, professor ou funcionário da escola, viveria 

imerso numa temporalidade em que vivencia papéis sociais variados. Por esta 

razão Pereira (2004) afirma que o aluno, sujeito da própria história, vive várias 

temporalidades que se encontram e por vezes se negam - o que em sua opinião 

torna inócuo exigir dos alunos comportamentos congruentes a esta forma linear 

de pensar o tempo. Neste sentido seguem-se também as criticas de Goergen: 

De fato, a escola moderna transformou-se num espaço 
disciplinado, organizado, planejado, intelectualizado, capaz de 
educar por partes. Os critérios de rigor e eficiência decorrentes 
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da ciência e da tecnologia se impõem e secundarizam qualquer 
outra dimensão da razão humana. São procedimentos, 
programas, disciplinas, tempos e espaços, organizados em 
função da instrumentalização do ser humano em função de algo 
e não em função do ser humano enquanto sujeito e cidadão [...] 
(GOERGEN, 2005, p. 14). 

 

O tempo estabelecido pelo sistema educacional não coincide, na maioria 

das vezes, com o tempo de aprendizagem dos alunos. Apesar de ser um 

constructo social, ao tempo é atribuído um caráter linear e a-histórico, 

naturalizado, neutro e uniforme. Assim são ignoradas as diferentes 

temporalidades dos diversos sujeitos agentes no fluxo histórico. 

O controle do tempo, distribuído em algumas horas em disciplinas 

diárias, impôs uma nova ordem com uma lógica predeterminada, cronometrada 

com um tempo artificial, apropriado e ordenado pela razão humana 

(FERREIRA; ARCO-VERDE, 2001).     As autoras explicitam ainda que, 

professores, alunos e a própria sociedade têm se tornado reféns das políticas 

estruturais dos sistemas de ensino, bem como das propostas que interferem 

diretamente na prática educacional, no trabalho direto em sala de aula com os 

alunos.  

Esse poder exercido pelos aspectos temporais sobre o cotidiano escolar, 

organizando- o e controlando-o ao mesmo tempo é característica de um 

dispositivo. Utilizamos, portanto, a idéia de que no cotidiano escolar existem 

dispositivos capazes de controlar as atividades do dia-a-dia, tais como 

calendários, cronogramas, horários, aulas e unidades letivas. Compartilhamos 

do pensamento de Agamben (2011) sobre dispositivo como: 

Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes. (AGAMBEN, 2011, p. 40) 
 

Assim, podemos entender que os tempos do cotidiano escolar são 

controlados por dispositivos. Os calendários, por exemplo, ―tanto exprimem 
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quanto direcionam as rítmicas das práticas sociais, cadências da vida em 

comum‖ (TEIXEIRA, 1999, p. 98). Considerando que todo dispositivo efetua 

―uma certa manipulação de relações de força‖, resultantes do ―cruzamento das 

relações de poder e de saber‖ ( AGAMBEN,  2011,  p. 261), os tempos escolares 

estariam, portanto, sujeitos às pressões exercidas por estas relações muitas 

vezes conflituosas. 

A inquietude dos alunos e a constante busca dos professores por novas 

metodologias levam a crer na necessidade de reconstrução da escola, pois o 

tempo escolar na perspectiva linear limita e inibe a espontaneidade e a 

criatividade humana. As influências sobre o cotidiano da escola exercidas 

através destes dispositivos (aulas, calendários, séries, etc.) revelam e impõem 

uma linearidade que não condiz com os tempos dos sujeitos da prática 

educativa. Por esta razão importa dar mais atenção à lógica temporal da escola 

(PARENTE, 2010; THIENSEN, 2011).  

A construção de alternativas curriculares a partir do cotidiano escolar 

ocorre em meio aos elementos constituintes deste cotidiano. Segundo Parente, 

(2010), cada vez mais as escolas, instituições sociais com cultura própria criam 

novos tempos em resposta aos seus objetivos específicos. Formam 

―Agrupamentos e enturmações‖ flexíveis baseadas em propostas diversas e que 

mexem com tempos de alunos e professores. Tais transformações implicam em 

modificar hábitos arraigados para que tempos e práticas sejam revistos em uma 

nova organização temporal. Ou, a escola estaria irremediavelmente presa à 

rigidez e à linearidade temporal características da modernidade? Poderia a 

escola ousar romper as amarras do tempo e redimensionar sua prática? São 

questões para refletir. 
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1.2.2 Espaços de aprendizagem no cotidiano escolar: um lugar para o ensino 

de Química 

 

Segundo Ribeiro (2004), é no espaço escolar que se desenvolve a prática 

pedagógica, e este pode constituir espaço de possibilidades ou de limitações. É 

parte integrante de um contexto macro e reflexo das representações sociais. 

Pensando nisso, podemos ampliar o discurso sobre o espaço escolar destinado 

ao ensino de Química e buscar entender qual o lugar da química no cotidiano 

da escola, e a relação entre estes lugares e os espaços ocupados.  

Ao longo do tempo, a noção de espaço foi sendo ressignificada, passando 

a assumir também uma dimensão social. O espaço na vida social vai muito além 

do aspecto visível da realidade e também não é neutro, mas está impregnado de 

signos e símbolos, marcas de quem o produz, organiza e nele convive, e por isso 

tem significações afetivas e culturais (RIBEIRO, 2004).  

Segundo Cunha (2008), o lugar extrapola a condição de espaço, e alcança 

um sentido cultural, subjetivo e muito próprio ao exercício de tal localização. 

Então, o espaço pode tornar-se lugar? O que transforma espaços em lugares? O 

lugar representa a ocupação do espaço pelas pessoas que lhe atribuem 

significado e legitimam sua condição. Isto quer dizer que a dimensão humana é 

aquilo que pode promover tal transformação. 

Rosa e Tosta (2005) focalizam o conceito de ―lugar‖ entendido como 

dimensão material do currículo, cuja existência retrata posições e movimentos 

conquistados nas disputas de poder travadas no campo social e político das 

instituições. Para estas autoras o lugar não é estático, mas de movimento, de 

mudanças. 

Cunha, em uma análise sobre as relações entre os termos espaço, lugar e 

território, diz: 

A dimensão humana é que pode transformar o espaço em 
lugar. O lugar se constitui quando atribuímos sentido aos 
espaços, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para 
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localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades. 
Quando se diz ―esse é o lugar de‖, extrapolamos a condição de 
espaço e atribuímos um sentido cultural, subjetivo e muito 
próprio ao exercício de tal localização. Minha gaveta pessoal de 
pertences é um espaço; porém, quando coloco minhas coisas e 
reconheço a propriedade dessa organização, defino um lugar 
(CUNHA, 2008, p.184). 

 

Para conceituar o termo território, Cunha (2008, p. 185) parte da 

definição do dicionário Aurélio: “área de um país... porção de terra... base 

geográfica sobre a qual há o exercício de soberania‖, buscando refletir sobre as 

relações de poder que estão aí inclusas. O território tem uma ocupação que 

revela intencionalidades.  

Nessa perspectiva, não há territórios neutros. A ocupação de 
um território se dá no confronto entre forças. Ao ocuparmos os 
lugares, estamos fazendo escolhas que preencherão os espaços e 
os transformarão em territórios. A escolha de uma dimensão 
anula a condição da outra se estabelecer. Mesmo assumindo a 
possibilidade da contradição e da dialética, as forças em tensão 
revelam predomínios que sinalizam disputas de poder. 
(CUNHA, 2008, p.185). 

 

Ao assumirmos lugares no cotidiano escolar para o ensino de Química, 

definimos os formatos e alternativas que conseguimos estabelecer para este 

objetivo e atribuímos sentidos de legitimidade aos mesmos. Mas esses lugares 

poderão ser transformados em territórios quando firmarmos ações como uma 

cultura, delineando processos decisórios e visões epistemológicas que se tornem 

preponderantes. Alterar as fronteiras territoriais implica em lutas 

concorrenciais. 

 

1.2.3. Professor: o agente da Inovação Curricular no cotidiano da escola 

Os desafios atuais que se colocam à escola ditam a necessidade de 

encarar a função docente para além do seu papel tradicional de transmissor de 

conhecimentos, pressupondo o professor como um agente curricular. A 

inovação, enquanto processo concreto de mudanças qualitativas ocorre 
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contextualizada, com os seus atores mais diretos num determinado contexto 

organizacional (FLORES ; FLORES, 1998).   

Os múltiplos desafios presentes no contexto escolar vêm constituindo a 

inovação como temática digna de realce no âmbito da reflexão e investigação 

educacionais. Entretanto, com o termo inovação surgem também termos como 

mudança, reforma e renovação, muitas vezes utilizados sem especificar seus 

significados, alimentando controvérsia e confusão. Apesar desta diversidade, 

diferentes autores convergem na aceitação de que são termos que requerem 

alguma clarificação quando utilizados no domínio educativo (FLORES; 

FLORES, 1998). Não é intenção aqui aprofundar na problemática referente à 

diversidade destes termos. Mas convém explicar o que entendo por inovação e 

qual o seu sentido para esta pesquisa. 

 Flores e Flores (1998), em conformidade com Estebaranz (1994), afirmam 

que a inovação integra um processo que introduz algo novo, isto é, uma 

mudança no funcionamento ou nas estruturas de algo que já existe, 

pressupondo sempre uma mudança conceitual. Trata-se de mudança inerente à 

própria escola afetando as idéias, as práticas e as estratégias utilizadas. É um 

conceito que traduz uma mudança mais visível, situando-se num contexto 

prático e concreto, refletindo uma transformação qualitativa de aspectos 

funcionais do sistema. 

Os autores salientam que, enquanto processo de mudança, a inovação 

exige uma aprendizagem sem a qual não se realizará. Implica mudança real 

porque afeta, de forma direta, os processos, as práticas e as pessoas numa dada 

organização ou estrutura, transformando-os. E é através do desenvolvimento e 

inovação curricular que se estruturam e veiculam as propostas de 

transformação e mudanças do sistema educativo, estratégias determinantes 

para a melhoria do ensino e do sistema de educação.  

A inovação curricular pode gerar alterações nos conteúdos 

programáticos, nos objetivos, nas estratégias, na forma de entender o ato 
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didático e os atores implicados neste processo.  Para Flores e Flores (1998), nesta 

perspectiva, em oposição a uma ―inovação‖ imposta em uma lógica ―top-

down‖2 e de caráter burocrático e administrativo, surgem ―mudanças‖ 

originárias na prática concreta, que exigem uma aprendizagem e uma análise 

focalizadas. A inovação curricular pressupõe a transformação de algo que já 

existe, não podendo desligar-se do seu contexto prático. 

Para o autor acima, inspirado em Donald Schön (1987), um dos grandes 

equívocos do modelo da racionalidade técnica é que a prática profissional está 

centrada na solução de problemas, mas que, no entanto, o mais importante seria 

a própria estruturação dos problemas, uma vez que estes não são apresentados 

ao profissional definidos ou dados, ressaltando o papel da reflexão em sua 

prática. Um dos perigos do pensamento tradicional é que, através da 

racionalidade técnica, o professor acaba transformado em um mero executor de 

tarefas pensadas por especialistas. O distanciamento entre teoria e prática é 

uma constante neste posicionamento. 

Além disso, o professor talvez esteja em melhor posição para coletar 

dados e investigar situações de ensino e aprendizagem em sala de aula do que 

um pesquisador externo. Cada dia, em cada aula, eventos de ensino, 

aprendizagem, avaliação, currículo e contexto acontecem na frente do professor, 

conforme corrobora Moreira (2000). 

Para Avelar e Leal (2008) a inovação curricular requer uma dinâmica de 

interações entre teoria/prática e reflexão/ação. Ela compreende um 

compromisso conjunto de várias pessoas com o novo e a evidência do que 

precisa ser mudado. Para este autor os professores exercem papel fundamental 

nas mudanças educacionais, sejam elas curriculares ou não. 

Segundo Tardif (2008), os saberes curriculares são aqueles que 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais 

                                                             
2 Refere-se às mudanças propostas por uma administração central para a escola, frequentemente 

chamadas de mudanças de cima para baixo (top-down). 
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a escola categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados como modelo de cultura erudita e de formação nesta cultura.  Para 

este autor, os professores, no exercício de suas funções e na prática da profissão, 

desenvolvem saberes específicos com base em seu trabalho. São saberes que 

nascem da experiência, sendo por ela validados, e que se incorporam à 

experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e habilidades. 

Os saberes práticos ou da experiência são caracterizados, segundo o 

mesmo autor, pelo fato de se originarem na prática cotidiana da profissão e por 

ela validados. ―A produção dos saberes da experiência está relacionada à 

impossibilidade de os professores controlarem os outros saberes e destina-se à 

compreensão e ao domínio da prática (LEAL, 2003, p. 31).‖ 

Numa renovação pedagógica, nenhuma inovação curricular se faz sem a 

participação e intervenção do professor. É ele quem toma as decisões sobre o 

que e como será ensinado. O papel que o professor assume vai de mero 

executor a profissional crítico, dependendo da sua margem de autonomia e das 

competências que lhes são atribuídas (FLORES; FLORES, 1998). Conforme 

lembram estes autores, tal pensamento está em sintonia com  Stenhouse (1987) 

sobre o professor investigador; com Schön (1987), sobre a figura do professor 

reflexivo; dentre outros, que reforçam a idéia do professor como agente 

curricular. São modelos de professor que demonstram uma atitude 

investigativa cujas competências essenciais são: capacidade de análise, de juízo 

e deliberação. 

O professor é um sujeito que possui conhecimentos, crenças, 

representações, idéias e teorias que influenciam o modo como percebe e encara 

a inovação. A efetiva inovação ocorre localmente situada, tendo os professores 

como verdadeiros atores neste processo, sem esquecer a atitude investigativa, a 

participação, a reflexão e a decisão contextualizada (FLORES; FLORES, 1998). 

Segundo Flores e Flores (1998), a escola é lócus de produção onde os 

atores afirmam seus projetos e suas capacidades estratégicas, sendo neste 
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campo que a autonomia da escola deve ser conquistada e reforçada. Estes 

autores reforçam a idéia de que, para uma inovação efetiva e real, esta  precisa 

ser centrada na escola, nas práticas dos professores, nos professores e no seu 

desenvolvimento profissional, ou seja, no cotidiano escolar. 

Flores e Flores (1998) afirmam que se faz necessário que os professores se 

―curricularizem‖, ou seja, que pensem o seu trabalho em termos curriculares. 

Tal perspectiva pressupõe, segundo os referidos autores, uma concepção 

processual de currículo, por um lado, e, por outro, a consideração de 

desenvolvimento profissional do professor. O que, segundo eles, leva-nos a 

questionar o incentivo dado ao professor e à escola no âmbito da inovação 

curricular. 

Flores e Flores (1998) destacam o isolamento característico do trabalho 

dos professores como um aspecto que condiciona a assunção e divisão de 

responsabilidades comuns, acentuando a falta de colaboração dos professores e 

o individualismo docente, já reforçado pela existência de um controle curricular 

por parte de uma Administração Central. 

Uma concepção abrangente e processual de currículo, bem como uma 

concepção profissional de professor são pressupostos para a introdução de 

processos e práticas de inovação curricular. Para que ocorra a inovação no 

cotidiano escolar, a configuração de cada realidade educativa e seus problemas 

implica atenção contextualizada, para as quais não funcionam soluções 

estereotipadas e gerais (FLORES; FLORES, 1998). 

A falta de condições básicas, a sobrecarga de trabalho são empecilhos 

para que os professores consigam superar dificuldades. Por outro lado, agir 

como pesquisador da própria prática pode contribuir para uma visão crítica, 

permitindo-lhes além de visualizarem outras possibilidades para o currículo de 

Química, por exemplo, enxergarem as questões políticas embutidas em cada 

um dos problemas por eles enfrentados. 
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                 Capítulo 2 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

...Com todos esses fatos anotados e organizados, percebo que só é 
possível analisar e começar a entender o cotidiano escolar em suas 
lógicas, através de um grande mergulho na realidade cotidiana da 
escola e nunca exercitando o tal olhar distante e neutro que me 
ensinaram e aprendi a usar. É preciso questionar e "entender" o cheiro 
que vem da cozinha, porque isto terá a ver com o trabalho das 
professoras e as condições reais de aprender dos alunos. (ALVES, 
2001). 

 

2.1. A PESQUISA: UM ESTUDO DE CASO 

 

Dentre as várias formas que pode assumir uma pesquisa qualitativa, 

encontra-se o estudo de caso. Segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma 

investigação empírica para um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. Constitui-se uma abordagem 

metodológica de pesquisa especialmente adequada quando procuramos 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos complexos, envolvendo 

fatores diversos. Em geral, os estudos de caso representam uma estratégia 

adequada, 

... Quando se colocam questões do tipo "como" e "por que", 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos 
e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida 
real. (YIN, 2001 p.19). 
 
 

Segundo André (2002), a opção pelo estudo de caso ocorre quando o 

interesse incide naquilo que o caso em questão tem de único, de particular, 
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mesmo que, posteriormente, certas semelhanças com outros casos tenham se 

evidenciado. Então, se nos interessa investigar algo singular, que possua valor 

em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso.    Para Yin (2001), o objetivo 

do estudo de caso é explorar, descrever ou explicar o evento em estudo. 

Este estudo de caso é uma pesquisa com caráter qualitativo, apesar de  

não ser esta uma exigência para que uma pesquisa se configure estudo de caso 

(YIN, 2001). São focalizadas neste estudo as interações do cotidiano escolar e as 

perspectivas dos sujeitos, em particular o professor.  O interesse nesse tipo de 

pesquisa recai sobre como o problema manifesta-se nas atividades, 

procedimentos e interações cotidianas (ANDRÉ, 2002). 

Nesta pesquisa, a questão problema e a intenção de perceber as 

singularidades presentes na articulação entre currículo e cotidiano conduziram 

ao estudo de caso único como estratégia metodológica, pois o problema contém 

‗nuances‘ que para serem percebidas carecem de imersão em uma situação 

particular concreta. 

A experiência inovadora tratada neste estudo de caso foi realizada por 

uma escola pública situada em um bairro periférico da cidade de Jequié, na 

Bahia. A escola montou uma padaria como laboratório de ensino de Química, a 

partir do projeto para popularização da ciência ―A pesquisa como princípio 

científico e educativo para o ensino de Química - Os alimentos como tema gerador: 

Panificação”. Esta experiência constitui-se o caso investigado. Os participantes 

do referido projeto são os sujeitos nesta investigação, com especial atenção para 

os professores da escola, por serem considerados aqui como os agentes da 

inovação no cotidiano escolar. 

Para justificar o uso do estudo de caso como estratégia científica quando 

se questiona a possibilidade de generalização a partir de um único caso, 

específico e limitado, Yin (2001) propõe uma resposta muito breve: 
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 ...É que os estudos de caso, da mesma forma que os 
experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a 
populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como 
o experimento, não representa uma "amostragem", e o objetivo 
do pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização 
analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística) 
(YIN, 2001, p. 29).  

 

Segundo o autor, a utilização da teoria, ao realizar o estudo de caso, além 

de representar uma grande ajuda na definição do projeto de pesquisa e na 

coleta de dados adequados, também se torna o principal veículo para 

generalização dos resultados do estudo (YIN, 2001). 

A fim de evidenciar a validade e confiabilidade do estudo de caso, 

minimizando a suposta falta de rigor apresentada enquanto plano de 

investigação, é preciso ―tornar as etapas do processo o mais operacional 

possível e conduzir a pesquisa como se alguém estivesse sempre olhando por 

cima do seu ombro‖ (YIN, 2001p. 60). Uma das principais táticas usadas para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso, é a documentação 

dos procedimentos adotados, a partir do uso do protocolo de estudo de caso. O 

protocolo destina-se a orientar o pesquisador na condução do estudo, 

permitindo repeti-lo (YIN 2001). Segundo este autor, 

 
Um protocolo para estudo de caso é mais que um instrumento. 
O protocolo contém o instrumento, mas também contém os 
procedimentos e as regras gerais que deveriam ser seguidas ao 
utilizar o instrumento (YIN, 2001, p. 89). 

 
 

YIN (2001), diz ainda que o protocolo deva apresentar: uma visão geral 

do projeto de estudo de caso; procedimentos de campo; questões do estudo e 

guia para o relatório. O Sumário desta dissertação foi elaborado considerando 

os elementos essenciais do protocolo (ver apêndice C). 

Quero salientar que o estudo de caso foi construído a partir da imersão 

no cotidiano da escola, e das questões com as quais fui deparando ao longo da 
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pesquisa. Este mergulho não foi realizado a partir de categorias 

preestabelecidas, e, por vezes, o caminho precisou ser rediscutido e redefinido. 

Assim, o protocolo, tal como é apresentado nesta dissertação, foi elaborado a 

posteriori, com a intenção de sinalizar um caminho viável para uma possível 

replicação. 

Nisbert e Watt apud Ludke e André (1986), caracterizam em três fases o 

desenvolvimento do estudo de caso: a primeira, aberta ou exploratória, a 

segunda mais sistemática quanto à construção dos dados e a terceira que 

consiste na análise e interpretação sistemática dos dados e na elaboração do 

relatório. Estas fases superpõem-se em diversos momentos, o que dificulta 

precisar as linhas que as separam. Tendo em vista estas etapas, um cronograma 

foi elaborado conforme se segue:  

 

2.1.1 Cronograma 

Tabela 1 - Cronograma para o estudo de caso. 
 

Fase 01 Fase 02 Fase 03 

Aberta ou 

exploratória 

(Preparo do projeto) 

Construção dos 

dados 

(Pesquisa de campo) 

Análise e 

interpretação dos 

dados e Elaboração 

do relatório 

(dissertação) 

Elaborado a fim de organizar cada etapa do estudo de caso, e para o cumprimento dos prazos 

estabelecidos pelo Programa de Mestrado. 

 

Uma peculiaridade deste tipo de pesquisa é a existência de um esquema 

aberto e artesanal de trabalho que permite um transitar constante entre 

observação e análise, entre teoria e empiria. Pode partir de questões bem 

definidas e ir se estruturando no decorrer da pesquisa. O pesquisador conjuga 

dados de observação e entrevista com resultados de análises de outros registros 
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documentais, o que permite uma ―descrição densa‖ da realidade estudada 

(ANDRÉ, 2002). 

Uma das características do estudo de caso, mencionadas por Lüdke e 

André (1986, p. 19.), é que nele ―o pesquisador procura relatar suas experiências 

durante o estudo de modo que o leitor possa fazer as suas ―generalizações 

naturalísticas‖‖. Isso quer dizer que as experiência relatadas podem ser 

associadas pelo leitor às suas próprias experiências pessoais. 

A intensidade do envolvimento do pesquisador pode variar ao longo da 

pesquisa, mas é preciso que este tenha clareza do grau de participação que vai 

assumindo em cada etapa e saiba avaliar os ―prós e contras‖ de cada opção 

(ANDRÉ, 2002). Durante a descrição do projeto realizado na escola procuro 

deixar claro qual a minha participação. Enfatizo que a aproximação com os 

sujeitos facilitou o contato e permitiu uma abertura para as entrevistas e 

conversas informais a respeito do projeto realizado e do cotidiano escolar. Além 

disso, pude ter acesso aos documentos do projeto e da escola.  

No estudo de caso o fenômeno é observado em seu ambiente natural, e 

os dados são obtidos a partir da utilização de uma variedade de fontes de 

informação buscadas em diferentes momentos e situações, de acordo com a 

tarefa a ser cumprida. As diferentes formas de evidência permitem mirar as 

diferentes perspectivas dos participantes no estudo, bem como obter várias 

medidas do mesmo fenômeno, criando condições para triangulação dos dados 

durante a análise (YIN, 2001). 

 Neste estudo foram utilizados os seguintes meios para construção dos 

dados: entrevistas focalizadas e entrevistas por pautas (GIL, 2008) com 

professores, alunos e a diretora da escola; análise documental, e observação do 

cotidiano escolar. Essa diversidade de informações, oriundas de fontes 

variadas, permite ao pesquisador ―cruzar informações, confirmar ou rejeitar 

hipóteses, descobrir novos dados, afastar suposições ou levantar hipóteses 

alternativas‖ (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 19).  
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2.1.2 Instrumentos para construção dos dados: 

 Entrevistas; 

 Observações realizadas na escola; 

 Documentos referentes à proposta curricular em questão: 

 O projeto para popularização da ciência, intitulado ―A pesquisa 

como princípio científico e educativo para o ensino de química - 

Os alimentos como tema gerador: Panificação‖ (que constitui a 

proposta alternativa para o ensino de química em questão); 

 Edital do órgão financiador para a Popularização da Ciência ao 

qual o projeto da escola foi submetido; 

 Planos de curso da disciplina Química (programa da disciplina); 

 Projeto político pedagógico da escola; 

 Relatórios entregues pelos professores ao órgão financiador; 

 Trabalhos apresentados pelos professores no I Simpósio de 

Licenciaturas da Bahia, e na revista Exatas On-line. 

 

2.1.3 Análise Documental 

A concepção de Cellard (2010) foi utilizada como referência na análise 

dos documentos anteriormente mencionados. Após uma análise preliminar de 

cada um deles, considerando o contexto, os autores, natureza do texto, 

conceitos-chave e a lógica interna do texto, a análise foi completada, com 

reunião de todas as partes buscando uma interpretação coerente á luz do 

questionamento inicial. Tais documentos foram escolhidos por serem capazes 

de proporcionar uma visão abrangente sobre a construção e a execução da 

alternativa curricular em questão. 
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O projeto político pedagógico da escola (PPP) e os planos de curso nos 

permitem conhecer um pouco sobre a escola e seu funcionamento. O tipo de 

atividades que desenvolve, quais os seus objetivos principais, quem é seu 

público, como funciona a gestão da escola, bem como conteúdos que prioriza, e 

noções sobre como o tempo é distribuído. Ou seja, informações valiosas sobre o 

contexto no qual a alternativa curricular foi construída e executada. 

O projeto da alternativa curricular traz detalhes sobre a proposta, tais 

como: período de realização; conteúdos a serem abordados; metodologia; 

atividades a serem realizadas e aspectos temporais envolvidos. Fornece indícios 

sobre as articulações entre o cotidiano e a proposta alternativa. Os relatórios 

ajudaram-nos a centrar a atenção nas atividades que aconteceram, descartando 

aquelas que expressamente haviam deixado de acontecer. 

Quanto ao edital de Popularização da ciência ao qual foi submetida a 

proposta, este forneceu informações sobre as condições em que a proposta foi 

concebida, os parâmetros e as exigências do órgão financiador que deveriam ser 

atendidos para que a mesma pudesse ser aceita. 

O resumo, elaborado e apresentado pelos professores que participaram 

da construção e execução da proposta escolar, apresentado no I Simpósio de 

Licenciaturas da Bahia, intitulado ―Uma Experiência no Currículo de Química: 

como um laboratório/ padaria representou construção de conhecimentos para 

alunos e professores em uma escola pública no ensino médio‖, constitui 

também um importante documento nesta investigação. Neste texto os 

professores explicitam, além de suas opiniões a respeito da realização da 

proposta, as relações entre o trabalho desenvolvido e o cotidiano escolar, 

constituindo uma rica fonte para compreensão de como a proposta alternativa 

se articulou com os tempos escolares. Os relatórios entregues pela escola à 

instituição financiadora do projeto cumprem papel semelhante, pois também 

mostram um olhar dos professores sobre a proposta executada.  
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As razões acima citadas influenciaram a escolha dos documentos a serem 

analisados. Ao considerar cada uma delas procuramos não perder de vista suas 

especificidades, tendo em vista que alguns documentos expressam intenções, ao 

passo que outros constituem o olhar de quem os elaborou após a execução da 

proposta. Uma leitura cuidadosa destes documentos foi feita, buscando 

destacar as relações temporais neles existentes.  

 

2.1.4.  Entrevistas 

Foram realizadas entrevistas por pautas, individuais, visando levar o 

entrevistado a discorrer sobre o tema proposto. O grau de estruturação deste 

tipo de entrevista possibilita uma abordagem dos pontos de interesse da 

pesquisa e permite ao pesquisador explorar as questões no decorrer da mesma 

(GIL, 2008). Questões adicionais foram formuladas a fim de elucidar dúvidas 

sobre respostas que não ficaram bem compreendidas ou para recompor o 

contexto da entrevista em caso de distanciamento do tema.  

Foram individualmente entrevistados os dois professores de Química 

que participaram do projeto, e a diretora da escola. Os alunos foram 

entrevistados em grupos (duas entrevistas com grupos de dez alunos cada; uma 

conversa com duas alunas no corredor da escola). Tais entrevistas aconteceram 

de modo menos formal, focalizadas. Este tipo de entrevista é tão livre quanto a 

entrevista informal, que pode oferecer ao pesquisador uma visão geral do 

problema, e contribui para que o entrevistado sinta-se mais a vontade para 

falar; todavia um tema específico é enfocado (GIL, 2008). Os alunos foram 

indicados pelo professor, mas também fui procurada por outros deles que se 

dispuseram a falar sobre a experiência no projeto (duas alunas). Foi realizada 

apenas uma entrevista individual com aluno. Então, no total foram 

entrevistados 23 alunos. 

Ludke e André (1986) chamam a atenção para o caráter de interação que 

permeia a entrevista, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre 
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quem pergunta e quem responde. Especialmente em entrevistas que não são 

totalmente estruturadas, onde não há a imposição de uma ordem rígida de 

questões, podendo, na medida em que houver um clima de estímulo e aceitação 

mútua, fluir de maneira notável e autêntica. 

O fato de conhecer os professores participantes do projeto da escola em 

questão, já tendo desenvolvido trabalhos anteriores juntos, e tendo um deles 

como companheiro pode ter proporcionado uma maior abertura para estes 

professores falarem. Por outro lado, tal ―posição privilegiada‖ exige um 

posicionamento enquanto pesquisadora bem definido, de modo que haja um 

distanciamento suficiente entre pesquisador e objeto de pesquisa, o que requer 

uma atenção constante. 

A pauta das entrevistas, relatada abaixo, serviu de parâmetro. 

Entretanto, outras questões complementares foram elaboradas no decorrer da 

entrevista. 

 

Pauta das Entrevistas  

Com Professores e Com a Diretora 

01- Sobre o ―projeto da padaria‖: 

02- Sobre como se deu a construção e a execução do projeto: 

03- E quanto ao Cronograma, Programa/Conteúdos e realização das atividades 

extracurriculares: 

04- O que destacaria: 

05-Sobre o legado do projeto: 

06- Sobre a continuidade do projeto na escola: 

07- Sobre a experiência de estudar e aprender química através de uma padaria:  
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08- Sobre quais eram as suas expectativas: 

 

Alunos 

(01) Sobre participação no ―projeto da padaria‖: 

 (02) Sobre a experiência de estudar e aprender química através de uma padaria: 

 

2.1.4.1 Sistematização e Tratamento dos Dados das Entrevistas: 

Os estudos de caso enfatizam uma ―interpretação em contexto‖ (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986), ou seja, é preciso levar em conta o contexto no qual o objeto se 

situa. Daí a busca por uma metodologia apropriada para o tratamento 

qualitativo dos dados. A proposta de análise escolhida foi apresentada por 

Alves e Silva (1992), pois busca uma apreensão de significados na fala dos 

sujeitos, interligada ao contexto no qual estão inseridos, delimitada pela 

abordagem conceitual (teoria) do pesquisador. Os parágrafos que se seguem 

levam em consideração estas ideias. 

Portanto, para iniciar o trabalho, nessa etapa, foram consideradas três 

guias mestras: as questões advindas do seu problema de pesquisa (o que ele 

indaga); as formulações da abordagem conceituais que adota (gerando pólos 

específicos de interesse e interpretações possíveis para os dados); a própria 

realidade sob estudo. 

 As entrevistas foram gravadas e ouvidas diversas vezes, depois 

transcritas e, em seguida, foram selecionados os episódios capazes de oferecer 

um entendimento sobre as categorias pesquisadas: tempo, espaço e sujeitos. 

Finalmente os dados construídos foram interpretados à luz das contribuições 

teóricas. 
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 Convém lembrar que, conforme Alves e Silva (1992), neste tipo de 

análise o momento de sistematização é, pois, um movimento constante, em 

várias direções: das questões para a realidade, desta para a abordagem 

conceitual, da literatura para os dados, se repetindo e entrecruzando até que a 

análise permita que se construa um "desenho significativo de um quadro", que 

embora multifacetado seja passível de visões compreensíveis. 

Alguns dos passos e cuidados contidos na sistematização dos dados, 

descritos pelos referidos autores e considerados nesta pesquisa são: necessidade 

que o pesquisador assume de se deixar "impregnar" pelos dados, o que vai 

acontecendo à medida que ele faz "leituras" da fala dos sujeitos no decorrer da 

entrevista (para isso as entrevistas foram gravadas), detendo-se ora numa 

análise mais imediata do conteúdo expresso, ora nas teias de relações que se 

evidenciam (entre diferentes pontos do discurso, entre ele e a abordagem, entre 

diferentes concepções do mesmo tema, e assim por diante); toda essa leitura e o 

que dela advém pede anotações, incluindo as relações feitas, as interpretações 

levantadas, os pontos críticos identificados e seu significado naquele tópico e na 

pesquisa como um todo. Assim, as gravações foram escutadas diversas vezes e 

transcritas. As transcrições foram muitas vezes lidas e os aspectos que 

interessavam foram destacados e discutidos. 

A literatura sobre o tema ajudou a extrair comentários, observações que 

forma aperfeiçoando os tópicos investigados; este foi um exercício no 

estabelecimento de relações entre o conteúdo expresso no conjunto das falas 

dos sujeitos; a experiência do pesquisador e sua percepção no entrar em contato 

com eles e suas informações; o pensamento registrado pelos que trabalharam (e 

trabalham) com o mesmo assunto (ou com aqueles que são afins). 

É exatamente porque pesquisar através de uma análise 
qualitativa quer dizer estar "apreendendo" o fenômeno dentro 
de todo o seu contexto e interpretando seu significado, que 
esses dois contatos — literatura e outros pesquisadores — são 
tão importantes e procurados com freqüência porque através 
deles o estudo se insere, de fato, na área, e se "atualiza" com as 
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idéias e o pensamento do passado e do presente (ALVES; 
SILVA p. 4, 1992). 

 

2.1.5.  A observação 

A observação foi realizada na etapa inicial do estudo, ainda na fase 

exploratória, o que possibilitou um contato mais próximo com o cotidiano da 

escola, permitindo-me chegar mais perto da ―perspectiva do sujeito‖ como 

dizem Lüdke e André (2007).  Foram elaborados registros descritivos a respeito 

de algumas das atividades diárias dos sujeitos, buscando apreender os 

significados que estes atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias 

ações. 

A respeito das possíveis interferências que a minha presença poderia 

causar no ambiente observado, concordo com o posicionamento de Guba e 

Lincoln, citados por Lüdke e André (1986): estas alterações, segundo eles, são 

bem menores do que pensamos. Os referidos autores se apoiam em Reinharz, 

justificando que os ambientes sociais possuem relativa estabilidade, não 

causando as temíveis mudanças que os pesquisadores tanto tentam evitar. 

Na pesquisa aqui relatada, meu envolvimento enquanto pesquisadora foi 

além da observação no cotidiano escolar, pois participei da elaboração da 

proposta e de discussões com os professores que executaram a proposta na 

escola. Estive presente na escola em uma jornada pedagógica, e fui convidada a 

participar com os professores da área de Química das discussões referentes ao 

planejamento do ano letivo de 2012.  O clima de amizade que se estabeleceu 

permitiu-me estar presente, inclusive, em algumas ocasiões festivas para os 

sujeitos da escola.  Como ―observadora participante‖ tive acesso a uma gama 

variada de informações, inclusive a documentos da escola e da proposta 

alternativa. 

Durante os meses de setembro a novembro de 2011 realizei observações 

no turno matutino. Estas visitas ocorreram uma a duas vezes por semana, em 

semanas alternadas, ao todo foram 30 horas de observação. Os registros destas 
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foram feitos em um caderno específico, na forma de memorial (CUNHA; 

MENDES, 2010). Estes registros foram usados na fase inicial da pesquisa para 

ajudar a conhecer o cotidiano escolar e os sujeitos deste cotidiano. Destas 

observações construí a primeira categoria pesquisada – o tempo.  

Fui a campo sem categorias definidas, voltei desta fase de observação 

com uma categoria - o tempo. Comecei a observar que este foi um assunto 

recorrente entre os professores, a partir das leituras que fiz dos registros do 

memorial. A falta de tempo e a sobrecarga de trabalho foram questões 

frequentemente abordadas nas discussões e no planejamento das atividades na 

escola por mim presenciadas. Leituras posteriores dos documentos referentes 

ao projeto, bem como as conversas e entrevistas, conduziram a outras categorias 

– espaço e sujeitos. 
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Capítulo 3 

O CASO DE UMA EXPERIÊNCIA CURRICULAR 

DESENVOLVIDA NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

... E com essas explicações nos aproximamos das explicações dos outros 
(FERRAÇO, 2007, p.81). 

 

 

3.1.  GÊNESE DO PROJETO “A PESQUISA COMO PRINCÍPIO 
CIENTÍFICO E EDUCATIVO PARA O ENSINO DE QUÍMICA - OS 
ALIMENTOS COMO TEMA GERADOR: PANIFICAÇÃO”. 

  

Para falar da gênese do projeto, faz-se necessário falar sobre a 

experiência que contribuiu com a sua origem, e quem são os envolvidos. Vou 

começar me apresentando: sou professora universitária, leciono no curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Departamento de Química e Exatas, Subárea de Ensino de Química, e, na 

condição de professora de professores de Química em formação, participo de 

discussões, projetos e diferentes atividades envolvendo alunos do curso e 

professores da educação básica. Os trechos escritos entre aspas fazem referência 

a expressões encontradas nos documentos analisados. 

Nos anos de 2008 e 2009, tive a oportunidade de coordenar um projeto de 

extensão do qual participaram professores do ensino médio e alunos da 

licenciatura em Química. Desenvolvemos alguns minicursos e oficinas tendo o 

preparo de alimentos como temática para ensinar Química, tais como: produção 

de geléias, maionese e suspiro para o estudo das dispersões coloidais; a química 

das frutas; o estourar do milho da pipoca para tratar de físico-química. Alguns 

destes trabalhos foram apresentados no XI CONPEX (Congresso de Pesquisa e 

Extensão da UESB), e um projeto de extensão ―Os alimentos como tema gerador 
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para o ensino de Química‖, apelidado pelo grupo como ―Química na cozinha‖, 

foi proposto para estudar a utilização desta temática que nos pareceu tão 

frutífera. 

Um edital da FAPESB financiando projetos para a Popularização da 

Ciência foi aberto em 2009, com uma das linhas de financiamento destinada às 

escolas de ensino médio. Em contato com professores de três escolas públicas 

da cidade, com os quais já havia trabalhado, comentei sobre o edital, o valor 

financiado e as possibilidades que o edital oferecia e me coloquei à disposição 

para ajudá-los caso precisassem. Dois deles compareceram à reunião do projeto 

de extensão, ocasião aproveitada para falar sobre o assunto. 

Duas das professoras desistiram atribuindo isso à falta de apoio dos 

colegas na escola que alegaram já ter muitos projetos, além da falta de tempo 

suficiente, pois o prazo para submissão do projeto era muito curto. Apenas um 

dos três professores aceitou o desafio de preparar um projeto para concorrer ao 

referido edital. Este retornou com algumas idéias sobre o que poderia ser feito 

na escola, e relatou ter encontrado apoio da direção e de outra colega, também 

professora de Química. Assim, com a participação de dois professores do 

ensino médio, teve início a construção do projeto ―A pesquisa como princípio 

científico e educativo para o ensino de Química - Os alimentos como tema gerador: 

Panificação‖, que se apresenta como uma proposta alternativa para o ensino de 

Química e que deu origem ao estudo de caso construído nesta dissertação. 

O professor graduou-se no curso de Licenciatura em Química, no ano de 

2005. A professora cursou Licenciatura em Ciências com Habilitação em 

Química e formou-se no ano de 2002. Ambos são formados pela mesma 

Universidade e possuem mais de dez anos de docência, tendo iniciado a 

carreira docente antes mesmo da conclusão de seus respectivos cursos. 

Os trabalhos anteriormente desenvolvidos sob a temática de preparo dos 

alimentos como cenário onde ocorrem fenômenos diversos, abordados no 

ensino de Química, influenciaram a elaboração do projeto. Porém, os 
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professores sugeriram a panificação como tema, pois segundo eles, esse era um 

desejo antigo da escola (professores e direção), mas que originalmente não 

estava relacionado com o ensino de Química, e sim com a idéia de oferecer aos 

alunos, além do alimento – o pão, também a oportunidade de aprender um 

ofício, e desenvolver uma educação voltada para o empreendedorismo. Porém, 

na proposta em questão o foco recai sobre o ensino de Química. 

Algumas reuniões foram agendadas no intuito de discutirem-se as idéias 

e assim construir a proposta. O edital da FAPESB deu a linha do projeto, 

apontando os aspectos que deveriam ser contemplados, e os recursos e valores 

que poderiam ser disponibilizados. Tratava-se de um edital para Popularização 

da Ciência, então, esta função de tornar a ciência mais próxima das pessoas 

precisava ser enfatizada. E precisava ser viável, condição que, além de ser 

exigida pelo órgão financiador era também uma preocupação da escola. Assim, 

o projeto foi construído, submetido e aprovado. Sua aprovação foi muito 

comemorada por todos os envolvidos neste processo de construção, 

especialmente pelos participantes da escola. 

 As atividades a serem trabalhadas foram construídas pelos docentes, 

que se tornaram Professores Investigadores (PI) e receberam para isso uma 

bolsa da Instituição Financiadora. Algumas destas atividades foram discutidas 

em reuniões periódicas do projeto ―Química na Cozinha‖, ocorridas na 

Universidade. Os professores, co-autores da proposta, foram também os 

responsáveis pela execução do ―projeto da padaria‖, (como costumava ser 

chamado), ficando a Universidade apenas como ―coadjuvante‖, auxiliando 

quando solicitado. 

Para descrever o início deste processo de construção as minhas memórias 

e também as anotações que fiz na forma de memorial foram utilizadas. Porém, a 

partir daqui, o projeto que se tornou uma proposta curricular alternativa para a 

escola, passará a ser visto por meio da análise de seus documentos, e das 
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entrevistas com os sujeitos, embora algumas das minhas memórias existentes 

sobre ele ainda estejam presentes. 

A proposta foi implantada para ser desenvolvida em duas turmas de 

primeiro ano do ensino médio, cuja faixa etária está entre 15 -17 anos, 

permanecendo outras seis turmas do ensino médio com o currículo anterior, o 

tradicional. A opção pela realização nestas turmas aconteceu devido à 

dificuldade, segundo os professores, de trabalharem com um número grande 

de alunos, visto que estavam desenvolvendo um trabalho novo para os 

próprios professores e que demanda tempo. O primeiro ano foi escolhido para 

que os alunos tivessem um contato inicial com o ensino de Química de modo 

diferenciado. Assim, durante o ano de 2010, período de vigência do projeto, a 

escola trabalhou com dois currículos para o ensino de Química: o tradicional, e 

um alternativo que foi a experiência curricular em questão na presente 

dissertação (Ver apêndices A e B). 

Antes de detalhar o ―projeto da padaria‖, é preciso conhecer o contexto 

no qual foi realizado. Segundo informações obtidas no Plano Político 

Pedagógico (PPP) a escola pública pesquisada possui cerca de 700 alunos, e está 

situada na periferia da cidade. De acordo com este documento, os alunos 

buscam na escola ―uma maneira de melhorar de vida‖. Segundo os professores 

muitos alunos exercem trabalhos informais e percebem no estudo um meio de 

ascensão social. Isso nos leva a pensar a respeito do que diz Esteban (2001) a 

respeito do interesse pela educação, que pode ter significados distintos para 

cada sujeito, as classes populares, por exemplo, buscam a escola com a 

perspectiva de qualificação. 

Durante o período de observação, em minha convivência com estes e 

outros professores da escola, pude perceber que gostam de repetir o quanto sua 

escola é bem conceituada, organizada e limpa, apesar de ser uma escola 

pequena, da periferia. Frases como: ―Nossa escola só é pequena, mas é 

ousada!‖. ―A gente é da periferia, mas não fica a dever nada a ninguém...‖, 
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demonstram que os sujeitos desta escola, especialmente os professores, sentem-

se orgulhosos do local de trabalho. 

 A escola lida com a evasão e a repetência, fenômenos atribuídos à 

necessidade que muitos alunos têm de trabalhar para contribuir com o sustento 

da família. Para lidar com esta realidade a escola busca promover o que chama 

de ―novas e interessantes estratégias pedagógicas‖. Além disso, existe outra 

razão pela qual procuram ―inovar‖: ―o colégio deseja ser reconhecido pela 

maneira inovadora e responsável de conduzir o ensino de forma democrática e 

transformadora‖ (Projeto Político Pedagógico da Escola). 

No PPP da escola consta a existência de outros projetos de iniciativa da 

escola: um jornal onde os alunos podem trabalhar a produção textual e a 

oralidade; o projeto ―Vivenciando valores‖ que pretende ―contribuir para a 

formação do sujeito no ambiente escolar‖; ‖Escola Limpa‖, que pretende levar 

os alunos a valorizarem a sociabilidade e a higiene e a adotar alguns hábitos 

para manter o ambiente escolar limpo e organizado; ―Meio ambiente – ação 

consciente é um projeto que busca ―trazer ao educando uma maior 

conscientização, e promover atitudes coerentes com os princípios de 

preservação em relação aos problemas ambientais do bairro, da cidade, do país 

e do mundo‖―. Estes são projetos nos quais os professores de cada disciplina 

elaboram, dentro da temática proposta, atividades a serem desenvolvidas com 

seus alunos, ao longo do ano letivo. Na escola também existem projetos de 

iniciativa do governo. 

A direção das escolas estaduais na Bahia é escolhida a cada quatro anos, 

através do voto, desde o ano de 2008. A diretora atual, que está em seu segundo 

mandato, já estava à frente da escola quando ocorreu a primeira eleição na qual 

foi eleita.  Os Professores, alunos e funcionários parecem ter fácil acesso à sala 

da diretoria, o que pude notar durante o período de observação.  

No primeiro contato com a diretora para realização das observações 

referentes ao estudo de caso, esta se mostrou bastante solícita e informou-me 
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sobre os projetos que a escola realiza e disse que a escola está ―aberta às 

inovações‖. Entretanto, para alguns professores, a escola ―tem projetos demais‖, 

―a gente não dá conta de tanta coisa!‖, disseram alguns deles durante o horário 

do lanche. Os professores, inclusive, aproveitavam o horário do lanche para 

trabalhar, preenchendo cadernetas, organizando material de aula, etc. 

O corpo docente pareceu-me bastante atuante. O professor de educação 

física mostrou-me muitas fotos de atividades dos projetos realizados na escola, 

muitos deles organizados por ele, nas quais os alunos aparecem em atitude 

participativa. Segundo este professor, são eles – ―os alunos- que fazem tudo!‖ 

São atividades esportivas, apresentações culturais festas. A escola tem também 

o ―Projeto Retrô‖, muito comentado por alunos e professores. Trata-se de uma 

apresentação aos pais e comunidade local das atividades desenvolvidas no 

colégio durante o ano. 

Mas, para o ensino de Química, o projeto da padaria foi o primeiro a 

envolver mais do que uma inovação metodológica, propondo também uma 

inovação curricular. A proposta em questão explicita a intenção de ensinar 

Química aos alunos com ―outros conteúdos e de outras maneiras‖, a fim de 

desenvolver neles competências para aprender, bem como tornar os alunos 

―mais críticos e criativos, com melhor autoestima, participantes da construção 

do conhecimento, e, conseqüentemente, mais cidadãos‖.  

 Para isso propõe modificar os conteúdos e a metodologia que utilizam, 

levando os alunos a desenvolverem pesquisas tendo o processo de produção de 

pães como tema gerador. Para servir como laboratório, uma pequena padaria 

foi construída na escola.  

Dentre os conteúdos estudados estão: os elementos químicos e a tabela 

periódica, assuntos que foram introduzidos a partir de uma pesquisa sobre a 

composição do pão; as reações químicas, tais como a fermentação, o cozimento, 

a formação do glúten; as misturas; as proporções; além de conteúdos 

relacionados à saúde e nutrição, tais como, a importância do ferro na 
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alimentação; a intolerância ao glúten.  Os alunos buscaram desenvolver receitas 

de pães que pudessem ajudar na alimentação de pessoas com estas carências 

alimentares, acrescentando ingredientes tais como, caroços de abóbora, 

beterraba, e até substituindo total ou parcialmente a farinha de trigo pela 

farinha de banana verde por eles elaborada.  

A pergunta inicial feita pelos professores foi: ―existe pão sem Química?‖ 

A partir deste questionamento os alunos foram levados a pensar sobre o tema. 

No primeiro momento alguns alunos responderam que sim, havia pão sem 

Química e citaram como exemplo o pão integral; outros responderam que não, 

não havia, mas não souberam explicar o porquê; poucos alunos explicitaram 

que não havia pão sem Química, pois ―o pão é feito de misturas‖. Entretanto, ao 

final do projeto os alunos demonstraram compreender que todo pão, mesmo o 

pão integral, é composto de substâncias químicas, e que também são resultantes 

de reações químicas. Respostas como as que se seguem demonstram um pouco 

do que estes alunos aprenderam: ―não existe pão sem química, porque todos os 

materiais do pão contêm substâncias químicas‖; ―o fermento dá uma reação 

química que faz o pão crescer por causado CO2‖; ―uma coisa que aprendi e 

gostei muito foi se botamos um biscoito em um pouco de água e uma gota de 

iodo ele mostrava em cores o tanto de amido que tem aquele biscoito‖.  

Os planos de curso para o ensino de Química estão sintetizados nos 

quadros 03 (mostra o plano segundo a proposta alternativa) e 04 (que mostra o 

plano tradicional), localizados nos apêndices A e B. Os planos de curso 

detalhados, segundo a proposta inovadora constam em anexo. 

A proposta apresenta-se como uma possibilidade de promover a 

interdisciplinaridade, sendo, no entanto, uma proposta disciplinar- para o 

ensino de Química. Foram previstas duas unidades letivas, onde cada professor 

trabalhou com uma turma de alunos, ou seja, duas turmas do 1º ano do ensino 

médio participaram do projeto (não representa a totalidade dos alunos do 

ensino médio na escola).  
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Tradicionalmente o ensino de Química encontra-se distribuído entre as 

aulas teóricas e, eventualmente, experimentais, ou aulas práticas. A carga 

horária da disciplina é de duas horas aula semanais. Tais momentos 

preestabelecidos articulam o cotidiano e a proposta alternativa, uma vez que a 

proposta busca se enquadrar nestes tempos, através do que chamo aqui de 

dispositivos temporais. A utilização do laboratório padaria aconteceu nos 

horários das aulas (dentro da carga horária de 2 horas semanais), e, 

eventualmente, em turno oposto.  

O projeto incluiu visitas a padarias da cidade, que aconteceram em turno 

oposto ao de estudo dos alunos. A utilização do ―contra turno agendado 

previamente‖ para o desenvolvimento de atividades já é uma prática na escola, 

bem como o desenvolvimento de atividades envolvendo ―pesquisas de campo 

no bairro‖, embora esse artifício não fosse utilizado para o ensino de Química 

especificamente, mas em atividades interdisciplinares como o ―combate à 

dengue‖, por exemplo, realizado nas proximidades da escola.  

Os professores dispõem de momentos específicos, chamados de AC 

(Atividades Complementares) para planejamento das suas atividades na escola, 

conjuntamente. Entretanto, a proposta pedagógica incluiu um novo momento 

para o planejamento, quando estes professores se encontravam na Universidade 

para planejar, discutir e avaliar o trabalho junto aos professores universitários, 

parceiros na proposta. 

De acordo com o Plano Político Pedagógico (PPP), o processo avaliativo 

nesta escola é ―contínuo e cumulativo‖, e ―não é permitido uma única forma 

como critério de aprovação ou reprovação‖. Este documento não faz referência 

a períodos de testes ou provas, assim como a proposta alternativa também não 

o faz. As avaliações na forma de atividades práticas, de prova escrita, 

apresentações orais e trabalho escrito foram desenvolvidas e aplicadas pelos 

professores da escola, e algumas delas foram discutidas com o grupo de 

professores da universidade colaboradores do projeto.  
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Um dado importante do projeto é que o mesmo foi elaborado com a 

participação dos professores de Química da escola. Os professores receberam 

uma bolsa da Instituição Financiadora e para isso destinaram uma carga horária 

de oito horas semanais para dedicarem-se ao projeto. É neste tempo que eles se 

reuniam (entre si ou com professores da Universidade) para planejar, avaliar e 

pesquisar para o desenvolvimento do projeto. 

A busca por uma educação através da pesquisa é algo intrínseco ao 

projeto, como pode ser notado nos seguintes trechos: 

Escolhendo realizar pesquisas com os alunos desta escola em parceria 
com a Universidade espera-se fazer com que estes jovens tornem-se 
mais críticos e criativos, aumentando sua auto-estima, tornando-os 
participantes do processo de construção do conhecimento e assim, mais 
cidadãos (Extraído do Projeto). 
 
 
Saber como buscar informações, interpretá-las de forma crítica e 
utilizá-las na produção do conhecimento são atitudes inerentes à 
pesquisa. Tomando-a como princípio educativo o aluno poderá ser 
conduzido à investigação e ao questionamento, aceitando ou refutando 
dados. O que favorece o desenvolvimento do espírito crítico e criativo 
(Extraído do Projeto). 
 
 
Na escola haverá dois professores investigadores desenvolvendo 
atividades de pesquisa com seus alunos, onde a panificação será a linha 
de pesquisa adotada (Extraído do Projeto). 
 
 

As ideias de Demo 3 e Galiazzi 4, sobre a pesquisa como princípio 

científico e educativo compõem o marco teórico do projeto inovador. Para os 

autores do projeto, ―a aula que apenas repassa conhecimento não sai do ponto de 

partida, e, na prática, atrapalha o aluno, pois o torna como objeto de ensino e 

instrução‖ (DEMO, 2000, citado no projeto, 2011). Segundo eles, a 

complexidade do mundo atual, torna necessária uma grande mudança na 

maneira como lidam com o conteúdo escolar, pois: 

                                                             
3 DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 4. ed. Campinas: Autores Associados, 2000. 

4 GALIAZZI, M. C. Educar pela Pesquisa: Ambiente de Formação de Professores de Ciências, 

Ijuí, Ed. Unijuí, 2003. 



55 

 

 

 
A aprendizagem memorística tornou-se obsoleta, não dando conta de 
explicar o mundo no qual vivemos. Investigação e questionamento 
podem favorecer o senso crítico e o espírito criativo. (Extraído do 
Projeto). 

 

 O projeto associa a pesquisa a uma abordagem temática, desenvolvido a 

partir do conceito de tema gerador, elaborado por Paulo Freire:  

O tema gerador de ensino é uma proposta pedagógica baseada na 
teoria dialética do conhecimento, defendida por Paulo Freire (1987). 
Para o autor, estes temas são chamados geradores por conter em si 
possibilidades de desdobrar-se em outros temas, que por sua vez 
provocam outras tarefas a serem cumpridas (Extraído do Projeto). 
 
 

O tema neste caso é a panificação, cuja finalidade é promover a 

aprendizagem significativa, conceito elaborado por Ausubel, conforme 

expresso nas palavras abaixo: 

Assim sendo, um dos requisitos básicos para a aprendizagem 
significativa é a existência do subsunçor, então, nada mais coerente 
que partir do conhecimento prévio dos alunos. Para isso os temas 
geradores podem ser muito úteis, pois ajudam a acessar de maneira 
contextualizada os conhecimentos prévios que servirão como âncora 
neste processo. São assuntos que geram, servindo de contexto, criando 
oportunidades de aprendizagem a partir de saberes preliminares 
oriundos da realidade do aluno e de suas interações (Extraído do 
Projeto). 
 

Em síntese, o projeto mostra que: 

 
A utilização de tema gerador, como a produção de pães, constitui-se 
um meio de promover aprendizagem significativa. Os conceitos 
subsunçores, ou conhecimentos prévios do aluno, podem ser 
acessados através destes conteúdos, servindo de âncora para novas 
conexões. Em outras palavras, o tema gerador seria o contexto no 
qual os alunos desenvolveriam pesquisa como princípio educativo, 
aprendendo Química de modo significativo e aprendendo a aprender 

(Extraído do Projeto). 
. 

Os trabalhos de autores como Moreira5, sobre a aprendizagem 

significativa, bem como, Schnetzler e Aragão 6, sobre abordagens do ensino de 

                                                             
5 MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem significativa. Brasília: Ed. da UnB, 1998. 
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ciências, também foram consultados para elaboração da inovação. Além de 

Rawls7, This Hervé8 e Araújo9, que ofereceram o embasamento necessário sobre 

o processo de panificação e sobre a química do pão, constituindo o corpo 

teórico do projeto. 

Por meio da utilização da temática sobre o processo de panificação a 

proposta inovadora pretende levar os alunos a aprenderem Química, ―entre 

outras coisas‖. Aos alunos foi possibilitado, segundo os docentes, estudar 

Química, bem como ter contato com o processo produtivo, e com idéias 

empreendedoras, sinalizando-lhes novos horizontes. Realizaram visitas a uma 

padaria da cidade para que alunos e professores aprendessem sobre o processo 

de produção a ser empregado na padaria/laboratório, abrindo as portas para 

um trabalho mais aprofundado sobre empreendedorismo.  

 

Para estes docentes, a experimentação no ensino de Química está, com 

frequência, associada à comprovação de teorias e demonstrações isoladas, mas 

que não dão aos alunos uma visão ampla da ciência e de como ela atua.  

Segundo eles,  

Assim seja possível mostrar que a visão corrente da Química 
destrutiva que degrada o ambiente e mata pode ser então substituída 
pela compreensão de Química como uma ciência importante, sem a 
qual não teríamos todas as facilidades e todo conforto de que dispomos 
inclusive em qualidade e variedade dos alimentos (Extraído do 
Projeto). 
 
Através de um ensino pela pesquisa os alunos teriam a oportunidade 
de aprender sobre a ciência, fazendo ciência. Não há a intenção de 
torná-los pequenos cientistas, mas sim levá-los à busca pelo 

                                                                                                                                                                                   
6 SHNETZLER, R.P; ARAGÃO, R.M. Ensino de Ciências: Fundamentos e Abordagens, São 

Paulo, R. VGE, 2000. 

7 RAWLS, S. C. Pão, arte e ciência. Senac – DF, 2008. 

8 THIS, Hervé. Um Cientista na Cozinha. Trad. De Marcos Bagno. São Paulo: Ática,                           

1997. 

9 ARAÚJO, W.C, et. ali. Alquimia dos Alimentos. Senac – DF, 2008. 
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aprendizado através do questionamento, desenvolvendo senso crítico e 
criativo (Extraído do Projeto). 
 
 

O principal objetivo do trabalho, segundo os docentes, foi levar 

professores e alunos do ensino médio a desenvolverem pesquisa como 

princípio educativo, tendo os alimentos como tema gerador, aproximando a 

Química da vida das pessoas e promovendo aprendizagem significativa. ―O 

conteúdo sugerido é apenas meio e não deve ser compreendido como um fim 

em si mesmo‖. 

Assim,  

Os fenômenos que ocorrem no processo de panificação foram estudados 
buscando oferecer ao aluno a oportunidade de vivenciar a construção 
de um trabalho científico na escola e na universidade, interagindo na 
produção do conhecimento. Para isso, o conteúdo sugerido é apenas 
meio e não deve ser compreendido como um fim em si mesmo 
(Extraído do relatório entregue pelos professores ao órgão financiador). 
 
 

Nesta proposta de inovação, a pesquisa ocorreu de duas maneiras: uma 

delas com participação dos alunos pesquisando, questionando e tentando 

resolver as questões propostas pelo professor. Na outra forma de pesquisa 

realizada o professor age como pesquisador da sua prática.  

Os docentes demonstram uma compreensão na qual para que o professor 

possa desenvolver novas habilidades e novas metodologias, faz-se necessária 

uma reflexão constante sobre sua própria prática cotidiana. Para eles, 

O trabalho desenvolvido propiciou esses momentos de reflexão, 
possibilitando a aquisição de novos saberes aos professores e o 
aperfeiçoamento dos saberes já existentes. A pesquisa, portanto, 
adquiriu um caráter educativo, tanto para alunos, quanto para 
professores (Extraído do trabalho escrito pelos professores da escola 
participantes da experiência, publicado no I Simpósio de Licenciaturas 
da Bahia, 2011). 

 
 

Em um artigo publicado pelos participantes, professores da escola e da 

universidade, sobre o trabalho realizado, se encontra a descrição das etapas de 

pesquisa envolvidas no projeto. Conforme os professores, os alunos 
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pesquisaram no horário de aula, com utilização de internet em laboratório de 

informática da escola e, também, em atividades extraclasses combinadas 

previamente. Uma palestra foi realizada por professor convidado, sobre o 

funcionamento da ciência. ―Professores e alunos tiveram a oportunidade de 

participar e questionar a respeito do tema, aprenderem mais sobre ele, além de 

deliciarem-se no final com um almoço servido pela escola‖, relatam. 

Para estes professores, a panificação foi um ótimo contexto para o estudo 

da Química. Neste período depararam com questões tais como:  

O que é glúten e como obtê-lo? É possível produzir pão sem glúten? 
Como? Podemos enriquecê-lo com outros nutrientes? Farinhas 
alternativas podem ser empregadas na produção de pão? A farinha de 
banana verde poderia substituir a farinha de trigo? Existe pão sem 
Química? Em que consiste a fermentação? Qual o tipo de farinha mais 
indicada na produção de pães fermentados? Por que a massa do pão 
precisa descansar? Por que sovar a massa? E, além destas, outras 
questões ocuparam a mente dos professores durante a realização do 
projeto: Conseguiremos ensinar Química de modo significativo, 
adotando a pesquisa como princípio educativo? A construção de 
laboratório/ padaria poderá contribuir para aproximar a ciência dos 
alunos, contextualizando o ensino? As questões referentes à 
panificação levantadas em classe poderão levar os alunos a desenvolver 
pesquisas interessantes e bem fundamentadas? Tais atividades levarão 
os alunos a desenvolverem habilidades importantes para o 
pesquisador?  
As respostas para o segundo grupo de questões vêm surgindo à medida 
que os avanços no primeiro grupo são observados. Ao estudar o 
glúten, por exemplo, abordou-se sobre proteínas e a rede elástica por 
elas formada, o que confere elasticidade à massa do pão. Com isso 
aprendeu-se que para produzir pão fermentado é importante que a 
farinha possua uma boa quantidade de glúten, razão pela qual a 
farinha de trigo é bastante utilizada. Mudando a farinha mudam-se 
também algumas características do pão. À medida que algumas 
respostas são encontradas novos problemas são formulados. Os alunos 
“descobriram” que existe um grupo de pessoas que não possuem 
tolerância ao glúten – são os celíacos. Assim sendo, existe a 
possibilidade de produzir pão sem glúten? Como? (Extraído de artigo 
escrito pelos professores da escola como professores da universidade, 
participantes do projeto, 2012). 
  

A preocupação com o ensino dos conceitos químicos é expressa no 

projeto e também no texto apresentado pelos professores em Simpósio. 

Segundo eles não se trata de ensinar os alunos a fazer o pão simplesmente, mas 

através do processo de panificação ensinar-lhes conteúdos químicos. 
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3.2 ARTICULAÇÕES NO/DO COTIDIANO ESCOLAR NA PRODUÇÃO DE 
INOVAÇÕES CURRICULARES 

 

A escola realizou uma experiência no currículo de Química, e de acordo 

com os referenciais adotados nesta pesquisa, nenhuma inovação curricular se 

encontra com o vazio, mas com uma realidade já existente. Neste caso, de que 

modo(s) a inovação se articula com o cotidiano da escola?  

Uma análise dos documentos referentes ao projeto inovador e à escola, 

bem como as entrevistas com os sujeitos, apontou para as dimensões tempo e 

espaço como elementos centrais da articulação ente o projeto e o cotidiano. Isto 

pode acontecer porque tais dimensões, através dos seus dispositivos, organizam 

e, de certa forma, controlam as ações cotidianas. Entretanto, este controle não é 

total, visto que os sujeitos em suas redes de saberesfazeres são capazes de criar 

artifícios, driblando-o a partir da manipulação dos tais dispositivos, conferindo 

movimento ao cotidiano escolar.  

O cotidiano não é estático, embora algumas vezes até possa parecer. 

Nesta dinâmica atuam os sujeitos, aqueles diretamente ligados à escola, e 

aqueles externos a ela, mas que também dela fazem parte, como os pais, a 

administração central, etc. E assim são formadas muitas das redes de relações 

neste cotidiano, conferindo-lhe pluralidade e complexidade. 

As redes formadas pelas relações que se estabelecem, geridas pelos 

sujeitos e influenciadas pelos dispositivos de tempo e espaço constituem este 

cotidiano. Lembrando o que diz Ferraço: ―elas são o cotidiano!‖ (FERRAÇO, 

2007, p. 78). As redes formadas no cotidiano da escola a partir de tais dimensões 

serão discutidas neste capítulo. 
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3.2.1 Redes do tempo: dispositivos de articulação e controle  

Os documentos analisados sugerem que o projeto tenha sido construído 

de modo a adequar-se à estrutura temporal existente na escola, pois os 

dispositivos temporais presentes no cotidiano também integram esta proposta 

(ver quadro 2, abaixo).  

Dispositivos temporais: 

Quadro 2- Síntese dos dispositivos temporais encontrados nos documentos. 

Dispositivos temporais Documento Relação proposta/cotidiano 
 
Aula 

Todos os documentos 
analisados fazem 
referência a estes tempos 

Já estabelecido na escola 

Atividade extraclasse Projeto, PPP Já acontecem na escola 
Unidades letivas Projeto, PPP, planos de 

curso 
Já acontecem na escola 

Planejamento Projeto, PPP, planos de 
curso 

Já acontecem na escola, 
exceto as reuniões na UESB, 
da qual os PI participaram. 

Avaliações Projeto, PPP, planos de 
curso 

Já acontecem na escola 

Elaborada a partir dos dados dos documentos analisados. 

 Tal constatação nos faz acreditar que a alternativa curricular tenha sido 

influenciada por aquela estrutura desde a sua concepção. Entretanto, os 

professores colocam os ―horários rígidos‖ como um dos ―dispositivos 

organizacionais incompatíveis com a inovação‖, dando a entender que o 

cumprimento da proposta tenha sido dificultado pela estrutura temporal 

escolar.  

Mas por que manter esta estrutura temporal, cuja rigidez, de acordo com 

seus proponentes, dificultou a execução da proposta alternativa? Tal rigidez 

estaria limitando as possibilidades de construção de um currículo inovador de 

fato? Podemos dizer que os dispositivos temporais vigentes no cotidiano da 

escola, cujos reflexos incidem sobre a concepção da proposta também se fazem 

presentes controlando-a em sua execução. Esta manipulação é característica de 

um dispositivo.  
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As aulas são momentos que já fazem parte da rotina da escola, com 

tempos estabelecidos de 50 minutos cada uma. É o dispositivo que controla o 

tempo de permanência do professor em cada turma de alunos, e organiza a 

rotina diária da escola. A carga horária para a disciplina Química é de 2 horas 

semanais; as unidades letivas são subdivisões do ano letivo e, através deste 

dispositivo são organizados e distribuídos os conteúdos e as avaliações.  O 

projeto possuiu prazo para realizar-se e para isso previram-se duas unidades 

letivas, em duas turmas do 1º ano do curso de formação geral – ensino médio. 

As atividades extraclasses são momentos destinados a realização de 

algumas atividades que não cabem no quadro de horários do turno no qual os 

alunos estão matriculados, ou seja, nas aulas ditas ―normais‖. De acordo com o 

observado este tipo de artifício é utilizado na escola como uma maneira de fazer 

com que o aluno passe mais tempo no ambiente escolar, ou, no caso do projeto, 

para suprir uma carência de tempo necessário à sua realização.  A proposta 

alternativa realizou nestes momentos visitas a uma padaria; pesquisas de 

campo no bairro; utilização da padaria da escola. As atividades extraclasses, 

portanto, funcionam como dispositivos temporais. 

Apesar de representar uma oportunidade para suprir a falta de tempo, 

ou para permanência do aluno por mais tempo na escola, as atividades 

extraclasses também demonstraram inconvenientes. Alguns alunos não 

dispunham deste tempo no turno oposto, por trabalharem, muitos deles 

informalmente. Segundo relatos de um dos professores cujos alunos 

encontraram maior dificuldade para participação neste tipo de atividade:  

“Olha só é... a realidade do nosso colégio lá é o seguinte: a maioria é... 
estuda num período e trabalha no outro, mesmo que seja um trabalho 
é... não oficiais como babá, tomar conta da casa de alguém, então 
assim, a dificuldade que a gente encontrou é relacionada à condição 
social deles... entendeu. Então numa sala de quarenta alunos..., que 
era normalmente o que nós tínhamos ali, quinze trabalhava na olaria 
de tarde e voltavam pela noite então infelizmente a gente não tinha 
como   convidar esse aluno a ir nesse horário oposto. O que a gente 
fazia é uma turma vinha pela tarde, a turma que tava disponível né, de 
dez alunos, pra produzir o pão, e esses alunos que não poderiam vir no 
dia anterior eles participavam do processo de cozimento, né, do pão. E 
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lá eles tinham aquela mesma relação de troca de informação do que 
tinha acontecido, pra tentar fazê-los mais próximo” (Professor 2.) 

 

 Para lidar com esta questão envolvendo os dispositivos temporais, os 

sujeitos do cotidiano muitas vezes têm que lançar mão de alguns artifícios. 

Neste caso foi necessário que a professora negociasse horários com outros 

professores, e também adaptasse as atividades para que aqueles alunos que não 

participaram do processo completo não ficassem excluídos da atividade.  Nas 

palavras da professora: 

“A gente pedia, por exemplo, eu tinha 2 ou 3 horários nessa turma, 
então eu conversava com a professora dos primeiros horários, porque 
não era uma coisa que acontecia sempre com freqüência, então eu 
solicitava a ela que cedesse o horário pra que eles pudessem participar” 
(Professor 2). 
 

Assim, o preparo do pão era realizado num tempo extraclasse, e no dia 

seguinte no turno de estudo dos alunos, a professora utilizava os primeiros 

horários (para isso trocava de horários com outros professores) para finalizar o 

processo, discutindo o que foi feito no dia anterior e concluindo as etapas da 

fermentação e do cozimento do pão.   

Diante do exposto é possível notar que, apesar de todas as dificuldades 

impostas, os ordenamentos temporais estão sempre se recompondo em maior 

ou menor intensidade, mediante a ação dos sujeitos. (TEIXEIRA, 1999).  

Duran (2011), valendo-se do pensamento de Certeau10, faz referência ao 

currículo como algo dinâmico que ocorre entre estratégias e táticas, relacionado 

ao coletivo da escola. Neste movimento, segundo ela, o currículo parece ser 

amado por uns e odiado por outros; ignorado e respeitado; problematizado e 

incompreendido. E acrescenta: 

                                                             
10 CERTEAU, Michel de.  A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ:Vozes, 1994.  

________________. A cultura no plural. Trad. Enid Abreu Dobránszky – Campinas: Papirus, 

1995. – Coleção Travessia do século 
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...Então, pensar o currículo da escola significa pensar um 

currículo que se organiza cotidianamente, que se faz e refaz, 

entre estratégias e táticas cotidianas, e que se reconstrói a cada 

dia, a cada momento, considerando o conjunto de educadores 

que se apropriam dele. O currículo da/na escola tem uma 

representação oficial, mas também se apresenta em sua 

materialização cotidiana de cada escola, num movimento de 

táticas, ―lance por lance‖. (DURAN, 2011, P.46) 

 

As observações acima levam a crer que a presença dos dispositivos 

temporais no projeto o articula com o cotidiano da escola, ou seja, é através 

destes dispositivos que o projeto se enquadra nos modos de fazer pertinentes ao 

cotidiano escolar, mesmo que isso represente também uma limitação. 

A escola possui o momento do AC (atividade complementar), no qual os 

professores reúnem-se para planejar e discutir questões referentes às suas 

atividades escolares. Existe uma carga horária definida a ser cumprida na 

escola, referente ao AC. Mas, algumas vezes, os professores integrantes do 

projeto desenvolveram esta atividade na Universidade com os colaboradores, e 

para isso foi preciso combinar com a direção/coordenação da escola, visto que 

há um controle sobre a freqüência dos professores nestas atividades do AC. 

Os professores também apontam como dificuldade para a continuidade 

do projeto na escola, o término do apoio da agência financiadora, pois, segundo 

eles, não haverá mais a carga horária destinada ao trabalho no projeto, 

dificultando a elaboração e execução das atividades. Eles estão se referindo às 8 

horas semanais dedicadas ao projeto, para as quais receberam uma bolsa 

mensal, e à flexibilidade na carga horária destinada por estes professores ao 

momento do AC, combinada com a direção da escola para que estes 

participassem das discussões com os professores colaboradores na 

universidade. 
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Os conteúdos são distribuídos para cada unidade letiva e devem ser 

avaliados periodicamente. Ao final da unidade letiva deverá constar uma nota 

para aquele período. Por esta razão, as avaliações são também consideradas 

dispositivos temporais que, por sua vez resultam nas notas através das quais os 

alunos poderão ser aprovados ou não. Nesta escola, de acordo com os 

documentos analisados as atividades avaliativas devem ser diversificadas. 

Entretanto, há um prazo para a realização destas em cada unidade letiva, visto 

que as notas dos alunos devem constar na caderneta em prazos 

preestabelecidos. 

O programa da disciplina é a distribuição de conteúdos prevista para o 

ano letivo, subdivididos em unidades letivas. Este dispositivo organiza e 

delimita os conteúdos de modo que possam ser trabalhados nos tempos que a 

escola possui. No apêndice encontra-se um quadro com os conteúdos propostos 

pelo projeto.  

Entretanto, foram observadas no plano de curso da escola anotações 

relacionando os novos conteúdos a conteúdos convencionais. Onde havia como 

conteúdo ―Introdução à Química do pão‖, uma anotação à caneta indicava 

―átomos, moléculas e partículas‖. Onde constava como conteúdo ―Função dos 

componentes no preparo do pão‖, a inscrição a caneta dizia: ―funções 

químicas‖.  Ao que tudo indica, apesar da busca pelos novos conteúdos, houve 

a necessidade de relacionar cada um destes conteúdos àqueles tradicionais, fato 

este que pode ser resultante de uma visão, segundo a qual, os conteúdos de 

Química que devem ser estudados já estão determinados - são os tradicionais. 

Isto parece ilustrar uma dificuldade apontada pelo professor 1, quando este diz 

que: ―uma de minhas dificuldades foi vencer o pensamento tradicional no qual 

fui formado, ainda muito presente em mim, e mudar o meu olhar sobre certas 

coisas‖. 

Com este estudo foi possível perceber o tempo e seus dispositivos 

atuando no cotidiano escolar, organizando-o, controlando-o, articulando as 
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ações dos sujeitos, inclusive quando estes pretendem construir uma alternativa 

curricular, uma inovação. No entanto, os sujeitos não são vítimas dos 

dispositivos. Os sujeitos agem sobre ele, de acordo com Oliveira (2003), 

servindo-se das idéias de Certeau, os praticantes da vida cotidiana burlam e 

usam de modo não autorizado as regras e os produtos que os poderosos lhes 

impõem. As criações e reinterpretações cotidianas resultantes desta capacidade 

de burlar, características das práticas, também participam da (re) construção de 

currículos. 

Conforme apontado pelos professores no trabalho por eles apresentado, 

dificuldades e fracassos também podem ocorrer mesmo onde as condições 

parecem favoráveis e onde os participantes desejam a mudança. Estes são 

alguns dos fatores que dificultam a realização de experiências inovadoras. 

Segundo os professores,  

“A falta de clareza às suas novas funções falta de capacidade e 
conhecimentos, a persistência de dispositivos organizacionais 
incompatíveis com a inovação (horários rígidos, por exemplo); lacunas 
na comunicação; conflitos de valores e poder; além de outros fatores, 
como a insegurança diante do desconhecido” (Extraído do trabalho 
escrito pelos professores da escola participantes da experiência, 2011). 

 

A dimensão temporal está presente na organização pedagógica e na 

dinâmica da escola, exercendo forte influência sobre o seu cotidiano. Esta 

dimensão atua como dispositivo de regulação das interações sociais, mas por 

outro lado, a constituição do tempo escolar é também produto dessas 

interações, se o admitirmos como uma construção social, de caráter coercitivo, 

conforme Elias (1998). 

De acordo com Teixeira (1999), os calendários refletem as perspectivas, 

os modos de pensar e de fazer educação na escola. ―E não apenas revelam, mas 

impõem os ritmos escolares, as cadências das atividades docentes e discentes, 

prescrevendo suas ―durações esperadas socialmente‖‖ (TEIXEIRA, 1999, p. 97).  
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As questões temporais influenciam e também são influenciadas por outra 

dimensão, a espacial. Os dispositivos temporais muitas vezes controlam a 

utilização dos espaços na organização da escola. Quem os utiliza, quando os 

utiliza. Também interfere na construção dos espaços, envolvendo conceito de 

espaço compreendido para além da concepção de espaço físico, geográfico. Esta 

discussão faz parte do próximo item. 

 
 

 3.2.2. Um lugar para o ensino de Química: espaços, movimentos e 

constituição no cotidiano escolar.  

 

As aulas de Química, tradicionalmente, ocorrem em salas de aula ou 

laboratórios. Nesta escola não há laboratório, há apenas um carrinho com 

materiais para experimentos que eventualmente é utilizado. A realização deste 

projeto representou também uma conquista de espaço. Com o projeto, uma 

pequena padaria foi montada, servindo de laboratório para o desenvolvimento 

das atividades propostas, mostrando que o ensino de Química pode ser mais 

amplo, e ocupar outros lugares além da sala de aula e do laboratório 

convencional. Conforme os docentes, a montagem de um ―laboratório/padaria‖, 

Favoreceu a familiaridade dos alunos com a Química, mostrando-lhes 
que esta Ciência está presente em lugares e situações diversas, e não 
está restrita aos laboratórios convencionais, com reagentes e vidrarias 
convencionais (Extraído do trabalho escrito pelos professores da escola 
participantes da experiência, 2011).  

 

A professora, um dos sujeitos da pesquisa, falou sobre a importância do 

sair dos muros da escola, de ver o mundo lá fora, para que os alunos pudessem 

―abrir a cabeça‖ e ―ampliar seus horizontes‖. Estes alunos, segundo ela se 

tornaram mais participativos na escola e fora dela. Foi possível perceber que, 

devido a algumas dificuldades, como a falta de transportes e os ―horários 

rígidos‖, entre outras coisas, tais visitas e aulas de campo não ocorrem com 

freqüência, ficando as aulas restritas ao interior da escola. O projeto buscou 
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incluir este tipo de atividade ao ensino de Química e também enfrentou 

dificuldades. Para realização das visitas do ―projeto da padaria‖, a escola 

contou com o apoio da Universidade. 

 A professora fala sobre os locais visitados e as interações que ali 

ocorreram, seja entre alunos e o padeiro, o empresário, o motorista do ônibus, e 

os próprios alunos em suas conversas no ônibus durante o trajeto, tornando até 

mesmo o meio de transporte em espaço educativo além da Química ensinada 

na escola. Nas palavras do professor 2: 

“Acho que não foi nem a questão da padaria, foi sair da escola. Isso 
abriu muito a cabeça deles. Acho que foi o principal ponto positivo... 
aquelas visitações, aquela ida e volta dentro do ônibus vendo coisas...” 
(Professor 2). 

 

O professor expõe a percepção da existência de espaços de ensino além 

dos muros da escola, e que os alunos podem aprender com o ensino de Química 

muito mais do que conteúdos químicos. Isso nos remete a Gadotti (2005), sobre 

a importância da cidade na aprendizagem dos alunos, para que a conheçam, 

para que a percebam e atuem sobre ela. Assim, podem aprender a participar, a 

questionar, a exercer a cidadania, e a ocupar, inclusive, novos espaços. No 

bairro, por exemplo, os alunos realizaram entrevistas com moradores e 

profissionais do posto de saúde local.   

Para Gadotti (2005) as crianças precisam participar, desde muito 

pequenas, da construção de suas vidas. Precisam tomar parte das decisões sobre 

o que lhes diz respeito, e deveriam participar mais da vida na cidade. Ele diz 

que as escolas poderiam contribuir mais para essa aprendizagem, pois essa 

participação é essencial à aprendizagem da cidadania. A ocupação destes 

diferentes espaços para o ensino poderia ser descrito, sob esta ótica, como um 

convite à participação e à cidadania. 

 Segundo o referido autor, faz-se necessário a construção de uma 

pedagogia da cidade para nos ensinar a olhá-la, a descobri-la, para poder 
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aprender com ela, dela, e também aprender a conviver com ela. Para ele a 

cidade é o espaço das diferenças. E acrescenta: 

As escolas ainda não descobriram o potencial educativo não-
formal da cidade. A cidade é um lugar misterioso para as 
crianças, um lugar de iniciação à vida dos jovens. Por isso é um 
lugar que deve ser mais explorado pelas escolas (GADOTTI, 
2005, p.5). 
 

Embora a educação de qualquer indivíduo possa acontecer em diversos 

espaços e locais, é comum associarmos o processo educativo unicamente à 

Instituição Escolar.  Praxedes (2009) afirma que a educação ocorre em diferentes 

ocasiões e lugares, e que não estamos sujeitos a uma única educação, mas a uma 

diversidade delas. Embasando-se nas idéias de Candau11, ele diz que a educação 

não deve ser limitada a uma única instituição, dada a sua amplitude, propondo 

que a sua diversidade de linguagens, de locais e tempos sejam aceitas e até 

mesmo fomentadas. 

Praxedes (2009) chama atenção para o fato de que ao tratar da educação 

em espaços não formais muitos dos materiais por ele consultados tratavam de 

pesquisas que se limitavam a museus e centros de ciências, dando a impressão 

da inexistência de outros locais não formais onde a educação pudesse acontecer.  

Não interessa aqui discutir conceitos de educação formal, ou não-formal. 

Neste caso, a preocupação recai sobre a utilização de espaços de aprendizagem 

que transcendem os muros da escola, e a estes espaços chamo de espaços não 

formais de educação, visto não terem sido criados com esta finalidade. Praxedes 

(2009) cita ainda alguns exemplos de espaços não-formais e não-

institucionalizados que também podem ser úteis para a educação: uma praia, 

um manguezal... Poderíamos acrescentar também uma padaria, o bairro... 

Conforme Gadotti (2005, p. 5), ―a cidade dispõe de inúmeras 

possibilidades educadoras. A vivência na cidade se constitui num espaço 

                                                             
11 CANDAU, Vera Maria. Construir ecossistemas educativos: reinventar a escola. In: CANDAU, 

Vera Maria. Reinventar a escola. 4ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 



69 

 

 

cultural de aprendizagem permanente por si só, espontaneamente, 

informalmente‖. O autor vai além, e diz que a cidade pode ser 

―intencionalmente‖ educadora, quando além de suas funções tradicionais – 

econômica, social, política e de prestação de serviços – ela exerce uma nova 

função cujo objetivo é a formação para e pela cidadania. E para isso, ela precisa 

promover e desenvolver o protagonismo de todos e de todas na busca de um 

novo direito, o direito à cidade educadora.  

Como já foi dito, nesta escola onde o caso em questão foi construído, não 

há laboratório, e a sala de aula é tradicionalmente o espaço utilizado para 

ensinar Química, cujo conteúdo é extraído dos livros, seguindo um modelo 

tradicional. Com a proposta alternativa, o ensino de Química conquistou novos 

espaços no cotidiano escolar.  

Entretanto o cotidiano escolar não é estático, e as mudanças que nele 

ocorrem não seguem um caminho único, mas possui diversas idas e vindas. O 

espaço onde funcionou a padaria da escola foi destinado a outro projeto, criado 

pelo governo, para o qual havia a exigência de uma segunda cozinha para 

preparo das refeições dos alunos que dele participassem. Assim, a padaria 

tornou-se a cozinha do projeto Mais Educação, e deixou de servir ao ensino de 

Química naquela escola.  

Os alunos que participam do projeto Mais Educação permanecem na 

escola em tempo integral, onde realizam também atividades esportivas e 

culturais. Segundo relatos da professora R: ―A realidade de muitos ali é terrível, 

ali tem gente que só veio ter uma refeição decente depois do projeto Mais 

Educação‖. Sendo assim, como questionar a opção da escola? 

Segundo os professores, este projeto já estava para ser implantado na 

escola havia algum tempo, faltava apenas a cozinha, uma exigência da 

administração central. Mas havia uma reforma prevista para a escola, e também 

a construção de algumas salas de aula. Então, os professores, juntamente com a 

direção da escola, pensaram em destinar uma destas salas às instalações da 
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nova padaria. Mas, a reforma, que começou atrasada, até o início do segundo 

semestre de 2012 não havia sido concluída. 

As obras inviabilizaram a utilização de algumas salas de aula, razão pela 

qual a escola passou a funcionar com uma organização de horários diferente da 

habitual, com quatro turnos diários. A organização temporal da escola foi 

modificada para que o ano letivo não ficasse ―prejudicado‖.  Neste caso, o 

espaço escolar também poderia ser considerado um dispositivo de controle? O 

fato é que sem o espaço físico das salas de aula, os tempos foram modificados, 

modificando também a rotina dos sujeitos daquele cotidiano, ou seja, o espaço 

escolar também possui as características de um dispositivo. 

A dinâmica espacial no cotidiano escolar sugere a inexistência de lugares 

definidos e fixos, conforme podemos notar a partir desta imersão em uma 

situação concreta. O conceito de ―lugar‖ entendido como dimensão material do 

currículo retrata posições e movimentos conquistados nas disputas de poder 

travadas no campo social e político das instituições (ROSA; TOSTA, 2005). As 

inovações curriculares introduzidas pela escola também participam desta 

dinâmica. Entretanto, as influências nem sempre favorecem a continuidade da 

inovação proposta pela escola, a exemplo do que ocorreu neste caso em que a 

inovação deu lugar a outro projeto levado para a escola por meio de uma lógica 

topdown. 

É possível notar que, embora existam dispositivos de controle no 

cotidiano escolar, a ação dos sujeitos é constante, e estes, de acordo com 

Teixeira (1999), constroem seus tempos em uma medida ou outra, em um ou 

outro contexto. Adaptam, alteram, desviam. Também reordenam, transgridem, 

reinventam os ordenamentos temporais instituídos. ―Neste sentido, os tempos 

escolares são também de descompassos, que se exprimem de modos múltiplos e 

de maneiras originais‖ (TEIXEIRA, 1999, p. 103). Podemos inferir que o mesmo 

ocorre com os espaços do cotidiano escolar. 
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A proposta inovadora pesquisada ocorreu em tempos e espaços já 

existentes na escola, mas novas possibilidades para o currículo foram 

acrescentadas. O ensino de Química saiu da sala de aula, alcançando outros 

espaços no cotidiano, inclusive estendendo-se para além dos muros escolares, 

ampliando percepções e possibilidades. 

Diante do exposto, é possível concluir que apesar dos obstáculos, o 

ensino de Química ganhou novo lugar no cotidiano escolar. Mas as redes que se 

estabelecem no cotidiano envolvendo tempo, espaço e os sujeitos tornam o 

cotidiano escolar dinâmico, mutável e, muitas vezes, surpreendente. 

 
3. 2.3. O papel do professor na inovação curricular 

 

 
Conforme as ideias expostas nos referenciais teóricos deste trabalho, o 

professor constitui o agente da inovação na escola. O estudo de caso 

demonstrou, através dos documentos analisados, e das entrevistas, que o 

professor, de fato, é mais que um executor dos ―currículos oficiais‖. Ele (re) cria, 

inventa, organiza, e também é capaz de mobilizar o cotidiano escolar. E o 

professor também é um aprendiz. Ele aprende, com seus pares, com os alunos, 

no exercício da docência. 

O professor, como um ser em constante (trans) formação, está sempre 

aprendendo. Ao transformar sua prática transforma-se a si mesmo. Este 

processo envolve muitas vezes rupturas com suas próprias crenças e ideologias, 

configurando-se numa ―aprendizagem de desaprender‖.  

Na realização da proposta curricular inovadora, os professores foram 

participantes ativos da proposta atuando na concepção, execução e avaliação 

desta. Na condição de sujeitos lidaram com as questões referentes aos espaços e 

tempos escolares, e foram capazes de tomar decisões, solucionar problemas, 

fazer escolhas, selecionar conteúdos e metodologias de ensino, ações 

pertinentes ao exercício do seu ofício.  
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Uma análise das ideias apresentadas pelos docentes sujeitos desta 

pesquisa expressas em trabalho apresentado no I Simpósio de Licenciaturas da 

Bahia, intitulado ―Uma Experiência no Currículo de Química: como um 

laboratório/ padaria representou construção de conhecimentos para alunos e 

professores em uma escola pública no ensino médio‖, mostra que a busca por 

um ensino em uma perspectiva diferente da qual estavam habituados, 

representou para eles aprendizagem.  

Este trabalho também dá indícios sobre a percepção que estes docentes 

possuem de si próprios como professores e aprendizes, as suas dificuldades e 

desafios, bem como sobre papel da formação continuada no delineamento da 

identidade docente. E, apesar de não ser o objetivo neste texto discutir a 

formação de professores, não há como desconsiderar a importância desta nas 

ações docentes. 

Diante destas questões que representam, muitas vezes, obstáculos à 
inovação e à mudança, podemos inferir que lidamos com muitas delas 
no dia-a-dia como docentes, em especial durante o desenvolvimento do 
projeto. Por diversas vezes questionamos a nossa própria formação. 
Entretanto, percebemos que esta formação ela não se encerra na 
Universidade, embora consideremos a necessidade de que as 
Licenciaturas repensem o tipo de educador que querem formar e 
realizem as transformações necessárias (Extraído do trabalho escrito 
pelos professores da escola participantes da experiência, 2011).  
  

A realização de discussões entre si e com professores da Universidade na 

construção do trabalho aparece no relato como um ponto de apoio, o que nos 

remete ao importante papel da Universidade na formação continuada do 

professor. Conforme as palavras dos autores: ―Discutíamos, planejávamos e 

avaliávamos o trabalho e, assim, aprendíamos, em conjunto. 

A idéia do professor como pesquisador de sua prática se faz presente no 

texto dos professores. Eles deixam claro que muito dos raciocínios esboçados 

sobre as questões referentes ao ensino e aprendizagem surgiram da própria 

prática. Segundo o professor 1: ―eu tenho aprendido muito desde que comecei a 

lecionar, e com este projeto tive a oportunidade de rever alguns conceitos...mas 
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sei que ainda tenho muito que aprender‖. Em outro momento este mesmo 

professor diz:  

“Eu nunca havia trabalhado com pesquisa na sala de aula. Mas me 
envolvi... o alunado também se envolveu... foi uma experiência muito 
boa, muito boa porque mostrou que existem outras possibilidades de 
trabalho, de ensino e de aprendizagem...”. 
 
“Olha... eu acho que poderia ter feito melhor... é que pra mim foi uma 

coisa nova, eu preciso trabalhar assim mais vezes... é que esta 
proposta pra nós inovadora, e tudo o que é novo requer uma 
atenção maior, requer uma dedicação maior... um momento pra 
você se entender... mas a gente não ficou parado não, a gente 
pesquisou, a gente buscou, a gente refletiu, foi uma ótima 
experiência”. 

 

Para melhor compreensão da importância do desenvolvimento da 

alternativa curricular da qual foram sujeitos, consideremos as palavras dos 

autores: 

Podemos destacar que este projeto foi muito significativo para nossa 
escola. Os alunos que participaram dele não foram os únicos a 
aprender. Nós, seus professores, aprendemos junto durante este 
período, seja orientando-os, planejando, discutindo, elaborando ou 
executando a proposta em sala de aula (Extraído do trabalho escrito 
pelos professores da escola participantes da experiência, 2011).  
 
 

Ao atuarem como investigadores depararam com dificuldades e desafios. 

O pensamento tradicional foi apontado como um destes obstáculos a serem 

transpostos para a educação de cidadãos ―críticos e criativos‖, sendo necessária 

a ―superação de antigos hábitos‖. 

Conforme escrito em artigo, pelos professores da escola em questão (no 

ano de 2011), a inovação não é uma ―tarefa fácil‖. Os autores dizem ainda ter 

encontrado muitos obstáculos a serem superados na busca pela inovação, desde 

suas próprias concepções tradicionais de ensino, que constituíram uma 

dificuldade de extrapolar antigos hábitos. Segundo eles,  
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Os problemas no ensino de Química não são problemas meramente 
metodológicos, ainda há muito que se investir na solução de problemas 
educacionais básicos, que há muito já deveriam ter sido superados: 
valorização do professor e cargas horárias mais baixas, por exemplo. Só 
assim os professores poderiam ter tempo disponível para desenvolver 
sua tarefa, que vai além do transmitir conhecimentos(Extraído do 
trabalho escrito pelos professores da escola participantes da 
experiência, 2011).  
 

 

Segundo Leal, citado no trabalho escrito pelos professores, dentre os 

fatores que dificultam mudanças nas atitudes e pensamentos ―curriculares‖ dos 

professores estão: a falta de integração entre teoria e prática que, segundo ele, 

decorre da falta de um mecanismo institucionalizado que interligue as 

atividades e apontam para a desarticulação entre os que formulam políticas e 

decidem para a escola e seus mestres, aqueles que fazem a escola.  

 Arroyo apud Leal12 é citado no trabalho apontando a desarticulação entre 

os que formulam políticas e decidem para a escola e seus mestres, aqueles que 

fazem a escola. Os autores colocam como fator importante na realização do 

projeto em questão o fato de terem atuado na construção desta proposta 

curricular:  

“Diferente de propostas que são elaboradas fora da escola, nas quais os 
professores são meros executores, o projeto desenvolvido contou com 
nosso total envolvimento e entusiasmo” (Extraído do trabalho escrito 
pelos professores da escola participantes da experiência, 2011).  
 

O exposto acima pelos professores está em acordo com os referenciais 

teóricos desta pesquisa a respeito do professor como agente da inovação na 

escola. Como autores, os professores se envolvem na busca pela inovação. Além 

disso, como conhecedores do cotidiano escolar sabem como driblar os 

obstáculos e os dispositivos existentes. 

                                                             
12 LEAL, Murilo. Apropriação do discurso de inovação curricular em Química por professores do ensino 

médio. Belo Horizonte: UFMG/FAE, 2003. 
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Contudo, até que ponto a elaboração de uma ―prática curricular 

diferenciada‖ representou transformação da práxis docente? Este é um 

questionamento que os autores trazem: ―Mas, o que aprendemos foi 

incorporado às nossas práticas docentes cotidianas?‖ O quanto estavam estes 

professores envolvidos na proposta? Acreditariam de fato na mudança? Por que 

esta dúvida aparece? Algumas respostas para estas questões podem ser 

encontradas na seqüência do texto. Diversos são os fatores que se 

interrelacionam influenciando o contexto escolar e as ações do professor. 

Conforme suas próprias reflexões:  

Mas, o que aprendemos foi incorporado às nossas práticas docentes 
cotidianas? Em parte sim. Aprendemos a dar espaço à investigação e 
ao diálogo em sala de aula. Já conseguimos pensar numa proposta 
curricular diferente para o ensino de Química. Mas ainda estamos em 
processo, e agora, sem o apoio da FAPESB, nós os professores 
investigadores, deixamos de ter a carga horária destinada ao trabalho 
no projeto, o que representa um problema para elaboração e execução 
das atividades. (Extraído do trabalho escrito pelos professores da escola 
participantes da experiência, 2011). 
 

Os professores percebem que a formação do professor, tanto inicial como 

continuada precisa ser repensada, e para tal as políticas públicas são um fator 

de peso. Eles percebem-se em processo e neste estão envolvidos problemas para 

além das questões metodológicas. É através delas, das políticas públicas, que 

uma formação mais coerente pode ser possibilitada. Sem elas, as barreiras 

encontradas pelos professores na construção da sua identidade docente tornam-

se muito maiores. Os reflexos podem ser sentidos na sala de aula e fora dela. 

Professores mais audazes e mais capazes podem contribuir mais para formar 

uma sociedade melhor. 

É possível notar que os professores apresentam uma visão em processo de 

transformação sobre o próprio papel como professores, ainda em fase inicial, 

sugerindo um recente despertar, o que provavelmente ocorreu no exercício da 

profissão. Percebem a importância da investigação, da mudança em suas 

práticas, e já esboçam uma visão curricular diferente. É nítida a idéia de 

crescimento, sobretudo quando escrevem: ―aprendemos a dar espaço à 
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investigação e ao diálogo em sala de aula. Já conseguimos pensar numa 

proposta curricular diferente para o ensino de Química. Mas ainda estamos em 

processo...‖. 

 Para os próprios sujeitos, um dos obstáculos para a mudança é a própria 

maneira de agir e pensar remanescente do pensamento tradicional no qual os 

conteúdos são estudados em sala de aula ou laboratório, quase sempre 

desvinculados de um contexto. Outras barreiras são resultantes da falta de 

condições de trabalho e valorização profissional, relacionadas também, mais 

uma vez, à falta de políticas públicas necessárias. Na compreensão destes 

professores a formação acadêmica recebida poderia ser mais adequada, mas 

não a consideram a única, nem a principal responsável pelos problemas 

enfrentados em sua formação. 

Os professores relataram durante as entrevistas que não conseguiram a 

participação dos colegas nas atividades do projeto, apesar do caráter 

interdisciplinar da proposta, e do convite feito. Mesmo tendo demonstrado 

apreciarem os produtos elaborados na padaria da escola, o envolvimento destes 

colegas não aconteceu. E acrescenta: 

Eu não digo que tenha sido por ruindade: „o professor não quer 
participar‟... talvez por não saber trabalhar com projeto. Porque a 
gente fala muito em projeto, projeto, projeto, mas a gente não sabe 
trabalhar com projeto (Professor 2). 
 
 

Durante a entrevista os professores mencionaram a ―burocracia‖ como um 

dos responsáveis pela ―falta de liberdade‖ sentida por eles na realização do 

projeto. Segundo um dos professores,  

 

“tudo tinha que ser transmitido, tinha que ter aprovação... A direção 
foi muito participativa, mas ainda assim é a direção de uma unidade 
escolar, tem que seguir os trâmites normais...” 
“...sair com aluno da unidade escolar é muita responsabilidade, e pra 
um local onde pode se causar acidente... então, era um trabalho de 
joaninha... não, a gente vai...”(Professor 2.). 
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Além disso, a burocracia foi responsável pela demora na conclusão das 

obras do local onde foi instalada a padaria, e a conseqüente demora no início do 

projeto, segundo o professor, gerou ansiedade e desestimulou um pouco os 

alunos e professores participantes. ―A gente tinha todo o maquinário na escola, 

mas não tinha o espaço físico‖ [...] ―O aluno perguntava: professor, quando é 

que começa? A semana que vem... e nunca começava...‖.  

Na fala dos professores é possível notar os problemas referentes à 

autonomia da escola para desenvolver seus próprios projetos, bem como a 

autonomia do professor em promovê-los. A escola, enquanto instituição, está 

organizada em um sistema burocrático, cujos trâmites muitas vezes dificultam, 

quando não emperram a inovação.  

Como assinalam Flores e Flores (1998), torna-se, portanto, necessário 

fomentar a autonomia do professor, estimular a sua capacidade profissional e 

promover o desenvolvimento da sua profissionalidade. A inovação não pode 

ser imposta, precisa ser motivada, criando condições para que a escola, a 

comunidade educativa e os professores, em particular, possam desenvolver e 

aplicar a sua capacidade criadora. 

Mas afinal, quais motivos e intenções levaram estes professores a 

construírem tal projeto? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada ao 

longo do texto escrito por eles e nas entrevistas, corroborado pelo que está 

expresso no PPP da escola. Segundo o PPP, a escola quer ser conhecida pela sua 

responsabilidade e capacidade de inovação. Os professores, por sua vez, dizem-

se preocupados com o processo de ensino e aprendizagem e buscam oferecer 

aos alunos outras oportunidades para aprender. 

A questão social também parece uma preocupação demonstrada no 

documento e também na fala da diretora e dos professores. Estes perceberam 

no projeto uma oportunidade para concretizar um desejo antigo, que era 

montar uma padaria. Embora a intenção original não fosse ensinar Química e 
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sim oferecer aos alunos além de um alimento produzido pela escola, a 

possibilidade de aprender noções de empreendedorismo. 

Esta referência ao potencial empreendedor do projeto aparece no texto do 

projeto, na fala dos professores e da diretora, conforme se segue: 

 

Através da utilização deste tema gerador espera-se que os alunos 
aprendam Química, entre outras coisas. Supõe-se que conhecendo os 
caminhos da pesquisa, os alunos poderiam começar a sonhar com dias 
melhores, além de abrirem caminho para a participação das outras 
áreas do saber, contribuindo com este e outros projetos 
empreendedores que possam ampliar a produção de pães, o espírito 
empreendedor e a melhoria da qualidade de vida desses alunos 
(Extraído do projeto). 
 
Além de estudar Química, os alunos também terão contato com o 
processo produtivo, com idéias empreendedoras, mostrando-lhes novos 
horizontes (Extraído do projeto). 
 
“E a í a gente parou e percebeu que muitos atentaram não só para o 
lado químico da coisa, mas também pro lado co-mer-cial né. E fizeram 
questões, questionamentos a respeito de quantos pães faziam, quanto 
era o lucro de cada pão, quanto era o gasto de cada pão... então, a gente 
viu que despertou, na verdade,  muito mais do que a gente esperava no 
começo”. (trecho da entrevista com um dos professores de Química). 

 

Alguns alunos (ex- integrantes do projeto e outros que não haviam 

participado do projeto) participaram de um curso de panificação, e segundo a 

diretora, foram bastante elogiados pela instituição promotora do referido curso. 

A diretora acredita que a repercussão do projeto na escola tenha influenciado 

também outros alunos, despertando o interesse pelo assunto. A escola planeja 

utilizar os equipamentos também para o ensino da disciplina Artes laborais, 

segundo relato da diretora e também dos professores. O ensino de Química 

também será alcançado pelo projeto que será reorganizado, desta vez buscando 

contemplar também alunos do terceiro ano. Conforme as palavras da 

professora, ―Os alunos não podem sair da escola sem ter vivido ao menos uma 

experiência como esta‖. 
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É possível notar, especialmente nas conversas mais informais com os 

professores, que a valorização da escola e do professor foram motivos 

importantes nesta realização. Os professores receberam uma bolsa, 

apresentaram trabalhos em Simpósio, em revista, em jornada internacional, e 

segundo palavras da professora: ―um novo gás‖; a escola ganhou uma padaria, 

os alunos uma chance para participar e aprender, a diretora demonstrou 

satisfação pelo trabalho realizado em sua gestão. 

 

3.2.4. Interação professor-aluno  

 
Como agente da inovação, o professor interage com os demais sujeitos 

do cotidiano escolar, especialmente com os alunos. Para ensiná-los, conforme 

observado nesta pesquisa, os professores selecionaram conteúdos, buscaram 

diversificar metodologias de ensino e formas de avaliação, e também buscaram 

entender o processo ensino-aprendizagem, refletindo sobre ele, questionando-o 

e questionando-se. E com isso aprenderam: 

 
Para nós professores ficaram algumas lições: é preciso dar voz e vez 
aos nossos alunos para que investiguem, criem, e questionem; é 
importante orientá-los neste trajeto e não oferecer-lhes conhecimentos 
prontos; os jovens precisam perceber sentido naquilo que fazem para 
que façam com vontade e para que de fato aprendam; a participação é 
um princípio da cidadania; a Ciência é uma construção humana e 
nosso aluno precisa apropriar-se desta compreensão para que tenha 
mais chances de tornar-se um cidadão pleno (Extraído do trabalho 
escrito pelos professores da escola participantes da experiência, 2011).  

 
 

Segundo os docentes, na experiência realizada na escola: 

Os alunos desenvolveram também algumas pesquisas na comunidade 
onde a escola está inserida a fim de saber sobre o consumo de pão, e 
sobre o aproveitamento de cascas e talos de vegetais comumente 
jogados fora; Consultaram o posto de saúde próximo para saber sobre 
possíveis carências nutricionais na população do bairro. As 
informações adquiridas foram utilizadas na elaboração de pães 
nutritivos usando sementes, cascas de vegetais e até mesmo uma 
farinha de banana verde produzida pelos próprios alunos, que 
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estiveram bastante envolvidos em todo o processo (Extraído do 
trabalho escrito pelos professores da escola participantes da 
experiência, 2011).  
 
 
 

Estes professores consideram que os alunos precisam perceber-se como 

parte ativa da inovação. Segundo eles, não faz sentido oferecer aos alunos 

conhecimentos prontos, e para isso: ―é preciso dar voz e vez aos nossos alunos para 

que investiguem, criem, e questionem; é importante orientá-los neste trajeto e não 

oferecer-lhes conhecimentos prontos. 

Com esta proposta buscamos fazer com que os alunos se percebessem 
como parte ativa no processo de ensino-aprendizagem, e aprendemos 
que este é um requisito essencial para a educação de cidadão críticos e 
criativos (Extraído do trabalho escrito pelos professores da escola 
participantes da experiência, 2011).  
 
...Os jovens precisam perceber sentido naquilo que fazem para que 
façam com vontade e para que de fato aprendam; a participação é um 
princípio da cidadania; a Ciência é uma construção humana e nosso 
aluno precisa apropriar-se desta compreensão para que tenha mais 
chances de tornar-se um cidadão pleno (Extraído do trabalho escrito 
pelos professores da escola participantes da experiência, 2011).  
 

Segundo Pacheco13, apud Flores e Flores (1998), a inovação curricular 

está relacionada a mudanças que contribuam para a transformação e melhoria 

dos processos e práticas de ensino e aprendizagem, permitindo o sucesso 

educativo dos alunos. O sucesso da inovação envolve o sucesso do aluno. 

Promover a participação ativa dos alunos no próprio processo de 

aprendizagem foi uma das intenções da proposta inovadora. Os docentes dizem 

ter aprendido ser este ―um requisito essencial para a educação de cidadão 

críticos e criativos‖. E também dizem ter notado que ―as turmas deste ano que 

participaram do projeto no ano passado são mais questionadoras, mais 

participativas‖.  

                                                             
13 PACHECO, J.A. Da componente nacional às componentes curriculares regionais e locais. Lisboa: 

ME, 1995. 



81 

 

 

Para os docentes a utilização de uma abordagem temática oferece um 

contexto para que os alunos possam ―perceber a ciência como parte integrante 

da vida, em um mundo onde as coisas estão relacionadas‖. Segundo eles, o 

tema gerador possibilitou resgatar elementos da cultura popular, o que facilitou 

o acesso aos conhecimentos prévios (subsunçores) dos alunos, favorecendo 

assim uma aprendizagem significativa. Estes professores acreditam que a 

utilização deste tema tornou possível ao aluno uma reflexão sobre ―a Química 

como uma ciência sem a qual o mundo teria menos cor e sabor‖ (Extraído do 

trabalho escrito pelos professores da escola participantes da experiência, 2011).  

Os professores destacam que o projeto foi muito significativo para a 

escola. E que os alunos não foram os únicos a aprender. Segundo eles: 

Nós, seus professores, aprendemos junto durante este período, seja 
orientando-os, planejando, discutindo, elaborando ou executando a 
proposta em sala de aula. Sem dúvida não foi uma tarefa fácil, pois nós 
educadores ainda estamos acostumados a pensar o ensino de Química 
de modo tradicional (Extraído do trabalho escrito pelos professores da 
escola participantes da experiência, 2011).  

 

As observações e conversas informais que tive com alguns alunos neste 

período revelaram que estes sentem muito apreço pela escola onde estudam. E 

citaram os projetos realizados durante o ano letivo, como atividades das quais 

gostam de participar. O ―projeto da padaria‖ esteve entre estas atividades, 

citado inclusive por alguns alunos que não participaram, mas que disseram ter 

―vontade de participar‖. Alguns disseram que ―o projeto não poderia parar‖, 

ou que o projeto ―tem que continuar‖. 

Um dos alunos participantes relatou que o projeto representou a 

oportunidade de ―aprender Química de modo diferenciado, dinâmico‖. [...] ―a 

aula de química se tornou a preferida de todo mundo‖. Segundo ele, já estava 

―cansado daquela mesma coisa de quadro, fórmulas‖. [...] ―a gente botava a 

mão na massa‖. As fotos em anexo (Anexo C) demonstram alguns alunos em 

atividade na padaria da escola e em visita a uma padaria da cidade, as imagens 
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mostram alunos participando, fazendo anotações e também mostra alguns pães 

produzidos na padaria da escola.  

Outra aluna que disse ter ―participado ativamente‖, relatou: ―até mesmo 

os alunos que durante as aulas teóricas na sala de aula não entendiam muito 

bem o que o professor tava explicando, dessa nova maneira conseguiram 

aprender muito mais‖, e por esta razão ela acredita que o projeto deve 

continuar. 

Em nossas conversas informais ou durante as entrevistas, as palavras e 

expressões mais utilizadas pelos alunos fazendo referência ao projeto foram: 

―interessante‖; ―descontraída‖; ―dinâmica‖; uma ―forma diferenciada de 

aprender‖; ―um jeito novo de estudar Química‖; ―novas expectativas‖; 

―relações com o dia-a-dia‖; ―gostei muito de participar‖; pudemos ver a 

Química acontecendo ali‖. Estas afirmações nos dão uma idéia da percepção 

dos alunos sobre a experiência inovadora que tiveram. 

Perguntei a um aluno a opinião dos pais dele sobre o projeto e obtive 

como resposta um sorriso, e a seguinte explicação: ―gostaram também. Aquela 

nota de Química baixinha cresceu muito, e fora isso eu sempre levava uns pães 

quando a gente fazia... eram muito saborosos!‖.  

Todos os alunos entrevistados relacionaram as atividades do projeto a 

algum conteúdo ou conceito químico: a fermentação como uma reação química; 

misturas homogêneas e heterogêneas que ocorriam no preparo do pão; a 

composição dos pães, inclusive o glúten como um componente que não é 

tolerado pelo organismo de algumas pessoas. 

Para alguns alunos a realização de atividades em turno oposto não 

representou dificuldade. Segundo eles quando a atividade é interessante não é 

tão difícil a participação, eles sentem vontade de vir e aprendem muito mais do 

que no horário normal de aula apenas.  
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Entretanto outros alunos que desenvolvem algum tipo de trabalho no 

turno oposto não tiveram a mesma facilidade de participação. Uma aluna me 

procurou para falar sobre a escola e disse que a escola é ótima, que gosta muito, 

mas que não consegue participar dos projetos. Contou-me sobre a dificuldade 

que tem em freqüentar a escola em outros horários, pois mora em uma fazenda 

bem distante da unidade escolar.  

As visitas realizadas às padarias, e à Universidade para apresentação do 

trabalho no evento Vila da Ciência, foram muito comentadas pelos alunos, que 

viram neste tipo de atividade uma maneira de ―aprender mais‖, e ―de uma 

maneira bem mais legal‖. Um deles acrescentou: ―a gente podia fazer isso mais 

vezes!‖. 

Diante das considerações de alunos e professores sobre a iniciativa 

inovadora, é possível visualizar a escola no desenvolvimento do papel 

socializador que possui. Isso nos remete ao que diz André (2002) sobre a 

necessária percepção da dinâmica de relações entre os sujeitos do cotidiano 

escolar para possibilitar melhor visualizar como a escola participa do processo 

de socialização dos sujeitos. 
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Capítulo 4 

 
CONCLUSÕES 

 

Assim: 
– Eu penso o cotidiano enquanto me penso... 
– Eu faço parte desse cotidiano que eu penso... Eu também sou esse 
cotidiano... 
– Eu não penso “sobre” o cotidiano, eu penso “com” o cotidiano... 
– Esses momentos, movimentos, processos, tentativas, possibilidades, 
de pensar “com” os cotidianos, de me pensar, possibilitam que eu me 
conheça ao mesmo tempo em que busco conhecer os outros... 

(Ferraço, 2007, p. 81) 
 

 

O tempo, os espaços, e os sujeitos são elementos que se articularam no 

cotidiano escolar, formando redes diversas. O cotidiano escolar é composto por 

inúmeras redes que se relacionam. Tempo e espaço são dimensões que 

compõem estas redes, juntamente com os sujeitos. A inovação se articula com 

este cotidiano através das relações estabelecidas a partir dos dispositivos de 

tempo e espaço, manipulados pela ação dos sujeitos. Manipulados, porém não 

controlados. Isso quer dizer que a elaboração de propostas curriculares deve 

levar em consideração a existência de tais dispositivos, seja para adequar-se a 

eles, ou para transformá-los. 

Este estudo de caso mostrou que a inovação curricular buscou ampliar os 

espaços e as possibilidades para o ensino de Química em sua articulação com o 

cotidiano escolar. Contudo, tal articulação, sujeita às influências exercidas por 

disputas de poder travadas no campo social e político, não possuiu força 

suficiente para perpetuar-se. Assim, a busca por um currículo inovador para o 

ensino de Química, e até mesmo para outras disciplinas, envolve, além de uma 

compreensão sobre a dinâmica das relações dos espaços/lugares na escola, um 

entendimento da força política capaz de legitimá-la. Isso mostra que existe a 
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necessidade de políticas públicas que sejam capazes de apoiar as inovações 

propostas pela escola, seguindo um caminho diferente do que vem sendo 

trilhado com a lógica topdown. 

O estudo de caso nos mostra dados particulares para a experiência 

realizada nesta escola, com estes sujeitos. Entretanto, é possível que o caso aqui 

apresentado demonstre semelhanças com outros, razão pela qual vale apena a 

tentativa de generalizar expressa nos parágrafos abaixo. Além disso, ao trazer 

informações sobre uma experiência elaborada por uma escola pública, aponta 

que existem possibilidades para que a escola possa inovar, embora a autonomia 

da escola e dos professores na promoção de inovações represente também algo 

a ser discutido e investigado. 

Algumas dificuldades inerentes à realização de um estudo de caso foram 

enfrentadas neste trabalho, tais como o fato de ir a campo sem categorias 

previamente definidas. Este fato gera insegurança ao pesquisador sem muita 

experiência: afinal, o que encontrarei neste cotidiano? 

As mudanças que aconteceram nos horários da escola modificaram a 

rotina escolar de tal forma que a diferenciou muito do período no qual se 

realizou o projeto, razão pela qual as observações destes rituais não ocorreram 

durante todo o estudo de caso, mas apenas no início. Assim, foi preciso 

modificar o planejamento da pesquisa. 

O tempo foi, sem dúvida, um obstáculo à execução desta pesquisa. 

Aprender a enxergar o cotidiano escolar, seus entrelaces e contradições 

demanda tempo, o tempo que um curso de mestrado não disponibiliza. Assim, 

como para os professores pesquisados, minhas próprias concepções 

representaram barreiras na execução da pesquisa, e, sobretudo, na interpretação 

dos meus dados. E, posso dizer que também me encontro em processo de 

desenvolvimento, sou um aprendiz. Por esta razão, ao buscar explica-los, eu 

tento explicar a mim mesmo, o que ―possibilita que eu me conheça ao mesmo 

tempo em que busco conhecer os outros...‖ (FERRAÇO, 2007, p. 81). 
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APÊNDICE A 

Quadro 03. Programa da disciplina Química de acordo com a proposta alternativa (ano 2010). 

Conteúdos Objetivos Atividades Avaliação 

I unidade: O pão, o senso 
comum e a Química. 

Pão sem Química?! 

Introdução ao estudo da 
química do pão: composição; 

Função dos componentes no 
preparo do pão; 

Misturas e reações: a físico-
química do pão; 

O glúten: uma rede de 
proteínas. 

Reações químicas no pão; 

Fermentação; 

Pão duro! 

Mãe, o pão mofou! 

A pesquisa, o projeto. 

II Unidade: Como funciona a 
ciência 

Execução dos projetinhos; 

Estudos sobre conceitos 
químicos relacionados aos 
projetinhos; 

Orientações sobre o trabalho 
científico; 

Experimentação na padaria; 

Elaborando um trabalho 
científico; 

Apresentando um trabalho 
científico. 

 

Buscar no senso 
comum o ponto de 
partida para estudo da 
química do pão. 
Ampliar 
conhecimentos a 
respeito do pão e da 
química, levando os 
alunos a buscarem 
explicações científicas a 
respeito de fenômenos 
cotidianos, percebendo 
como funciona a 
ciência. Orientações 
para construção de 
pesquisa a ser realizada 
na unidade seguinte. 

Realizar estudos e 
debates sobre conceitos 
químicos referentes ao 
processo de panificação 
e aos problemas 
levantados. Nesta 
etapa o aluno 
construirá um trabalho 
a ser apresentado em 
feira de ciências da 
escola. 

 

 

Debates; 

Discussões 
sobre os temas 
propostos; 

Pesquisas; 

Visitas a 
fábricas e 
padarias; 

Experimentação 
na padaria da 
escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas; 

Experimentação 
na padaria da 
escola. 

Estudos e 
debates 

Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será realizada 
processualmente, 
durante a 
execução de cada 
tarefa, a partir da 
participação, de 
suas elaborações 
e da pesquisa 
realizada. 
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APÊNDICE B 

 

Quadro 04: Programa “tradicional” da disciplina Química (2010), diferente da proposta 
alternativa. 

 

Conteúdos Habilidades Interfaces Recursos 

pedagógicos 

Avaliação do 

aluno 

I Unidade 

Introdução ao 

estudo da 

Química; 

Propriedades 

Gerais da química; 

Reações Químicas. 

 

II Unidade 

Estrutura atômica; 

Transformações 

químicas; 

Tabela periódica 

dos elementos 

 

Práticas; 

Construir e 

investigar 

situações 

problema; 

Reações 

Químicas 

 

 

Práticas 

Construir e 

investigar 

situações 

problema;  

Identificar 

tabelas e gráficos. 

Articular o 

conhecimento 

químico com 

outras áreas do 

conhecimento. 

As leituras diversas 

e suas reflexões 

servem de base do 

conhecimento 

adequado para a 

formação do 

educando, e 

mantém um 

relacionamento 

com as disciplinas 

exatas. 

 

 

As leituras diversas 

e suas reflexões 

servem de base do 

conhecimento para 

a formação do 

educando, e 

mantém um 

relacionamento 

com as disciplinas 

de exatas. 

 Vidrarias; 

Reagentes; 

*Padaria 

Experimental; 

Equipamentos 

de áudio-

visual 

Livros 

didáticos; 

TV monitor. 

Vidrarias, 

reagentes, 

padaria 

experimental, 

equipamentos 

de áudio-

visual, livros 

didáticos, TV 

monitor. 

 

Participação; 

Atividades 

avaliativas: 

pesquisa, 

experimentos, 

Lista de 

exercícios, 

simulado, 

relatórios. 

 

 

Participação; 

Atividades 

avaliativas: 

pesquisa, 

experimentos, 

lista de 

exercícios, 

simulado, 

relatórios. 
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APÊNDICE C 

 

PROTOCOLO PARA O ESTUDO DE CASO 

 

1. Construção do Problema e das Questões Norteadoras 

Não apenas mencionar o problema, mas construí-lo, inclusive o ―caminho 
percorrido‖ nesta construção. 

2. Definição dos Objetivos 

3. Seleção/ Leitura dos Referenciais Teóricos  

Sobre o cotidiano escolar;  

Tempo e espaço no cotidiano escolar ( algo cuja presença já percebi no cotidiano 
escolar); 

Inovação; 

Professor como agente de inovação; 

Estudo de caso; 

4. Organização dos Aspectos Metodológicos 

Principal referência para estudo de Caso: Yin (2001); LÜDKE e ANDRÉ (2007). 

Estudo de caso único. 

Delimitação do caso: Uma experiência inovadora no currículo de Química que 
ocorreu no cotidiano de uma escola pública. 

Sujeitos: os participantes, principalmente os professores. Mas também alunos e 
a diretora.  

Elaborar cronograma. 

4.1. Escolha dos instrumentos para obtenção dos dados 

Seleção de referencial metodológico, a fim de escolher os instrumentos que 
melhor se adéqüem a este tipo de pesquisa; envolve também a organização e o 
tratamento dos dados obtidos a partir de cada instrumento.  

 Análise Documental (Principal referência: Cellard (2010). 

 Entrevistas (Principal referência: Gil (2008). 
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 Observação do cotidiano escolar (Principal referência: LÜDKE e 
ANDRÉ (2007); CUNHA e MENDES (2007). 

Agendar com a diretora da escola minha primeira visita (levar 
documento de apresentação do curso). 

Realizar as observações durante 2 semestres ( 1 em 2011, outro em 2012) 
– observação: só foi possível a realização destas observações durante um 
semestre letivo, 2011. Devido a uma mudança na organização dos 
horários da escola que passou trabalhar com quatro turnos, modificando 
muito o cotidiano escolar em relação ao período em que o projeto 
funcionou, julguei que a realização das observações nesta fase não seria 
de valia para responder as perguntas que eu precisava. 

5. Discussão dos Resultados 

Dados analisados com base no referencial teórico adotado. Utilizar a proposta 
de análise de : 

ALVES, Zelia Biassoli; SILVA, Maria Helena Dias da.  Análise qualitativa de 
dados de entrevista: uma proposta. Paidéia.  Ribeirão Preto: Programa de Pós-
graduação em Psicologia - FFCLRP-US, n.2, p. 61-69, fev./jul. 1992. Disponível 
em: <http://www.scielo.com.br/ >  Acesso em: 10 de novembro de 2012. 

O principal critério para a análise e discussão foi o próprio referencial teórico. 

6. Conclusões 

7. Dissertação 

Estruturação da dissertação, seleção de aspectos relevantes.  

Opção por um estilo de escrita simples e direto. Busca pela clareza. Por se tratar 
de um estudo de caso, a escrita não precisa ser impessoal (Yin (2001); Ludke e 
André (2007)). 

Procurar não perder de vista as questões a serem respondidas; 

Evitar ―prescrições‖; 

Evitar perspectivas tendenciosas. 

Utilizar, sempre que possível a ―fala‖ dos sujeitos. 

http://www.scielo.com.br/
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ANEXO A - Plano de Unidade (Unidade I) 

 

Plano de Curso 1º ano - 2010 

Disciplina: Química 

 
I Unidade 
 
 

O Pão, o senso comum e a Química. 
 
Conteúdos 

 Pão sem química?! 

 Introdução ao estudo da química do pão: composição 

 Função dos componentes no preparo do pão 

 Misturas e reações: a físico-química do pão 

 O Glúten: uma rede de proteínas 

 Reações químicas no pão 

 Fermentação 

 Pão duro! 

 Mãe, o pão mofou! 

 A pesquisa, o projeto  
 

 Objetivos:  

Buscar no senso comum ponto de partida para o estudo da Química do pão. 
Ampliar os conhecimentos dos alunos a respeito do pão e da Química, levando-
os a buscar explicações científicas a respeito de fenômenos cotidianos, 
percebendo como funciona a Ciência. Orientações para construção de um 
projetinho de pesquisa a ser executado na unidade seguinte: 
 
Atividades propostas: 

Promover debate utilizando uma expressão do senso comum: ―pão sem 
Química‖, a fim de questionar sobre a percepção que os alunos possuem da 
química no cotidiano;  
Propor aos alunos temas interessantes, que possam aguçar sua curiosidade, 
levando-os a pesquisar sobre a química do pão quanto às misturas e reações 
químicas que ocorrem no seu preparo e conservação/decomposição, para 
discussões em sala de aula; 
Visitas a fábricas de biscoitos e padaria; 
Realização de experimentação sobre produção e conservação do pão; 
Construção de um projetinho de pesquisa em grupo, partindo das discussões 
levantadas em sala de aula sobre questões propostas. Levantamento 
bibliográfico; participação em minicursos promovidos pelo projeto parceiro e 
experimentação no lab./padaria. Além disso, acontecerão visitas a fábricas de 
biscoito e padarias. 
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Avaliação 
 

A aprendizagem será avaliada processualmente, durante a execução de cada 
uma das tarefas propostas, a partir da participação dos alunos nos trabalhos, 
das suas elaborações no decorrer da unidade, e do projetinho construído.  
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ANEXO B – Plano de Unidade (Unidade II) 

 

 

Plano de Curso 1º ano - 2010 

Disciplina: Química 

 
 
II Unidade 
 

 
Como funciona a Ciência 

 
Conteúdos  
 

 Execução dos projetinhos de pesquisa 

 Estudos sobre conceitos químicos relacionados aos projetinhos 

 Orientações sobre o trabalho científico 

 Experimentação: trabalho científico no laboratório/padaria 

 Elaborando um trabalho científico  

 Apresentando um trabalho científico 
 
 

Objetivos 

 

Realizar estudos e debates sobre conceitos químicos referentes ao processo de 
panificação, abordando principalmente questões relativas aos problemas 
levantados pelos alunos, a fim de oferecer-lhes subsídios para execução do 
projeto. Nesta etapa o aluno construirá um trabalho a ser apresentado em Feira 
de Ciências e em eventos da área. 

 
 

Atividades: Serão realizados estudos e debates sobre conceitos químicos 
referentes ao processo de panificação. Nesta etapa os projetinhos de pesquisa 
serão executados por cada grupo de alunos da turma, visando exercitar e 
desenvolver a escrita e a argumentação, além de promover aprendizagem de 
conteúdos químicos. 
 
Avaliação 
 

A aprendizagem será avaliada processualmente, durante a execução de cada 
uma das tarefas propostas, a partir da participação dos alunos nos trabalhos, 
das suas elaborações no decorrer da unidade, e do projetinho construído.  
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