
 

        UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB          

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd 

 

 

 

 

 

 

TIAGO BRUNELLI ALVES BRITO 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO HISTÓRICO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NO MATERIAL 

DIDÁTICO BAHIA, BRASIL: ESPAÇO, AMBIENTE E CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 

Abril/2019 

 



 
 

 

 

 

 

TIAGO BRUNELLI ALVES BRITO 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO HISTÓRICO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NO MATERIAL 

DIDÁTICO BAHIA, BRASIL: ESPAÇO, AMBIENTE E CULTURA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação – PPGEd 

(Mestrado Acadêmico) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, para 

obtenção do título de Mestre em Educação.  

 

Linha de Pesquisa: Currículo e Práticas 

Educacionais.  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Dantas 

Pina.  

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 

Abril/2019 

 

 



 
 

 

 

 
                  Catalogação na fonte: Juliana Teixeira de Assunção – CRB 5/1890 

                  UESB – Campus Vitória da Conquista - BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B875c 

          

           Brito, Tiago Brunelli Alves.   

                        Conhecimento histórico e educação científica no material didático 

“Bahia, Brasil: Espaço, ambiente e cultura”. / Tiago Brunelli Alves Brito, 

2019.      

                       153f. 

                     Orientador (a): Drª. Maria Cristina Dantas Pina. 

                     Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da  

                     Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, Vitória da  

                     Conquista, 2019.  

                     Inclui referências. 98 – 101.    

              1. Currículo – Base Nacional Comum. 2. Educação Científica.      

        3. Conhecimento histórico  I. Pina, Maria Cristina Dantas. II. Programa                                                                                                                                                                                 

        de  Pós- Graduação em  Educação –  PPGED.  III.T.     

                                                                                                CDD 375      

                                                                                            

 

 

         

                                                                                             

 

 

   

         

 

         

                                                                                              

                                                                                                

 

                                                                                               

                                                                                 

 

                                                   

                                                                                                     

          

 

         .  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  

         

 

 

           

                                                                                               

                                                                                    

                                                                                        

 

    

 

 

                        

 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONHECIMENTO [...]. Em geral, uma técnica para a aferição de um objeto qualquer, ou a 
disponibilidade ou posse de uma técnica semelhante. Por técnica de aferição deve-se 
entender qualquer procedimento que possibilite a descrição, o cálculo ou a previsão 

verificável de um objeto; e por objeto deve-se entender qualquer entidade, fato, coisa, 
realidade ou propriedade. Técnica, nesse sentido, é o uso normal de um órgão do sentido 

tanto quanto a operação com instrumentos complicados de cálculo: ambos os procedimentos 
permitem aferições verificáveis. Não se deve presumir que tais aferições sejam infalíveis e 

exaustivas, ou seja, que subsista uma técnica de aferição que, uma vez empregada em 
relação a um C. x, torne inútil seu emprego ulterior ao mesmo C., sem que este perca algo de 

sua validade. Verificabilidade dos procedimentos de aferição, sejam eles grosseiros ou 
refinados, significa repetibilidade de suas aplicações, de modo que um ‘C’ permanece como 

tal só enquanto subsistir a possibilidade de aferição. Contudo, as técnicas de aferição podem 
ter os mais diversos graus de eficácia e podem, em última instância, ter eficácia mínima ou 

nula: nesse caso, perdem, de pleno direito, a qualificação de conhecimento. ‘O C. de x ’ 
significa um procedimento capaz de fornecer algumas informações verificáveis sobre x, ou 

seja, que permita descrevê-lo, calculá-lo, ou prevê-lo em certos limites. [...] ” (ABBAGNANO, 
2012. p. 205).  
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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o material didático denominado Bahia, Brasil 

– Espaço, Ambiente e Cultura, base de divulgação e concretização do projeto estruturante 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC BA) intitulado Programa Ciência na 

Escola (PCE), no sentido de identificar a concepção de história contida no material e sua 

proposta de Educação Científica. Inicialmente é feita uma descrição do PCE e do material 

didático a ele vinculado e sua relação com as políticas públicas em educação e a formação 

continuada. A pesquisa tem como escopo principal investigar a Teoria da História e o 

Conhecimento Histórico no material didático do PCE fundamentando-se principalmente 

na Teoria da História de Jörn Rüsen e em autores que com ele dialogam. Busca-se 

compreender se o material didático em estudo propicia a efetivação da aprendizagem 

histórica no bojo da educação histórica e do conceito de consciência histórica proposto 

por Rüsen para os alunos baianos da educação básica. É utilizada a técnica/metodologia 

da Análise de Conteúdo proposta por Lawrence Bardin na análise do material didático e 

da legislação que o embasa. Conclui-se que o material didático pesquisado se enquadra 

no âmbito das políticas públicas de viés neoliberal com aporte didático-pedagógico e 

epistemológico das Ciências Naturais e calcado no tecnicismo, sendo um material que 

não proporciona uma aprendizagem interdisciplinar, pois desconsidera os métodos de 

investigação e de ensino das ciências sociais em especial da História, além de outras 

deficiências demonstradas. O material desconsidera a perspectiva da aprendizagem 

histórica não trabalhando conceitos históricos, fontes históricas e evidências históricas, 

portanto, não possibilitando aos discentes pensar historicamente, ou seja, pensar de 

maneira reflexiva, para com base no entendimento de sua experiência temporal poder 

exercitar sua consciência histórica entendendo como se dá o processo histórico o qual se 

fundamenta nos conceitos de anterioridade, simultaneidade e posterioridade podendo 

assim entender sua participação no mundo. A aprendizagem histórica se fundamenta na 

experiência e no significado atribuído pelos sujeitos históricos e na possibilidade que 

esses sujeitos têm de perspectivar o futuro dando sentido a esse futuro com base também 

em suas carências de orientação; essa aprendizagem o material didático do PCE não 

proporciona.   

 

Palavras-chave: Educação Científica. Conhecimento histórico. Currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze the didactic material called Bahia, Brazil - Space, 

Environment and Culture, base of dissemination and concretization of the structuring 

project of the Secretary of Education of the State of Bahia (SEC BA) entitled Science in 

the School Program (PCE), in the sense of identifying the conception of history contained 

in the material and its proposal of Scientific Education. Initially, a description of the PCE 

and the didactic material related to it and its relation with the public policies in education 

and the continuous formation are made. The research has as main scope to investigate the 

History Theory and Historical Knowledge in the didactic material of the PCE, based 

mainly on Jörn Rüsen's Theory of History and authors who dialogue with him. It seeks to 

understand if the didactic material under study provides for the realization of historical 

learning in the context of historical education and the concept of historical consciousness 

proposed by Rüsen for the Bahian students of basic education. The Content Analysis 

technique / methodology proposed by Lawrence Bardin is used in the analysis of the 

didactic material and the legislation that supports it. It is concluded that the didactic 

material researched falls within the scope of public policies of neoliberal bias with 

didactic-pedagogical and epistemological contribution of the Natural Sciences and based 

on technicality, being a material that does not provide an interdisciplinary learning, since 

it disregards the methods of investigation and of social science teaching, especially 

history, and other shortcomings. The material disregards the perspective of historical 

learning by not working on historical concepts, historical sources and historical 

evidences, thus not allowing the students to think historically, that is, to think in a 

reflexive way, on the basis of the understanding of their temporal experience, to exercise 

their historical consciousness by understanding as the historical process takes place which 

is based on the concepts of anteriority, simultaneity and posterity, thus being able to 

understand their participation in the world. The historical learning is based on the 

experience and the meaning attributed by the historical subjects and on the possibility that 

these subjects have to perspective the future giving meaning to this future also based on 

their lack of orientation; this learning the didactic material of the PCE does not provide. 

 

Keywords: Scientific Education. Historical knowledge. Curriculum. 
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 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o material didático denominado Bahia, 

Brasil – Espaço, Ambiente e Cultura, base de divulgação e concretização do projeto 

estruturante da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC BA) intitulado Programa 

Ciência na Escola (PCE), no sentido de identificar a concepção de história contida no 

material e sua proposta de Educação Científica, para tanto situamos esta proposta no 

contexto das políticas públicas em educação, no estado da Bahia. O PCE apresenta um 

material didático específico que se constitui como objeto e campo empírico desta pesquisa 

no que tange ao conhecimento histórico, à educação científica e à interdisciplinaridade.  

Outro aspecto que perpassa a análise diz respeito ao contexto do PCE inserido nas 

políticas educacionais adotadas pelo governo do Estado da Bahia, além de compreender 

as intenções no que se refere à educação básica na rede pública de ensino baiana e da 

parceria público privada na gestão da educação, elaboração e confecção de material 

didático com a proposição de “novas metodologias”, além de discutir e investigar as 

concepções de educação científica e de conhecimento histórico contidas no material. 

 

 

Justificativa, apresentação do campo empírico e do objeto 

 

Sou graduado em História pela UESB, campus de vitória da Conquista na Bahia 

e um curioso inveterado. Desde criança os temas relacionados à História e ao passado me 

causam admiração e atração. Ainda na graduação (2003 a 2008), por volta do quarto 

semestre, fui bolsista de iniciação científica, monitor de disciplina e professor de cursinho 

pré-vestibular tendo prestado concurso para a docência da educação básica no estado da 

Bahia no ano de 2011, ocasião na qual fui aprovado e tomei posse no início do ano de 

2012.  

Foi nesse ano de 2012, quando iniciei minhas atividades docentes no Colégio 

Estadual Carlos Santanna, que tive a oportunidade de conhecer o material didático escopo 

dessa pesquisa. Logo percebi que as professoras de Geografia utilizavam o referido 

material didático em suas aulas, ocasião em que as mesmas me informaram que para 
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utilizar aquele material foi necessário que tomassem um curso específico de atualização 

e aperfeiçoamento com aproveitamento1 que é gestado e gerido pela SEC -BA. Esse curso 

que tem o mesmo nome do material didático (Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura), 

se encontra na subsunção do Projeto Estruturante chamado “Programa Ciência na 

Escola”. O curso foi direcionado inicialmente apenas aos professores de Geografia, sendo 

que nos anos seguintes (2013 e 2014) o mesmo foi estendido aos professores das demais 

áreas de conhecimento (disciplinas), pois trata-se de proposta pedagógica interdisciplinar 

ou que pelo menos assim se apresenta. 

A partir da minha experiência na docência na rede básica de educação pública 

baiana, a partir do ano de 2012, como já explanado, e tendo participado do curso de 

formação do PCE, surgiram questionamentos e necessidades em compreender como os 

conteúdos de história são apresentados no âmbito desse programa, qual concepção de 

história é evidenciada pelo mesmo, qual perspectiva de conhecimento histórico o 

programa traz além dos possíveis e conjeturáveis desdobramentos desse processo 

formativo voltado para o professor e suas repercussões para a qualificação do trabalho 

docente e para a melhoria das práticas pedagógicas; mais especificamente no que tange 

ao ensino de história.   

O estudo do material didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura como 

parte do PCE justifica-se pelo fato deste programa tratar-se de uma iniciativa que tem 

como base metodológica e suporte didático-pedagógico a interdisciplinaridade e a 

educação científica, no sentido de romper, ao que nos parece, ainda que de forma 

incipiente, com o ensino dito tecnicista (entendendo o ensino tecnicista como aquele que 

não interliga as diversas áreas do conhecimento científico e ao qual não interessa a teoria, 

atendo-se mormente à técnica).  

Utilizo como justificativa primaz para esse estudo o fato de tal programa de ensino 

(PCE) colocar a História no conjunto das disciplinas que servirão de base para essa 

proposta de interdisciplinaridade pedagógica donde surge então a preocupação de saber 

como o conhecimento histórico é apresentado pelo material didático e pelo dito programa 

de ensino no geral. Vejamos o exposto na página 5 do livro do aluno:  

 

 

                                              
1 É com tais especificações que geralmente os certificados dos cursos da SEC-BA promovidos pelo Instituto 

Anísio Teixeira (IAT) vêm inscritos. 
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Problematizar as relações da vida social que criaram o ambiente 

construído, as relações biogeofísicas que explicam a dinâmica climática 

ou como podemos pensar a gestão dos recursos naturais é a proposta de 

Bahia, Brasil – Espaço, Ambiente e Cultura. Quantas reflexões os 

alunos podem fazer com base no estudo de mapas, imagens, textos e 

ilustrações? 

Ao propor uma análise contínua das paisagens, dos lugares e das 

relações socioambientais em diversas situações, pretendemos que o 

aluno perceba as implicações científicas dessa dinâmica. Para isso, 

associamos o conteúdo deste livro a enfoques didáticos, discutindo as 

relações entre o presente e o passado, o específico e o geral, o local e o 

global, de forma a construir um futuro mais saudável para nosso 

planeta. (BAHIA, 2012, p.5, grifos no original). 

 

 

  Podemos supor, com o exposto, certa pretensão de interdisciplinaridade, ou seja, 

uma abordagem pedagógica no sentido da cooperação entre diversas áreas do 

conhecimento, por parte do Programa e o interesse em abarcar várias formas de 

conhecimento por meio das entradas didáticas ou eixos temáticos os quais servem de 

acesso ao conhecimento, como pode ser observado em seu material didático no qual se 

trabalham eixos temáticos, a exemplo de meio ambiente, sustentabilidade, energia e 

identidade cultural, abordando temas como racismo, efeito estufa, uso racional da água 

etc., na relação entre particular e geral. No entanto seria interessante ressaltar desde já 

que para caracterizar-se como um material que visa dar suporte à prática pedagógica 

interdisciplinar nas escolas seu conteúdo e apresentação devem levar em conta a 

delimitação das áreas de conhecimento, a integração e cooperação entre as disciplinas e 

as áreas do conhecimento, a integração e cooperação entre os professores, a necessidade 

de domínio de pressupostos teóricos e metodológicos por parte dos professores não 

apenas em suas áreas de formação (o que pareceria óbvio), mas também das outras áreas 

elencadas a participar da proposta pedagógica interdisciplinar. Segundo Crusoé (2014, p. 

20):  

 

Assim, da experiência como coordenadora e professora de uma escola 

que praticava a interdisciplinaridade, a partir da proposta pedagógica da 

escola e das falas dos outros professores, durante as reuniões de estudo, 

pontuamos as seguintes necessidades: a) de integração entre os 

conteúdos a serem ministrados; b) de um eixo norteador da prática 

pedagógica interdisciplinar, já que entre os professores não existia um 

consenso em torno do significado de interdisciplinaridade, 

desencadeando dificuldades em efetivá-la; c) de um trabalho coletivo 

entre os professores polivalentes e os professores de licenciaturas de 

diversas áreas no momento do planejamento, visando superar, com 
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estes, o não domínio dos conceitos e das temáticas que compõem o 

desenho curricular da escola. O domínio de conhecimentos gerais e 

específicos, procedimentos e valores por todos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem, é indispensável para uma 

articulação mais profunda entre áreas do conhecimento, como 

requer uma prática pedagógica interdisciplinar. (Grifo nosso). 

 

 

 Entendo que nessa citação a autora conceitua a interdisciplinaridade de modo a 

nos clarificar esse conceito e desde logo afirmamos que é com tal suporte teórico que 

erigiremos nossa pesquisa no tocante à interdisciplinaridade. 

 

Já no início do livro do aluno temos o seguinte:  

 

A preparação deste livro revela a expectativa da Secretaria da Educação 

do Estado da Bahia quanto à vivência científica dos estudantes da 

Educação Básica na área de ciências da natureza. Um ensino que leva 

em consideração o contexto das relações entre a disciplina Ciências e 

as disciplinas Geografia e História no que se refere ao estado da Bahia: 

biomas, biodiversidade, rios, solos, climas, cultura, identidade, grupos 

étnicos... 

A motivação para fazer um trabalho com essas características está 

relacionada ao Programa Todos pela Escola, que estabeleceu entre seus 

compromissos cuidar da renovação do ensino de ciências da natureza 

naquilo que de mais significativo ele representa. Ou seja, a 

compreensão do mundo físico e seu nexo com as explicações dos fatos; 

o olhar cartográfico na observação do mundo natural; o lugar da vida 

social nos espaços da natureza; a participação do ser humano na 

mudança das paisagens; a noção de pertencimento ao lugar e sua 

história; o respeito à natureza; e o cuidado do cidadão para conservar e 

preservar seus espaços e constituintes. (BAHIA, 2012, p. 7.). 

 

 

No trecho citado percebemos um relevo que é dado pelo documento às ciências 

da natureza, mas ao mesmo tempo traz como proposição que se leve em consideração as 

“[...] relações entre a disciplina Ciências e as disciplinas Geografia e História no que se 

refere ao estado da Bahia” indicando uma suposta preocupação com a 

interdisciplinaridade. 

Segundo as autoras do livro do professor do PCE:  

Professor, este livro foi escrito para auxiliá-lo a trabalhar de forma 

prática e consistente, a Ciência no dia a dia dos estudantes da escola 

pública. A metodologia escolhida propõe questões sobre a Bahia e o 

local de vivência para que os estudantes pensem e investiguem a partir 

de fatos e fenômenos de seu cotidiano, realizando experimentos 

simples, utilizando materiais baratos, mas muito significativos para a 

formação do pensamento científico. 
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Nosso maior objetivo é demonstrar como pode ser instigante e divertido 

transformar opiniões comuns e temas da vida diária em objeto de estudo 

científico e de conhecimento mais refinado. Partimos da leitura do 

Livro do Estudante – Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura 

para propor a investigação de conceitos e problemas solucionáveis em 

sala de aula, por meio de experimentação e atividades de registro que 

exercitem o pensamento lógico. Mas é você, professor-autor das 

práticas escolares, o maior protagonista desta proposta: aquele que 

conhece melhor do que ninguém os estudantes e a quem cabe convidá-

los para embarcar nesta aventura científica. Crie, inove, use e abuse da 

proposta de alfabetização científica trazida por este Livro do Professor 

e pelo Livro do Estudante. (ANDRADE, 2012. p. 5.). 

 

Mais uma vez percebemos a ênfase que é dada ao ensino de Ciências. 

Discutiremos mais a fundo, no capítulo dois, o conceito de Ciência utilizado pelo material 

e sua relação ou não com o conceito de Ciência Histórica e Conhecimento Histórico e o 

conceito de interdisciplinaridade. 

É interessante destacar que com análises feitas no material didático, livro do aluno, 

identificamos 48 pranchas informativas, que são as páginas do livro as quais contém um 

tema ou problemática a ser desenvolvido com a metodologia das sequências didáticas, 

embora no material didático (livro do professor) sejam apresentadas apenas 22 sequências 

didáticas que têm correlação com apenas 22 das 48 pranchas informativas do livro do 

aluno, sendo que, entre estas, apenas 2 têm a disciplina História como constituinte da 

ficha técnica (espécie de resumo da sequência didática) que a antecede. Nesse sentido, é 

importante analisar mais de perto em que medida a História, enquanto ciência é 

parcamente apresentada nas sequências didáticas ficando essas subsumidas apenas ao 

método das ciências naturais o qual é fundamentado dentre outras coisas pela 

repetibilidade e experimentação, algo que não se aplica ao método histórico científico. 

Na História há a experiência, o fato ocorrido e problematizado pela historiografia, 

portanto, diferente do experimento, algo que pressuporia uma repetibilidade do fato 

ocorrido, repetibilidade essa feita de maneira controlada em laboratório, algo que 

sabemos que não ocorre na História. 

O livro do professor é dividido em três capítulos sendo que o primeiro discorre 

sobre questões atinentes à teoria didática e pedagógica, sobre alfabetização,  alfabetização 

científica, definição de conteúdos de ensino, aprendizagem, avaliação etc. No capítulo 

segundo temos conteúdos mais voltados às questões que envolvem metodologia de 

leitura: leitura de infográficos, textos verbais, imagens verticais, legendas, símbolos etc. 

E no terceiro capítulo nos são apresentadas as já citadas vinte e duas sequências didáticas, 
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sendo que a maioria está relacionada às ciências naturais, exatas e a matemática, mas 

principalmente à Geografia Física. 

Interessa-nos saber se o Conhecimento Histórico, ou a História enquanto ciência 

está de fato presente no material tendo respeitados a apresentação dos seus conceitos e 

metodologia próprios.  

Visto que o fato de apresentar as ciências naturais e as ciências humanas de forma 

interligada, numa Pedagogia Interdisciplinar, ajuda a desenvolver o pensamento histórico 

dos alunos, contribui para que os mesmos percebam as relações de causa e efeito e os 

fenômenos espaço-temporais, compreendendo suas próprias condições materiais de 

existência como sendo fruto de um processo histórico; e, também, que a utilização da 

metodologia das sequências didáticas contribui e/ou enriquece o processo de ensino-

aprendizagem de História, é que investigamos também como já dito a 

interdisciplinaridade no material didático. 

Sabemos que a política educacional brasileira é embasada e permeada por textos 

legais que apontam para relações entre as áreas do conhecimento com propostas de 

interdisciplinaridade, eixos temáticos e temas transversais, como, por exemplo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais2 e as Diretrizes Curriculares Nacionais3.  

Segundo as autoras do material didático do PCE: 

 

Este livro surge da iniciativa política de fortalecimento da educação 

básica proposto como desafio pelo governo da Bahia. A pretensão é 

inovar e diversificar os currículos escolares, promovendo a formação 

continuada de professores e a elaboração de materiais que favoreçam o 

acesso dos estudantes ao conhecimento científico. Assim, o 

comprometimento principal deste livro é com você, professor-autor, 

que fará das sugestões aqui contidas a base do pensar e agir 

cientificamente na sala de aula da escola pública da Bahia. 

(ANDRADE, 2012, p. 11.). 

 

O programa e o seu material didático, bem como a formação, estão no bojo da 

valorização docente num programa de ensino que tem como objetivo a valorização da 

                                              
2 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história, geografia / 

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 166p. 
3 Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho 

Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e 

Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 562p. 
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Ciência. 

O Programa Ciência na Escola (PCE)4, implementado no ano de 2012, se 

configura como um curso de formação para professores da educação básica (Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio) da rede pública estadual baiana, com o objetivo de 

proporcionar a assimilação de conceitos e metodologias de ensino da educação científica, 

da alfabetização científica e da pesquisa como metodologia de ensino para professores do 

estado da Bahia. Diferentemente do Programa de Educação Integral (Proei), por exemplo, 

que possui ampla documentação disponibilizada no sítio da Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado da Bahia (SEC BA), que o descreve e justifica, o PCE carece de 

informações que o explique melhor.  

Trata-se de um programa de formação continuada para os docentes da rede 

estadual e que proporciona uma progressão na carreira, como também um Programa que 

produziu um material didático para uso na sala de aula da educação básica. É um curso 

que utiliza na formação desses docentes dois livros específicos – um para o professor 

cursista e outro para o aluno da educação básica – cujas informações sobre os 

responsáveis por sua elaboração não estão disponibilizadas no sítio da SEC BA. Neste, 

encontramos a seguinte proposta:  

 

O Programa Ciência na Escola é uma ação estruturante da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia, por meio do Instituto Anísio Teixeira, 

que visa fortalecer o processo de Educação Científica para professores 

e estudantes da Educação Básica, em especial do Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio. 

 

A intenção é favorecer a construção de uma escola produtora de 

conhecimento educacional e socialmente referenciada, que se debruce 

sobre a realidade ambiental da Bahia e sobre a consolidação dos saberes 

das ciências naturais e do saber cartográfico, à luz da história e cultura 

de nosso Estado.  

Para atendimento da sua perspectiva formativa, o Ciência na Escola 

atua em duas frentes de trabalho: promove a formação do professor 

sobre sua própria prática, como vetor de transformação e 

aprimoramento da ação docente, e, fomenta a construção de projetos de 

investigação conduzidos por estudantes da Educação Básica, sob 

orientação de seus professores.  

 

A missão do Ciência na Escola é promover a Educação Científica por 

meio de uma tecnologia educacional própria que possibilita a formação 

do estudante crítico, criativo, autônomo e capaz de protagonizar o seu 

                                              
4 http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1. Acesso em: 30 jul. 2017. 
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processo de aprendizagem, em situações de contextos, com vistas à 

transformação social da realidade em que se encontra inserido, e o 

objetivo geral é Promover a Educação Científica para professores e 

estudantes das escolas públicas estaduais da Bahia. 

 

Para a concretização da sua missão, diversas ações são empreendidas, 

dentre elas, a Feira de Ciências da Bahia e a Feira Baiana de 

Matemática.5 

 
 

  Tais informações descritivas do PCE constituem umas das poucas encontradas no 

sítio da SEC BA, de modo que, para saber um pouco mais sobre o programa, tivemos que 

fazer uma pesquisa na internet consultando o sítio da editora Geodinâmica, que se 

transformou na Atina Educação6, a qual foi responsável pela edição do material didático 

Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura, tanto nas versões para o professor quanto para 

o aluno.  

 É pertinente proceder à crítica da citação anterior quando o governo do estado por 

meio do seu site afirma sobre o PCE: “A intenção é favorecer a construção de uma escola 

produtora de conhecimento educacional e socialmente referenciada [...]”. Como isso seria 

possível de consubstanciar-se vez que as escolas baianas carecem em sua maioria de 

infraestrutura adequada, funcionários de apoio pedagógico, coordenadores pedagógicos, 

intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que são conditio sine qua non para 

um bom funcionamento escolar e didático-pedagógico no suporte aos professores, 

bibliotecas atrativas, melhor remuneração do corpo docente o qual se sente desmotivado 

e socialmente desvalorizado, internet de banda larga (que realmente funcione) com salas 

de aula que dê suporte ao uso das tecnologias da informação e comunicação no auxílio à 

didática e à pedagogia etc. Como ser a escola pública baiana produtora de conhecimento 

e socialmente referenciada ante às dificuldades elencadas? Além disso, faz-se necessário 

pensar essa política no contexto mais complexo das políticas educacionais nesta última 

década, o que pontuamos no primeiro capítulo. 

Além do curso de capacitação com duração de 120 horas, é disponibilizado para 

os professores cursistas um livro e/ou material didático Bahia, Brasil – Espaço, Ambiente 

e Cultura na sua versão específica para o professor.  O livro traz conceitos da educação 

científica numa proposta interdisciplinar, metodologia de leitura, sequências didáticas 

                                              
5 Informações retiradas do sítio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, disponível em: 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1. Acesso em: 12 ago. 2016. 
6 http://www.atinaedu.com.br/sobre-nos. Acesso em: 12 ago. 2016. 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1
http://www.atinaedu.com.br/sobre-nos
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etc., sendo que esse livro tem seu paralelo no livro do aluno de mesmo nome, que é 

composto de pranchas informativas sobre diversos temas e aspectos envolvendo as 

ciências naturais e sociais, tendo como pano de fundo o estado da Bahia.  

A terminologia pranchas informativas costuma ser usada pelos formadores no 

curso de capacitação do PCE para os professores e está relacionada ao formato do livro 

do aluno que é horizontal; são as páginas do livro do aluno propriamente ditas, as quais 

trazem infográficos, mapas conceituais, tabelas, gráficos, ilustrações, mapas históricos, 

gravuras, fotografias, pinturas, letras de música etc. A maioria das seções do livro do 

aluno tem seu paralelo no livro do professor, o qual, além da parte teórica conceitual 

introdutória, traz também os modelos de sequências didáticas, ou seja, uma “série de 

atividades com um mesmo conteúdo ou problemática, em ordem crescente de dificuldade, 

planejada de modo lógico e encadeada [...]” (ANDRADE, 2012. p. 45). Assim, para 

solucionar os problemas propostos pela sequência didática, o aluno deve usar o “livro do 

aluno” com as ditas pranchas informativas que trazem o conteúdo atinente à sequência 

didática trabalhada/proposta.  

É interessante ressaltar que, apesar de propor um ensino interdisciplinar 

(Pedagogia Interdisciplinar), o PCE traz no livro do professor a maioria das sequências 

didáticas atinentes às ciências naturais, à matemática e à geografia física, dando 

prioridade a essas áreas, não obstante o fato do livro do aluno tratar de alguns temas 

relacionados às ciências sociais e à história especificamente, os quais não têm quase que 

nenhum paralelo no livro do professor. 

Segundo seus idealizadores, esse programa tem a intenção de melhorar a 

qualidade da educação básica baiana e é fundamentado legalmente pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN – Ciências Naturais)7, ou como está escrito no livro do 

professor:  

Para reforçar a condição do professor e do estudante como sujeitos do 

conhecimento (um experiente, o outro iniciante), este livro segue, 

assim, as orientações curriculares nacionais. As orientações sugeridas 

pelo Ministério da Educação para o ensino de Ciências dão conta de que 

alfabetizar em Ciências não é transmitir uma série de conceitos, fatos e 

princípios. É ensinar a aprender a aprender conceitos, procedimentos e 

atitudes que fundamentam e caracterizam o saber, o explicar, o fazer e 

o atuar de modo científico.  (ANDRADE, 2010, p. 10). 

                                              
7 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências Naturais / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 
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 Será que o posicionamento supracitado referente aos PCN, quando nos é dito que 

as orientações sugeridas pelo Ministério da Educação “dão conta de que alfabetizar em 

Ciências não é transmitir uma série de conceitos [...] É ensinar a aprender a aprender 

conceitos, procedimentos e atitudes [...]” (ANDRADE, 2010. p. 10), realmente faz com 

que os alunos apreendam os conteúdos das disciplinas? O que significa “aprender a 

aprender”? Se a alfabetização científica se resumir a “aprender a aprender”, considero 

razoável questionar quando é que o aluno vai se apropriar realmente dos conceitos, 

procedimentos etc. se ele ficar só aprendendo a aprender? Até mesmo porque cada ser 

humano desenvolve competências e habilidades diversas no que tange à apreensão de um 

conhecimento, daí o “aprender a aprender” ser idiossincrático de cada indivíduo, ou seja, 

pode muito bem acontecer de alguns alunos estarem ainda “aprendendo a aprender” um 

conceito, enquanto outros já o apreenderam e o utilizam sem mais dificuldades.  

Concerne-nos também conjecturar o seguinte: será que esse material didático e a 

capacitação para os docentes podem realmente melhorar o ensino de ciências, 

especificamente o ensino da ciência história, nas escolas, ou se outras questões, como 

financiamento da educação como um todo e as condições materiais de existência dos 

alunos da escola pública não teriam um peso muito grande (assim como o interesse 

individual, o talento e a vocação) no processo de formação desses jovens? E, por vezes, 

apesar da introdução desses materiais didáticos “inovadores” ou metodologias de ensino 

“atualizadas” no processo de ensino, se essas condições materiais de existência dos alunos 

não acabariam tendo maior relevância no momento das avaliações dos mesmos? Não 

quero com isso afirmar que a educação científica com a proposta de educar através da 

pesquisa (DEMO, 2010) não seja válida e eficaz, pois, dialeticamente falando, ou seja, 

numa síntese dos opostos, todos os fatores que envolvem o processo educacional devem 

ser levados em consideração, principalmente aqueles fatores que em princípio se 

contradizem, como, por exemplo, o dever da escola pública em promover cidadania 

(condições de acesso a uma vida material e espiritual digna) em contraposição aos anseios 

de uma sociedade competitiva (neoliberal) e permeada por corrupção, sendo que da 

oposição entre esses dois fatores adviria uma síntese a qual traria e traz (como a História 

tem demonstrado) no seu bojo elementos dos dois fatores.  

Diante do exposto até agora, é importante destacar que o nosso objeto de pesquisa 

é o conhecimento histórico presente no material didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente 
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e cultura. Neste sentido, nossa questão de pesquisa refere-se a compreender como o 

conhecimento histórico se apresenta nesse material, bem como se a ciência histórica, no 

que tange aos seus pressupostos teórico-metodológicos enquanto ciência social, é 

abordada de forma congruente na proposta aventada no PCE, uma vez que um de seus 

princípios norteadores é a educação científica.  

Para tanto, temos como objetivos secundários: analisar se o referido material 

aborda questões referentes à ciência história e promove um estímulo, ainda que 

incipiente, à pesquisa histórica na educação básica; identificar e problematizar quais 

conteúdos históricos são privilegiados no material didático do aluno; compreender como 

o material didático relaciona ciência histórica com o saber escolar, ou seja, como esse 

conhecimento é trabalhado para os alunos como objeto de aprendizagem; além de 

explicitar como a proposta de interdisciplinaridade do material se verifica, ou seja, se o 

material didático é realmente interdisciplinar ou se valoriza determinada disciplina em 

detrimento de outra (as). 

 

 Abordagem teórico-metodológica 

 

 

Nossa pesquisa será fundamentada com quatro conceitos principais, quais sejam: 

Alfabetização Científica, Educação Científica, História (Conhecimento Histórico) e 

Interdisciplinaridade.  

 A Educação científica e a Alfabetização Científica estão próximas e interligadas, 

mas não são a mesma coisa, pois o conceito de Alfabetização está relacionado a 

rudimentos e início de aprendizagem e decodificação enquanto que o conceito de 

Educação está relacionado ao processo formativo como um todo sendo, portanto mais 

abrangente e contínuo. Mas ambos os conceitos, na atualidade, dizem respeito à sociedade 

disruptiva de conhecimentos (DEMO, 2010) na qual o nível da antropotécnica atingiu 

seus píncaros aumentando assim enormemente a quantidade de informações e 

modificando a forma como lidamos com essas informações e como as manipulamos. Ou 

seja, com a crise da modernidade, com a crítica ao racionalismo, com o avanço das 

neurociências, com a ilusão do livre arbítrio (demonstrado em estudos neurocientíficos), 

com o advento da sociedade da pós-verdade foi preciso fazer a crítica da crítica, discutir 
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o conhecimento gerado pela pesquisa científica, mas sem jogar fora o método científico. 

 O que eu quero dizer até aqui é que houve em certos períodos, notadamente 

durante o século XIX, principalmente, mas também durante boa parte do século XX certa 

mistificação e dogmatização da ciência e do progresso por ela gerado. Esse fato nos faz 

refletir sobre o quão importante é o método científico para a compreensão do mundo real, 

mas também o quão pernicioso pode ser a dogmatização de conhecimentos gerados pelo 

método científico, principalmente quando esses conhecimentos estão na subsunção de um 

grupo político dominante num sistema político econômico como o neoliberal. Como nos 

revela Demo (2010, p. 32):  

 

Em meus textos uso o termo “discutível” em sentido metodológico 

(Demo, 1995, 2000), à sombra da “discutibilidade” como critério maior 

de cientificidade. Essa posição aproxima-se da de Popper (critério da 

falsificabilidade), mas afasta-se dele por ser dialética. Tem como ponto 

de partida que conhecer é, eminentemente, questionar, o que supõe 

noção dinâmica, rebelde e disruptiva do conhecimento científico 

(Demo, 2010). Conhecimento nunca é resultado acabado, nem nas 

ciências exatas e naturais, pois não está alinhado a resultados estáveis, 

mas à desestabilização crônica de qualquer resultado. Retomando a 

análise de Kuhn (1975), o conhecimento produzido tende a se constituir 

em “paradigma”, principalmente quando se coagula numa “escola” 

(Escola de Frankfurt, por exemplo, em sociologia). Oriundo da 

mudança, aprisiona-a e a enrijece. A mudança virá do questionamento, 

interno e mormente externo, pela via da desestabilização das assunções 

e dos resultados.   

 

E um pouco mais à frente continua:  

 

A discutibilidade não conflita com critérios formais, como coerência, 

consistência, objetivação, originalidade, sistematização (Demo, 2000), 

apenas acrescenta critérios políticos e que não são externos. São do 

negócio, por mais que tais critérios tenham tessitura própria. Sobretudo 

do ponto de vista da “prática científica”, é possível acompanhar que 

ciência é também campo de batalha, referência fundamental da 

competitividade, muitas vezes sucursal do mercado liberal, armação 

hierárquica contraditória com a exigência de liberdade de expressão, 

estratégia de guerra, fonte preponderante de poder. (DEMO, 2010. p. 

33.). 

 

Então com o que foi posto e refletindo as citações percebemos em corroboração 

ao pensamento de Demo que os conceitos de Alfabetização e Educação Científicas são 

importantes no sentido de atiçar o tino dos alunos diante do conhecimento produzido pela 

ciência e iniciá-los em pelo menos alguns rudimentos de pesquisa para que os mesmos 
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tenham uma noção de como foi o processo de fabricação daquelas “verdades” que lhes 

são apresentadas em sala de aula no quotidiano da escola. Não se trata de formar 

pesquisadores na educação básica, mas de educar pela pesquisa. 

No que se refere ao conceito de História enquanto ciência/Conhecimento 

Histórico corroboramos e fazemos uso como aporte teórico e metodológico da obra 

produzida pelo alemão Jörn Rüsen que formula uma teoria da História e propugna uma 

História científica, não meramente literária, conceito esse que será bastante trabalhado ao 

longo da dissertação. 

E por último, mas não menos importante temos o conceito de 

Interdisciplinaridade que perpassa o material didático analisado nesse texto e fundamenta 

o projeto estruturante da SEC BA, ou seja, o Programa Ciência na Escola. Salientamos 

que utilizaremos o conceito de interdisciplinaridade de Nilma Crusoé como já apontado 

anteriormente. 

Pretendemos realizar uma pesquisa dividida em alguns momentos. Primeiro, 

faremos análise dos materiais didáticos do PCE – Programa Ciência na Escola, lançado 

em 2012, com o título Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura, e, em 2014, modificado 

para Bahia, Brasil: vida, natureza e sociedade, em sua segunda versão. Posso adiantar, 

por ter participado de seu processo de execução (na condição de aluno cursista) enquanto 

professor da rede de educação básica baiana, que, em se tratando de conteúdos dos 

materiais didáticos, tanto nas versões para o professor quanto nas do aluno, quase não 

houve alterações de uma versão para a outra e nem no conteúdo programático.  

Faremos a análise do material didático e dos documentos que o embasam, tanto 

os documentos da esfera federal quanto os da esfera estadual dos órgãos públicos 

competentes. Para análise dos referidos dados, será utilizada a técnica/metodologia da 

análise de conteúdo desenvolvida por Laurence Bardin8. Nossa proposta é analisar o 

material didático no que diz respeito à bibliografia utilizada para sua elaboração, à história 

apresentada pelo mesmo e sob qual perspectiva e, ainda, quais são os aportes (ou se não 

há) técnicos, didático-pedagógicos e metodológicos que esse material didático possibilita 

que sejam aplicados em sala de aula coadunando com a História enquanto ciência. 

Como já dito, aos documentos e ao material didático será aplicada a técnica de 

análise de conteúdo. Essa técnica consiste basicamente em inferir, mediante a análise 

documental, quais são as intenções e qual o arcabouço teórico metodológico dos autores 

                                              
8 Bardin, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
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dos textos analisados, ou como nos diz Triviños (2013):  

 

Voltamos a salientar que qualquer técnica (entrevista, questionário etc.) 

adquire sua força e seu valor exclusivamente mediante o apoio de 

determinado referencial teórico. E, naturalmente, a análise de conteúdo 

não foge a este enunciado geral. (TRIVIÑOS, 2013, p. 159).  

 

E mais adiante continua:  

 

Uma última peculiaridade da análise do conteúdo que convém salientar 

é a de ser ele “um conjunto de técnicas”. Isto é importante sublinhar, 

porque, se não temos clareza deste aspecto, o processo de inferência 

será muito difícil ou impossível. A classificação dos conceitos, a 

codificação dos mesmos, a categorização etc. são procedimentos 

indispensáveis na utilização deste método que comentamos. Mas todos 

estes suportes “materiais” serão francamente inúteis no emprego da 

análise de conteúdo se o pesquisador não possuir amplo campo de 

clareza teórica. (TRIVIÑOS, 2013, p. 160).  

 

 

A partir dessa perspectiva, pretendemos analisar o material didático Bahia, Brasil: 

espaço, ambiente e cultura e o PCE como um todo no que diz respeito aos aspectos 

ideológicos, epistemológicos, políticos e objetivos nos quais esse material e programa 

foram gestados e geridos pelo governo do estado da Bahia, ou seja, historicizar o 

programa PCE e o material didático, levando em consideração o contexto social, 

econômico, político e cultural em que se insere essa proposta que, a priori, nos parece de 

imensa envergadura. A abordagem que demos aos dados produzidos nesta pesquisa foi 

qualitativa-quantitativa, em congruência com a perspectiva de análise apresentada. 

Tendo em vista a perspectiva da análise de conteúdo como uma 

técnica/metodologia de pesquisa quali-quantitativa e que no seu proceder o pesquisador 

deve levar em consideração tanto a frequência de termos quanto a inferência acerca da 

intencionalidade de, por exemplo, uma entrevista, um texto (poema, carta, matéria 

jornalística, bilhete de amor, e-mail etc.), um material didático, entre outros, é que 

faremos uso também do aporte teórico-metodológico trazido por Laurence Bardin (2011) 

no seu Análise de Conteúdo, no qual a autora nos revela o seguinte acerca da querela 

existente entre as abordagens quantitativas e as qualitativas: 

 

No plano metodológico, a querela entre a abordagem quantitativa e a 

abordagem qualitativa absorve certas cabeças. Na análise quantitativa, 
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o que serve de informação é a frequência com que surgem certas 

características do conteúdo. Na análise qualitativa é a presença ou a 

ausência de uma característica de conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem que é tomado 

em consideração.  

[...] De fato, para além dos aperfeiçoamentos técnicos, duas iniciativas 

“desbloqueiam”, então, a análise de conteúdo. Por um lado, a exigência 

de objetividade torna-se menos rígida, ou melhor, alguns investigadores 

interrogam-se acerca da regra legada pelos anos anteriores, que 

confundia objetividade e cientificidade com a minúcia da análise de 

frequências. Por outro, aceita-se mais favoravelmente a combinação da 

compreensão clínica, com a contribuição da estatística. Mas, além 

disso, a análise de conteúdo já não é considerada exclusivamente com 

um alcance descritivo (cf. os inventários dos jornais do princípio do 

século), pelo contrário, toma-se consciência de que a sua função ou o 

seu objetivo é a inferência. Que esta inferência se realize tendo por base 

indicadores de frequência, ou, cada vez mais assiduamente, com a ajuda 

de indicadores combinados (cf. análise das coocorrências), toma-se 

consciência de que, a partir dos resultados da análise, se pode regressar 

às causas, ou até descer aos efeitos das características das 

comunicações. (BARDIN, 2011, p. 26-27). 

 

Como posto pela autora na citação acima, pretende-se fazer a análise do material 

didático do PCE na perspectiva da junção da “compreensão clínica com a contribuição da 

estatística”. Como já sinalizado, analisaremos não só o material didático como também 

documentos sobre o mesmo material e sobre o PCE como um todo.  

Na introdução buscou-se justificar e descrever o objeto de pesquisa e apresentar a 

abordagem teórico metodológica aplicada sobre o mesmo; no primeiro capítulo buscou-

se abordar as políticas públicas em educação no estado da Bahia e demonstrar onde o 

PCE se encaixa durante esse processo; no segundo capítulo é feito um rastreamento do 

material didático no que tange aos conceitos de ciência, educação científica e história 

enquanto ciência e se os mesmos se aplicam à proposta pedagógica do material didático 

em análise e como se dá essa aplicação; no capítulo três é feita uma reflexão, com base 

nas análises das sequências didáticas e do livro do aluno, sobre a possibilidade da 

efetivação da aprendizagem histórica e da interdisciplinaridade. 
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1. O PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

 

 A educação brasileira é tributária de uma tradição educacional europeia, francesa 

e republicana, do início do século XIX, definida por Chizzotti e Ponce (2012, p. 26) da 

seguinte forma: “Na tradição republicana a oferta da educação é dever do Estado e o 

sistema de ensino é centralizado”. Em seguida, os autores explicitam o modelo de 

educação de extração liberal e os modelos ‘híbridos’ dos séculos XX e XXI:  

 

(...) na tradição de extração liberal, ele é descentralizado, (o sistema de 

ensino) cabendo ao Estado apenas supervisioná-lo, já que sua 

organização é proposta prioritariamente pela iniciativa privada. Estados 

exemplares de tradição republicana são a Inglaterra e os EUA. 

As duas tradições históricas geraram impactos diferentes nos currículos 

escolares. Na segunda metade do século XX e no XXI, em alguns 

países, incluindo o Brasil, que tem a sua tradição mais ligada à escola 

francesa, as duas tradições se encontram (ou desencontram) mais 

enfática e visivelmente, e geram propostas curriculares híbridas e 

contraditórias. A superposição entre as duas tradições não ocorre sem 

desacordos, incoerências, enfrentamentos e problemas. Cabe, assim, o 

questionamento: haverá possibilidade de coexistência das duas 

proposições? (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 26). 

 

Com base nessa citação e numa análise preliminar do material didático aqui 

pesquisado, é possível inferir que o mesmo é fruto de uma, grosso modo, “tradição 

híbrida” de manutenção e gestão da educação no Brasil e, por conseguinte, no estado da 

Bahia, pois foi financiado pelo Governo do Estado da Bahia e idealizado e confeccionado 

pela editora Geodinâmica9 (empresa privada do estado de São Paulo que mudou o nome 

para ‘Atina Educação’), o que mostra, claramente, a parceria entre os setores público e 

privado que vem a ser apanágio do modelo neoliberal dos anos 1990 e de sua 

reestruturação no primeiro decênio do século XXI. Cabe aqui o seguinte questionamento: 

por que o estado da Bahia não incumbiu alguma das suas diversas universidades, tanto 

estaduais quanto federais, para gestar e gerir esse programa de ensino, o Programa Ciência 

na Escola (PCE), e confeccionar e distribuir o seu material didático?  

                                              
9  http://www.atinaedu.com.br/sobre-nos. Acesso em: 12 ago. 2016. 

 

http://www.atinaedu.com.br/sobre-nos
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Segundo informações extraídas do sítio da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia10, o PCE é um programa que atende a todos os alunos da educação básica das 

escolas públicas estaduais baianas, principalmente as de Ensino Fundamental II e de 

Ensino Médio.  

Neste capítulo apresentaremos e analisaremos o PCE no contexto das políticas 

educacionais do estado da Bahia, problematizando as suas implicações para a educação 

básica, especialmente situando este Programa e sua inserção na escola.  

 

 

1.1. O PCE no contexto das políticas públicas de formação docente 

 

Comecemos, então, pela chamada Constituição Cidadã (BRASIL, 198811) que é 

um marco legal (Carta Magna) do direito recente do nosso país. Nesse tão profícuo texto 

está regulamentada a questão da valorização do profissional da educação, considerada 

base da qualidade do ensino, no qual se atribui importância aos direitos sociais nos artigos 

6º, 205 e 206. É importante salientar que, no final da década de 1980, quando o Brasil 

estava saindo da ditadura militar e passando pelo processo de redemocratização, daí a 

origem do nome Constituição Cidadã, o mundo vivia um processo de reestruturação 

produtiva do capitalismo e mudanças significativas no campo da política. Essas 

transformações político-econômicas em nível global, conhecidas como neoliberais, 

certamente afetaram o Brasil, a partir das exigências de organismos internacionais12 que 

ditaram, como até hoje o fazem, parâmetros, paradigmas, diretrizes e normas, inclusive 

em relação à regulamentação da educação em todos os níveis.  

É nesse período que, segundo Oliveira e Maués (2012), os professores se tornaram 

alvo das políticas neoliberais, sendo responsabilizados em grande medida pelo sucesso 

ou fracasso do processo educativo, como se tal processo dependesse apenas do esforço 

dos docentes e não de uma teia de acontecimentos, reconhecimentos, valorizações, como, 

                                              
10 http://educadores.educacao.ba.gov.br/ . Acesso em: 12 ago. 2016. 
11 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 27 fev. 2018. 
12 Dentre esses organismos internacionais e multilaterais, podem-se destacar: Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Banco Mundial (BM), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Programa de Promoção da Reforma Educativa na 

América Latina e Caribe (Preal). 

http://educadores.educacao.ba.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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por exemplo, as subvenções por parte do Estado, que são conditio sine qua non para a 

consubstanciação da valorização profissional docente e melhoria do ensino. Ou como nos 

dizem esses autores:  

 

Após o ciclo das orientações e diretrizes educacionais dos anos de 1980 

e de 1990, voltadas para a gestão, o currículo, a avaliação e o 

financiamento, dentre outras, advindas dos organismos multilaterais, 

observa-se em muitos estudos e pesquisas realizados por esses agentes 

internacionais, uma tese recorrente de que “os professores fazem a 

diferença” e que devem assumir certo protagonismo nas reformas 

educacionais. A partir de então, os professores se tornaram alvo das 

políticas de inspiração neoliberal, mediante surgimento de diretrizes, 

programas e ações orientadas para a regulação e o controle profissional 

por meio da aferição e remuneração por desempenho, bem como a 

definição de competências e de certificações profissionais. 

(OLIVEIRA; MAUÉS, apud  OLIVEIRA; VIEIRA, 2012, n.p. ). 

 

A responsabilização dos professores pelo sucesso ou fracasso do desempenho 

escolar dos estudantes está inserida num novo modus operandi de gerência da educação, 

com um sistema híbrido que inocula preceitos da racionalidade técnica do mercado e de 

sua inerente competitividade nos ambientes escolares, desvirtuando, assim, o processo 

educacional que deveria pautar-se em princípios humanísticos e de formação plena do 

indivíduo como cidadão, ou seja, sua preparação para a vida em uma sociedade complexa 

e não somente para atender aos anseios do mercado.  

Em 1990, houve na Tailândia a Conferência de Jomtiem na qual a Unesco 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) tentou 

implementar políticas de combate ao analfabetismo e de acesso à educação, gerando um 

documento, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos13, que teve vários países 

como signatários, inclusive o Brasil. É na tentativa de implementação do que está 

aconselhado nesse documento basilar que várias conferências nacionais foram formadas 

para discutir o tema educacional e elaborar os chamados planos decenais de educação. É 

dessa época o acordo assinado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) conhecido como Acordo Nacional de Educação Para Todos, no qual 

está inscrita a questão da valorização profissional docente:  

A qualidade do ensino ministrado pela escola básica e seu sucesso na 

tarefa de formar cidadãos capazes de participar plenamente da vida 

                                              
13 https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm. Acesso em 02 março de 2018. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm
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política, social, cultural e econômica do País relaciona-se estritamente 

à formação, à atualização, às condições de trabalho e à remuneração dos 

docentes. (BRASIL, 1994, p. 22, apud VIEIRA, 2016, p. 27). 

 

Nota-se que essa preocupação em relação à valorização docente e o papel exercido 

pela educação como meio de criar oportunidades para as pessoas em todo o mundo é 

relativamente recente. Podemos afirmar que essa preocupação quanto à qualidade 

educacional é reflexo da sociedade intensiva de conhecimento (DEMO, 2010) e das 

necessidades do mercado em qualificar uma mão de obra (empregabilidade) que tem de 

se tornar mais autônoma e flexível para se adequar ao novo padrão flexível de acumulação 

de capital na transição da dita Economia tradicional (fordismo) para a Economia nova e 

mais dinâmica (toyotismo). Segundo Pochmann (2002): 

A natureza das transformações empresariais ocorridas neste final de 

século influencia fortemente o debate acerca do papel da educação e da 

formação profissional. De um lado, ganharam relevância os argumentos 

direcionados à inadequação existente entre o sistema educacional e o 

aparelho produtivo. De outro, as hipóteses da teoria do capital humano 

terminaram sendo recuperadas como pressuposto básico da 

empregabilidade e da incorporação plena do trabalhador aos ganhos do 

desenvolvimento econômico.  

[...] Nessas circunstâncias, as implicações da educação profissional 

decorrentes da transição da economia tradicional para uma nova 

economia tenderiam a apontar para uma educação continuada, voltada 

para a transferência tecnológica e para a multidisciplinaridade dos 

programas de qualificação. (POCHMANN, 2002, p. 130).   

 

No livro O emprego na globalização14, Pochmann (2002) se refere à mudança de 

paradigma na produção capitalista e ao quanto o emprego e os trabalhadores foram 

afetados por conta da flexibilização das leis trabalhistas, bem como da produção, bastante 

subsumida aos processos tecnológicos, gerando o chamado trabalhador precariado15. O 

                                              

14 POCHMANN, Marcio. O emprego na globalização: a nova divisão internacional do trabalho e os 

caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo, SP: Boitempo Editorial, 2002. 

 
15 Conceito utilizado pelo sociólogo Ruy Braga no seguinte trecho de uma entrevista retirado do sítio do 

jornal O Estado de São Paulo:  

 

Como olhar para o precariado, entre o surgimento do conceito, os tempos atuais e o futuro? 

Quando sociólogos como Robert Castel falam de precariado nos anos 80, meados dos anos 90, referindo-

se fundamentalmente à França, eles estão lidando com uma realidade que é a desconstrução do mundo de 

trabalho do tipo fordista. Nele, o pacto social incluía uma parcela bastante significativa da população 

economicamente ativa. No entanto, os trabalhadores eram os tradicionais - brancos, adultos, sindicalizados 

-, que tinham acesso aos regimes de welfare público, como aposentadoria, direitos trabalhistas assegurados, 

ou de welfare das empresas, negociações tripartites, que garantiam uma série de benefícios. O compromisso 
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autor menciona o mundo do trabalho de forma geral, o que inclui também em seu texto a 

condição dos trabalhadores em educação e de sua qualificação profissional, nesse 

contexto de responsabilização do trabalhador pelo aumento da produtividade e de 

sobrecarga de funções (polivalência da mão de obra), reverberando no trabalho docente.  

Na comparação que Pochmann (2002) faz entre o que ele chama de economia 

tradicional e economia nova, em relação à formação profissional, temos que na primeira 

haveria pequena variação nas habilidades dos trabalhadores, enquanto que, na segunda, 

tais variações seriam maiores, o que implicaria na necessidade de formação continuada 

para os trabalhadores insertos nessa nova ordem. Em relação à tecnologia, o autor destaca 

a importância da interdisciplinaridade para a economia nova, por conta de essa apresentar 

um campo tecnológico interconexo e não apenas diversificado, como era no caso da 

economia tradicional.  

Parece-nos que essa adequação pela qual os processos de trabalho sob o 

capitalismo contemporâneo vêm passando, como os da flexibilização de tarefas e 

constantes atualizações educacionais, coadunam com a estrutura do Programa Ciência na 

Escola (PCE)16, sua formação e o seu material didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente 

e cultura. O Programa e seu material trazem a proposta da interdisciplinaridade 

(pedagogia interdisciplinar) para a sala de aula da educação básica, com o método de 

ensino embasado em sequências didáticas pautadas na proposta de educação e 

alfabetização científicas, empreendedorismo e inovação tecnológica. É um programa de 

formação continuada que perpassa pela valorização docente, num cenário mundial cada 

vez mais tecnológico, competitivo e permeado de conhecimento intensivo, portanto, 

                                              
fordista nunca foi para todo mundo, existia uma franja que era basicamente composta por mulheres, jovens, 

imigrantes, trabalhadores não sindicalizados. Um forte impacto do processo de globalização econômica 

nesse padrão tende a fazer com que aquele núcleo protegido, que era majoritário, vá sendo aos poucos 

reduzido, tornando-se menos generoso em termos de proteção social. E aquela franja que era minoritária 

passa a ser cada vez maior. Este é o quadro europeu. No caso brasileiro, a gente tem que fazer uma série de 

reflexões. Aquilo que na Europa, por conta da institucionalização de direitos, de garantias, conquistas, lutas 

sociais, era regra, ou foi grande durante muito tempo e enfraqueceu, no caso brasileiro sempre foi a exceção. 

No Brasil, entre a proteção trabalhista e a realidade das empresas havia um gap muito grande. Existe uma 

diferença muito grande entre a lei e a realidade das relações de trabalho no País, que são muito precárias. 

Sempre foram. Quando a economia brasileira passa por uma transição, adentra na globalização, o precariado 

se desloca para o setor de serviços, com características que são muito próprias, por exemplo, uma presença 

esmagadora das mulheres e dos não brancos - mestiços, negros. Também há uma presença muito forte dos 

jovens, que são mais qualificados que a geração anterior, seja profissionalmente, seja em escolaridade. 

Fonte: http://infograficos.estadao.com.br/focas/planeje-sua-vida/exploracao-e-desemprego-definem-

precariado-diz-sociologo-ruy-braga. Acesso em 12/03/2019. 

 
16 http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1. Acesso em 03 de março de 2018. 

http://infograficos.estadao.com.br/focas/planeje-sua-vida/exploracao-e-desemprego-definem-precariado-diz-sociologo-ruy-braga
http://infograficos.estadao.com.br/focas/planeje-sua-vida/exploracao-e-desemprego-definem-precariado-diz-sociologo-ruy-braga
http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1
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solicitando e/ou impondo ao professor sua constante adequação às mudanças na economia 

global e aos anseios do mercado; situação que reverbera no processo de ensino-

aprendizagem.  

Com base na Constituição de 1988, foi criada em 20 de dezembro de 1996 a lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que trata já no seu artigo 2º a questão da 

qualificação para o trabalho: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.17 

 

 E nos artigos 62 e 62-A traz o seguinte acerca das formações inicial e continuada:  

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal.  

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime 

de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério. 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 

distância.    

Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do 

art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em 

nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.  

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 

instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 

educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação.18 

 

Percebemos, com o que está exarado na legislação, a importância dada à formação 

inicial e continuada quando da obrigatoriedade, por parte da União e dos sistemas de 

ensino, em fornecê-la. Toda essa exigência de formação (inicial e continuada) está 

relacionada à premência em aumentar o quantitativo de docentes qualificados, para 

atuarem na educação básica que estava em expansão a partir da década de 1990, 

                                              
17 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 02 março 2018. 
18 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 20 março 2018. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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principalmente depois da promulgação da LDB. A partir de novembro 2009, com a 

Emenda Constitucional n. 59, que ampliou a obrigatoriedade escolar, passando a ser de 4 

a 17 anos, a urgência por formação inicial e continuada no Brasil aumentou 

exorbitantemente (OLIVEIRA, 2012). 

Importante destacar também que, logo após a promulgação da LDB de 1996, 

houve preocupação com os conteúdos curriculares a serem ministrados nos 

estabelecimentos de ensino oficiais brasileiros de educação básica, o que gerou, por parte 

das autoridades e também por influência dos organismos internacionais, a necessidade da 

criação de parâmetros acerca do que deveria ser lecionado nas escolas de maneira 

propositiva ao currículo, respeitando-se as características regionais e a dimensão 

continental do país. Assim,  foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

em 1997, com esse propósito: 

[...] Foram elaborados de modo a servir de referencial para o seu 

trabalho, respeitando a sua concepção pedagógica própria e a 

pluralidade cultural brasileira. Note que eles são abertos e flexíveis, 

podendo ser adaptados à realidade de cada região. (BRASIL, 1997). 

 

Observa-se que os PCN têm a intenção de apontar metas para a melhoria da 

educação ao propor caminhos, como a interdisciplinaridade e os eixos temáticos, mas não 

têm o poder normativo. O Plano Nacional de Educação (PNE) de 200119 propunha metas 

de melhoria da educação, interdisciplinaridade e pesquisa como princípio formativo, 

formação continuada dos profissionais da educação, entre outros, mas que por diversos 

motivos, sendo um plano decenal, não cumpriu com a totalidade de suas próprias 

proposições. Em 2014, foi promulgada a Lei nº 13.005 de 25 de junho que aprovou o PNE 

dessa data até 2024, trazendo no seu bojo 20 metas e 254 estratégias atinentes à melhoria 

da educação como um todo. 

Lembramos ainda que, por volta do final dos anos de 1990, foram criados os PCN 

do Ensino Médio e, nos anos de 2006 e 2007, as Orientações Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio – PCNEM20. Em 2013, teve-se a publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais que abarca toda a educação básica, respeitando as alterações ocorridas na 

legislação e atualizando os PCN, ou como lemos no documento original: 

                                              
19 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf. Acesso em 21 de maio de 2018. 
20 http://portal.mec.gov.br/programa-saude-da-escola/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-

2007048997/13558-politicas-de-ensino-medio. Acesso em 03 mar 2018. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf
http://portal.mec.gov.br/programa-saude-da-escola/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/13558-politicas-de-ensino-medio
http://portal.mec.gov.br/programa-saude-da-escola/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/13558-politicas-de-ensino-medio
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A necessidade da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 

surgiu da constatação de que as várias modificações – como o Ensino 

Fundamental de nove anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos 

quatro aos 17 anos de idade – deixaram as anteriores defasadas. Estas 

mudanças ampliaram consideravelmente os direitos à educação das 

nossas crianças e adolescentes e também de todos aqueles que não 

tiveram oportunidade de estudar quando estavam nessa fase da vida. 

Diante dessa nova realidade e em busca de subsídios para a formulação 

de Novas Diretrizes Curriculares Nacionais, a Câmara da Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação promoveu uma série de 

estudos, debates e audiências públicas, com a anuência e participação 

das entidades representativas dos dirigentes estaduais e municipais, 

professores e demais profissionais da educação, instituições de 

formação de professores, mantenedoras do ensino privado e de 

pesquisadores da área. (BRASIL, 2013). 

 

Trata-se de documento importantíssimo, mas que ainda não tinha poder 

normatizador, como é o caso da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)21 que estava 

prevista desde a Constituição Federal de 1988, sendo reafirmada sua importância na 

LDB/96 e que deveria ter passado, mas não passou por um amplo processo de discussão 

entre especialistas, comunidades epistêmicas, professores, sociedade civil etc. A BNCC 

foi homologada em 20 de dezembro de 2017 sua versão para a Educação Infantil e todo 

o Ensino Fundamental, faltando ainda sua consubstanciação para o Ensino Médio 

homologada em 2018. E quanto ao Ensino Médio, não se pode deixar de citar a reforma 

efetuada através da Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que altera a LDB/96, 

instituindo o regime de tempo integral para essa etapa da educação. Trata-se de uma 

guinada ao tecnicismo, haja vista as únicas disciplinas obrigatórias durante todo o Ensino 

Médio serem Língua Portuguesa e Matemática, descaracterizando a formação completa, 

humanística e integral apregoada em documentos de importância histórica, bem como a 

implementação dos cinco itinerários formativos – linguagens e suas 

tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 

tecnologias;  ciências humanas e sociais aplicadas;  e formação técnica e profissional – 

os quais os sistemas de ensino têm que oferecer “conforme seu critério e 

possibilidades”22.   

Segundo Demo (2010, p.7): “O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud 1990/2009), desde 1990 coloca no cerne do desenvolvimento a 

questão de oportunidade, tendo como indicador principal a educação”.  Ora, num 

                                              
21 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base/. Acesso em 03 mar 2018. 
22 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base/. Acesso em 03 mar 2018. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base/
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ambiente neoliberal de competitividade extremada, uma educação de qualidade 

humanística pode ser ministrada aos cidadãos do mundo? E essa possibilidade de criação 

de oportunidades por meio da educação não ficaria restrita à subserviência e aos ditames 

do mercado, limitando, assim, o próprio desenvolvimento educativo? 

É fato que a educação escolar não está alheia à economia de mercado e aos seus 

agentes, pois qualquer alteração no currículo prescrito tende a alterar também os livros 

didáticos e a formação inicial e continuada, bem como interessa muito ao mercado, pois 

gera demanda de materiais novos e cursos novos e atualizados que são capitalizados pelas 

empresas relacionadas, direta e indiretamente, ao setor educacional. No caso brasileiro, 

pelo menos no que tange aos cursos superiores presenciais, por exemplo, 88% das vagas 

são ofertadas pelas IES da iniciativa privada (MAUÉS, s/d) ainda que a qualidade desses 

cursos, pelo menos os da área de licenciaturas, seja questionada (OLIVEIRA; MAUÉS, 

2012.). 

Vale ressaltar que foi produzido um documento no ano de 1996, um relatório da 

UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para o Século XXI, cujo presidente 

à época era Jacques Delors. O texto traz parâmetros de como deveria ser a educação para 

o século que, então, se aproximava, além de mencionar sobre o choque entre o tradicional 

e o moderno, perpassando pelos princípios e métodos educacionais, e o que se almejava 

mudar. O autor discorre sobre a tensão entre a indispensável competição e o respeito à 

igualdade de oportunidades (DELORS, 2010, p. 9). A repetida expressão “educação ao 

longo da vida”, vinte e uma vezes, de certa maneira, denota a importância dada a essa 

perspectiva educacional, como se pode perceber na passagem do texto abaixo:  

 A tensão entre a indispensável competição e o respeito pela igualdade 

de oportunidades. Questão clássica formulada, desde o início do século 

XX, tanto às políticas econômicas e sociais quanto às políticas 

educacionais. Questão resolvida, em alguns casos, mas nunca de forma 

duradoura. Atualmente a Comissão tem a ousadia de afirmar que o 

imperativo da competição impele um grande número de responsáveis a 

esquecer a missão que consiste em fornecer a cada ser humano os meios 

para realizar todas as suas potencialidades. Diante de tal constatação, e 

no que diz respeito ao domínio abrangido por este relatório, fomos 

levados a retomar e a atualizar o conceito de educação ao longo da vida, 

de maneira a conciliar a competição incentivadora com a cooperação 

fortificante e com a solidariedade que promove a união entre todos. 

(DELORS, 2010, p. 9). 

 

No nosso entendimento, quando se cita repetidamente educação ao longo da vida, 
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como uma espécie de mantra e de chave de acesso ao século XXI, subentende-se a ideia 

de mudança permanente do novo paradigma produtivo no capitalismo, iniciado na década 

de 1970, em que há instabilidade no padrão tecnológico, campo tecnológico interconexo, 

competição internacional desregulada, recurso humano como fator de competição, 

crescimento econômico fundado na inovação, programas interdisciplinares (exemplo do 

Programa Ciência na Escola do sistema educacional baiano, escopo desta pesquisa), 

educação continuada, dentre outros fatores (POCHMANN, 2002), e que alcança seus 

píncaros neste segundo decênio do século XXI. 

A formação do PCE para os professores da educação básica baiana, com a 

proposta de interdisciplinaridade e de educação científica, nos parece à primeira vista 

enquadrada nos moldes de produção e de reprodução do capital que necessita da inovação 

tecnológica como método para desenvolver bens e serviços que tenham competitividade, 

sendo que esses moldes que modelam o novo trabalhador flexível e polivalente (além dos 

trabalhadores autônomos)  devem ser aplicados desde a educação básica com os alunos 

que serão os futuros trabalhadores flexíveis. Interessante perguntar qual seria o papel da 

disciplina História e do Conhecimento Histórico nesse programa de ensino haja vista o 

fato de que a disciplina História devido à sua própria fundamentação teórico-crítica não 

se enquadrar num programa de ensino que vai se revelando tecnicista e superficial.  

Nos parece que se trata (o PCE) de mais um programa de ensino intermitente e 

que não contribui eficazmente para uma educação sólida e humanística para a juventude 

baiana. 

 

1.2. Trajetória recente das políticas públicas baianas em educação 

 

Para além desse contexto nacional, os estados vivenciaram especificidades e 

similitudes em torno das políticas educacionais. Na Bahia, não foi diferente. Ao olharmos 

para as especificidades da trajetória recente das políticas públicas de educação baianas, 

da redemocratização até hoje, tendo como marcos iniciais, os governos de Antônio Carlos 

Magalhães (ACM), Paulo Souto e Cézar Borges, período esse conhecido como do 

“carlismo” no qual foram implementadas políticas de cunho neoliberal, a partir dos anos 

1990, no sentido de enxugar a máquina pública, reestruturar o estado e “reconstruir o 

estado da Bahia” que segundo a administração que se iniciava no início dos anos 1990 
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estava em situação deplorável tanto no que se refere à economia quanto à  infraestrutura 

dos equipamentos públicos sendo que isso reverberava obviamente na situação das 

escolas públicas baianas. Não só as questões atinentes à infraestrutura das escolas baianas 

foram escopo das ações implementadas pelos governos carlistas, como também questões 

político-pedagógicas e administrativas a exemplo da criação dos colegiados escolares, 

mudança na administração escolar e nas concepções filosóficas e políticas da educação. 

No entanto o discurso de melhoria educacional não coadunava muito com a prática 

gerando uma contradição como nos revela Silva (2007, p. 243):  

Porém, em 21 de outubro de 1991, com a sanção da Lei nº 6.332 (Bahia, 

1991h), o governo fazia o movimento mais proativo na política 

educacional para articulá-la à concepção político-administrativa que ele 

professava, consoante a instituição dos colegiados escolares, suas 

competências e composição. Os colegiados foram definidos como 

órgãos coletivos da gestão democrática das escolas públicas de ensino 

fundamental e médio, com competências normativa, de análise e 

decisão sobre aspectos pedagógicos e administrativos da escola. 

Todavia, essa iniciativa não geraria maiores desdobramentos no sistema 

estadual de educação, haja vista que ao final da gestão ACM podiam 

ser computados apenas 146 unidades gestoras e 154 colegiados em toda 

rede estadual, sem contar que o cargo de diretor continuou a ser 

preenchido por indicação dos chefes políticos locais. 

 

Coadunando com a citação é importante lembrarmos que houve uma crise de 

repercussão mundial durante os anos 80 e 90 do século XX influenciada dentre outras 

coisas pelo choque do petróleo em 1973 reverberando no Brasil e, por conseguinte 

influenciando nas contas públicas no estado da Bahia. Durante esse período, apesar de 

uma pequena redução no percentual de analfabetos na Bahia, em números absolutos o 

quantitativo de pessoas que não sabiam nem ler nem escrever ainda era alarmante; e as 

tentativas de mudanças efetivas no sentido da melhoria da educação e redução dos índices 

de analfabetismo não foram implementadas na prática.  

Segundo Ortega (2016, p. 62.): “A década de 1990 inicia-se com recessão e adoção 

de políticas econômicas de corte neoliberal, com desregulamentações, privatizações e 

políticas sociais que induzem o maior protagonismo da sociedade civil.” O governo do 

estado da Bahia estava administrando a crise desse período e se eximindo de funções 

constitucionalmente atribuídas ao Estado em suas três esferas de atuação sendo a 

educação a principal delas, mas o carlismo relegou o setor educacional colocando (ou 
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mantendo) a Bahia em uma das piores colocações nos índices de alfabetização23, por 

exemplo: “Para as pessoas de 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo, na Bahia, também 

sofreu decréscimo, nos últimos 11 anos, tendo passado de 42,84%, em 1980, para 35,30%, 

em 1991”. (IBGE, 1991, p. 10.). Apesar do decréscimo ainda se trata de número elevado 

de analfabetos e a situação piora se considerarmos o fato de que as lutas pela melhoria 

educacional remontam aos pioneiros da Educação Nova de 193224 e dos Educadores de 

1959. 

O governo do estado utilizou-se de muita experimentação sem muito tino ou 

sensibilidade com as questões educacionais do povo baiano, implementando uma série de 

projetos, todavia esses projetos tinham caráter intermitente e que não aplacavam as 

necessidades reais de melhoria educacional do estado, mesmo dentro de um mesmo bloco 

político (Silva, 2007).  

Após o governo ACM (1991-1995), foi conduzido ao posto de governador do 

estado da Bahia Paulo Souto (1995-1998). No governo Paulo Souto houve um incremento 

das políticas de cunho neoliberal e meritocráticas as quais se constituíram numa espécie 

de responsabilização individual dos docentes pelo fracasso na educação (Silva, 2007). 

Regulamentou-se a terceirização e incentivou-se as Organizações Sociais (OS) o que 

possibilitou às organizações da sociedade civil administrar setores como ensino, cultura, 

esportes etc. com financiamento do setor público (exemplo dessa parceria público privada 

é o Programa Ciência na Escola e seu material didático escopos dessa pesquisa).  

Seria bom salientarmos também que a reestruturação produtiva capitalista que se 

inicia nos anos 1970 nos países do núcleo duro do capitalismo chega ao Brasil nas décadas 

de 80 e 90 do século XX. Esse fenômeno impacta, por exemplo, as lutas sindicais do setor 

educacional no Brasil que tem à frente da luta a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

que até o IV Congresso Nacional da CUT (CONCUT) tinha o seguinte posicionamento 

em relação à educação, segundo Souza (2000, p. 82-3): 

Embora tenha-se posicionado pela defesa de uma escola unitária, de 

uma educação de caráter politécnico e de uma formação omnilateral de 

homem em contraposição à escola tecnicista e a uma educação de 

caráter dogmático, cúmplices da exclusão social, a CUT não 

correlacionou explicitamente sua alternativa político-pedagógica para o 

                                              
23 “As taxas de analfabetismo no Estado da Bahia vêm decrescendo nas últimas décadas, embora a 

proporção de analfabetos ainda seja considerada elevada.” (IBGE, 1991, p. 9.). 
24 Manifesto dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos Educadores 1959. Fernando de Azevedo [et 

al.]. – Recife: 2010. 
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sistema educacional às mudanças concretas em processo na economia 

(novo paradigma produtivo, novos conteúdos do trabalho), nas relações 

de poder (socialização da participação política) e nas relações sociais 

gerais (nova sociabilidade) no Brasil e no mundo neste final de século. 

 

E um pouco mais à frente em relação aos desdobramentos do VI CONCUT Souza 

(2000, p. 87) nos diz o seguinte: 

O desprezo com que a CUT trata a escolarização da classe trabalhadora 

nesse congresso vai de encontro ao esforço do campo educacional 

democrático de massas para elaborar coletivamente uma proposta 

unificada para a educação nacional nesta segunda metade da década. 

Foram realizados, respectivamente, em 1996 e 1997, o I e o II 

Congresso Nacional de Educação (I e II CONED), que culminaram com 

a elaboração de uma proposta de Plano Nacional de Educação da 

sociedade civil. Curiosamente, a CUT se fez presente na realização 

desses dois eventos, mas em vez de uma participação propositiva, essa 

central prefere uma participação meramente homologatória. 

 

Apesar de ser uma instituição importante na correlação de forças entre capital e 

trabalho e na sua atuação em defesa da classe trabalhadora, na década de 1990 o 

sindicalismo foi perdendo força no Brasil ante as políticas de caráter neoliberal o que fez 

com que a CUT ficasse menos propositiva, menos combativa e mais homologatória em 

relação à essas políticas. 

É desse período a criação dos cursos de atualização com aproveitamento os quais 

se inserem na perspectiva meritocrática de valorização da carreira docente (sendo o PCE 

um deles) submetendo o aumento salarial à aprovação dos docentes nesses cursos como 

descreve Silva (2007, p. 246):  

Em meio ao ar de continuidade e aperfeiçoamento das estratégias de 

intervenção governamental que envolvia a gestão, uma das novidades 

apresentadas pelo Secretário da Educação referia-se à implantação das 

“escolas referência”, definidas como instituições-modelo para abrigar 

os melhores profissionais do quadro e receber os alunos mais 

destacados da rede. A intenção de criação dessas instituições era 

justificada pelo compromisso com a melhoria da qualidade do ensino e 

a elevação da remuneração dos professores mais preparados. 

Prenunciava-se a abertura de um ciclo em que a valorização do servidor 

público associava-se à atribuição de mérito individual, em 

contraposição à perspectiva de isonomia para funções iguais dentro da 

carreira. O governador argumentava que “Esta é uma opção realista que 

dá perspectivas reais de avanços profissionais ao servidor, estando 

inserida ao mesmo tempo no programa de melhoria na qualidade da 

educação na Bahia” (Diário Oficial, 1995ª, p. 3).   

 

É importante que os professores se atualizem e se aperfeiçoem mediante cursos 
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de especialização, mestrado, doutorado etc., no entanto os resultados pífios das avaliações 

dos discentes revelam que algo está fora do lugar no processo de ensino-aprendizagem, 

ou seja, é possível levantarmos a hipótese de que fatores atinentes às condições materiais 

de existência (investimento público de monta na educação) e à valorização da ciência, 

dos docentes, da literatura, da história etc., e da educação como um todo na sociedade são 

muitíssimo importantes para reverter o quadro de baixíssimo desenvolvimento 

educacional dos alunos baianos e da evasão escolar.  

A conclusão a que se chega é que a questão educacional baiana no período carlista 

foi marginalizada e concebida em bases salvacionistas em articulação ao 

desenvolvimentismo dos anos 1930 (SILVA, 2007.) apesar das indicações de 

modernização do estado em outras áreas como o turismo, por exemplo, no sentido de 

implementar a desregulamentação, a desestatização e estimular a competitividade.  

E por fim, mas não menos importante tem-se, no caso específico do estado da 

Bahia, o nosso tão importante instrumento de luta que é o Estatuto do Magistério Público 

do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia25, criado pela Lei nº 8.261 de 29 de 

maio de 2002, que no seu artigo 2º discorre sobre a valorização do profissional da 

educação. Esse texto dá base legal, porque regulamenta o aperfeiçoamento com 

aproveitamento dos docentes da rede, junto com os documentos já citados, à 

implementação do Programa Ciência na Escola, configurando-se esse num curso de 

atualização e aperfeiçoamento, inserido nas políticas de Desenvolvimento Profissional 

Docente, geridas e gestadas pelo Estado da Bahia. 

Como já dissemos o Programa Ciência na Escola (PCE)26, implementado no ano 

de 2012, se configura como um curso de formação para professores da educação básica 

(Ensino Fundamental II e Ensino Médio) da rede pública estadual baiana que objetiva 

proporcionar a assimilação de conceitos e metodologias de ensino da educação científica, 

da alfabetização científica, e da pesquisa como metodologia de ensino para professores e 

estudantes do estado da Bahia. Pressupõe-se que esse programa (PCE) seja embasado 

pelos PCN e pelo Relatório sobre educação da UNESCO realizado por Delors (2010), 

cujo um dos pilares é “aprender a conhecer”, princípio este que se insere no conceito 

metodológico do PCN de “aprender a aprender”, os quais estão imbricados de intenções 

                                              
25 file:///C:/Users/Login/Downloads/Estatuto%20do%20magisterio.pdf. Acesso em 27 fev. 2018. 
26 http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1. Acesso em: 30 jul. 2017. 

../../../../../Login/Downloads/Estatuto%20do%20magisterio.pdf
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políticas e ideológicas, e que serão explicitados na análise do material didático.  

 Achamos pertinente proceder à crítica desse posicionamento dos PCN e de Delors 

(2010) supracitados quando nos é dito que as orientações sugeridas pelo Ministério da 

Educação no que se refere ao ensino de Ciências dizem que alfabetizar em Ciências não 

é transmitir uma série de conceitos etc., mas “(...) É ensinar a aprender a aprender 

conceitos, procedimentos e atitudes (...)” (grifo nosso) (ANDRADE, 2010. p. 10). Se a 

alfabetização científica se resumir a “aprender a aprender” acho razoável perguntar 

quando é que o aluno vai se apropriar realmente dos fatos, conceitos, procedimentos, 

atitudes etc. se ele ficar só aprendendo a aprender? Até mesmo porque cada ser humano 

desenvolve competências e habilidades diversas no que tange à apreensão de um 

conhecimento daí o “aprender a aprender” ser idiossincrático de cada indivíduo, ou seja, 

pode muito bem acontecer de alguns alunos estarem ainda “aprendendo a aprender” um 

conceito enquanto outros já o apreenderam e já o utilizam sem mais dificuldades.  

Dermeval Saviani27 em uma entrevista cujo título é “Aprender a aprender: um 

slogan para a ignorância” faz uma crítica pertinente a respeito desse princípio 

pedagógico, conforme trecho abaixo: 

Quem são, politicamente falando, os defensores da pedagogia do 

“aprender a aprender”? 

Hoje em dia a pedagogia do “aprender a aprender” é a grande referência 

da orientação dominante. Tanto que está nos documentos oficiais e 

internacionais que depois se reproduzem em cada nação, como está nos 

meios de comunicação onde tentam convencer os professores das suas 

virtudes. O Relatório Jacques Delors das Nações Unidas sobre 

educação para o século XXI tem como eixo essa orientação do 

“aprender a aprender” e os países reproduzem isso nas suas políticas 

educativas. É uma pedagogia que tem origem na escola nova, no 

construtivismo de Piaget, que estava apoiado no keynesianismo. Agora 

foi recuperada, no contexto político do neoliberalismo, pelos pós-

modernos. A ideia é que todo o ambiente é educativo – aprende-se em 

diferentes lugares, em diferentes circunstâncias e … também na escola! 

O argumento que dão para isso é que aquela visão rígida foi superada 

em benefício de uma sociedade flexível em que nada se pode prever. A 

escola não pode formar para 5 ou 10 anos, não se sabe como vai ser o 

futuro que está em constante mudança. Portanto, a escola não deve 

ensinar algo, mas apenas aprender. Mas este novo aprender a aprender 

já nem sequer dá a importância que os construtivistas davam à ciência. 

Não sei como é aqui, mas no Brasil introduzem parâmetros curriculares 

nos temas “transversais” – é como se os temas não fossem objecto desta 

ou daquela disciplina, mas atravessam todo o currículo – educação 

                                              
27 http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/. Acesso em 03 mar de 

2018. 

http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/


42 
 

cívica, moral, ambiental, sexual.28 

 

Deduz-se daí que a pedagogia do aprender a aprender esvazia a escola de 

conteúdos e aprendizagens significativas, principalmente quando apregoa que todos os 

lugares na sociedade são lugares “de educação”, “de aprendizado”, “de ensino”, 

dirimindo o papel tão importante e primaz da escola na formação da juventude. Contudo, 

é bom ressaltar que a escola que está tendo essa espécie de diluição do seu papel formativo 

é a escola pública (exceção feita aqui aos colégios, em quantidade ínfima, que são 

considerados centros de excelência da educação básica), à qual tem acesso os filhos de 

trabalhadores, pois as escolas das classes abastadas continuam tendo acesso, com 

disciplina rígida e padrão de excelência, ao conhecimento humanístico produzido 

secularmente.   

Segundo Saviani (2012), houve dois momentos muito importantes na constituição 

da educação brasileira: um na década de 1930, pautado no “entusiasmo pela educação”, 

quando a burguesia levantava a bandeira de educação para todos no intuito de 

consubstanciar uma sociedade democrática capitaneada por ela própria; e o segundo 

momento na década de 1970, quando essa mesma burguesia percebeu que, com o aumento 

da participação ativa da população em geral na política, os trabalhadores que obtinham 

formação humanística começavam a votar contra os interesses burgueses, o que gerava 

tensão e contradição no seio da sociedade. Passou-se, então, do “entusiasmo pela 

educação” para o “otimismo pedagógico”, uma tentativa de esvaziamento político das 

escolas com a crença de que as técnicas pedagógicas dariam conta de resolver os 

problemas sociais ou, pelo menos, escamoteá-los, diluindo os conteúdos e precarizando 

os fazeres docentes.  

O PCE é um programa de ensino que atua no aperfeiçoamento didático-

pedagógico do professor, na implementação da educação científica para o aluno e está 

inserido no conjunto dos Projetos Estruturantes da SEC BA, que são definidos da seguinte 

forma pela síntese dos Projetos Estruturantes do ano de 2015:  

Os Projetos Estruturantes constituem uma categoria de ação composta 

por um conjunto de projetos que, além de implementarem políticas 

educacionais, buscam a reestruturação dos processos e gestão 

pedagógicos, a diversificação e inovação das práticas curriculares, 

                                              
28 http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/. Acesso em 03 mar de 

2018. 

http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/
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como consequência e foco principal, a melhoria das aprendizagens, são 

eles: Programa Mais Educação (PME); Ensino Médio Inovador 

(ProEMI); Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

(PRONATEC); Gestar na Escola; Programa Ciência na Escola (PCE); 

Artes Visuais Estudantis (AVE); Festival Anual da Canção Estudantil 

(FACE); Tempos de Artes Literárias (TAL); Educação Patrimonial e 

Artística (EPA); Encontro de Canto Coral (Encante); Produção de 

Vídeos Estudantis (PROVE); A Arte de Contar História (s); Mostra de 

Dança Estudantil (DANCE); Ressignificação da Dependência; 

Ressignificando a Aprendizagem (somente para os NRE 19 – Feira de 

Santana e 26 – Salvador); Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP); 

Capoeira na Escola – Patrimônio de Todos Nós; Juventude em Ação 

(JÁ); e Mídias e Tecnologias Educacionais.29 

 

 Como a citação nos revela sobre os Projetos Estruturantes trata-se de 

“implementação de políticas educacionais” que “buscam a reestruturação dos processos 

e gestão pedagógicos”. No que se refere a essas diretrizes cabe a pergunta seguinte: estaria 

o PCE sofrendo os efeitos da mudança no paradigma de produção capitalista que vem 

desde os anos 1970 e mais fortemente nesse início de século XXI aumentando a 

quantidade de tecnologia nos processos produtivos (que exigem flexibilidade e 

polivalência do trabalhador) e portanto seria necessário desde a educação básica um 

contato mais refinado dos alunos com os conceitos e preceitos da educação científica 

inserida no paradigma do aprender a aprender? Claro que não para todos os alunos, mas 

apenas para aqueles que se destacam e se comprometem mais com essa área de tecnologia, 

novas matrizes energéticas, robótica etc. Até mesmo porque o governo incentiva 

(verbalmente) a criação dos clubes de ciências, mas os recursos, ou seja, a subvenção é 

mínima.  

 Os governos petistas na Bahia não romperam com a cartilha neoliberal desde 

Jacques Wagner até o atual governador, já em seu segundo mandato, Rui Costa sendo este 

último bastante criticado pelas entidades de classe na luta pela manutenção dos direitos 

trabalhistas. 

 Esses governos têm perpetrado o fechamento de escolas e a precarização da 

atividade docente, dificultando assim o acesso a uma educação escolar de qualidade para 

os alunos baianos. Fala-se muito em “direitos de aprendizagem”, no entanto não são 

resolvidos problemas elementares como os infra estruturais que assolam nossas 

                                              
29 Fonte: http://www.educacao.ba.gov.br/system/files/private/midiateca/documentos/2015/sintese-dos-

projetos-estruturantes.pdf. 

 

http://www.educacao.ba.gov.br/system/files/private/midiateca/documentos/2015/sintese-dos-projetos-estruturantes.pdf
http://www.educacao.ba.gov.br/system/files/private/midiateca/documentos/2015/sintese-dos-projetos-estruturantes.pdf
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instalações escolares.  Vejamos a seguinte notícia: 

O governador Rui Costa (PT) quer fechar em torno de 100 escolas 

públicas do Ensino Fundamental em todo o Estado da Bahia. Esta 

medida é um grande ataque à educação pública, tudo em nome de um 

“reordenamento da rede escolar”, que nada mais é que um corte no 

investimento como parte do plano de austeridade anunciado pelo 

petista. 

O interesse do Estado é passar para os munícipios a responsabilidade 

por todo o Ensino Fundamental. Contudo, a maioria dos munícipios 

estão sem dinheiro e não tem suporte para assumir a demanda. A 

irresponsabilidade do governo estadual joga a educação na lata do lixo. 

A educação nunca foi prioridade no governo de Rui Costa. Os 

professores amargam arrocho salarial, a maioria das escolas não tem 

estrutura eficiente para um bom processo de ensino e aprendizagem. 

Por isso, o ensino médio da Bahia ficou em último lugar, no país, no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2017, de 

acordo o Ministério da Educação (MEC). O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o MEC 

também apontam que os resultados do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), com base em dados coletados ano passado, 

coloca as escolas estaduais da Bahia na 25ª posição (terceira pior 

colocação entre as 27 unidades da federação) nas notas de 

Matemática.30 

 

 Essa onda neoliberal de ataques aos direitos adquiridos e de responsabilização dos 

indivíduos pelo fracasso pessoal e social vem sendo gestada desde o governo do então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC) com a série de privatizações 

e a mercantilização ou “quase” mercantilização de setores que antes eram dever do Estado 

fornecer como saúde, educação, telecomunicações, matriz energética etc.   

 Segundo Oliveira (2009), a universalização das políticas públicas educacionais 

que vigia até o primeiro mandato de FHC deu lugar, com a reforma educacional 

implementada por seu governo, a uma política educacional que priorizava o ensino 

fundamental por meio do FUNDEF31 e era focalizada nos mais necessitados e em públicos 

                                              
30 Fonte: https://www.pstu.org.br/governador-rui-costa-pt-quer-fechar-escolas-na-bahia/. Acesso em 28 de 

fevereiro de 2019. 
31 “Muitas reformas ocorridas no período FHC foram na contramão dos direitos e garantias conquistados 

na Constituição Federal de 1988. Como exemplo, a priorização do ensino fundamental na política de 

financiamento, via a instituição do FUNDEF, pela emenda à Constituição n. 14/06 e lei n. 9424/96. A 

criação de tal Fundo, bem como outras políticas de importância capital na distribuição das competências e 

responsabilidades entre os entes federados em matéria educacional, só foi possível mediante a Emenda 

Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 1996. Por meio da referida Emenda, o amplo direito à educação, 

do nascimento à conclusão do ensino médio, sem o limite de idade previsto na lei anterior, lei n. 5692/71, 

foi substituído pela prioridade no ensino fundamental (determinada, sobretudo, pela força do financiamento 

compulsório) e a progressiva universalização do ensino médio.” (OLIVEIRA, 2009, p. 199.). 

https://www.pstu.org.br/governador-rui-costa-pt-quer-fechar-escolas-na-bahia/
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alvo específicos.  

 Na transição do governo FHC para o governo Lula apesar das críticas desse àquele 

houve muitas permanências nos métodos de gestão do Estado em especial no que toca aos 

assuntos educacionais como a descentralização da administração das escolas tendo a 

figura do diretor como um preboste do governo federal, e por meio das avaliações 

externas uma forma de controle de desempenho dos alunos assim como de 

responsabilização dos professores pelo sucesso ou fracasso nos exames feitos pelos 

discentes.  

 Segundo Oliveira (2009, p.202) sobre o modelo de gestão da educação herdado e 

mantido pelo governo Lula:  

Nesse modelo focado na gestão local, a escola passa a constituir-se de 

fato como núcleo do sistema e o diretor passa a ser o seu principal 

“representante”, quem personifica os novos modelos de gestão 

(OLIVEIRA, 2007 e 2008). Esse é um elemento crucial na 

transformação dos regimes organizativos das escolas. Tais mudanças 

contribuem para o desmantelamento dos regimes organizativos dos 

profissionais da educação, com base em maior autonomia de caráter 

corporativo-profissional, e sua substituição por regimes de empresa: o 

estabelecimento de missões e objetivos que cada escola por si deve 

atingir. Esse processo faz com que a escola vá se distanciando do 

contexto social e político mais amplo no qual está inserida, 

restringindo-se a uma visão do entorno mais imediato – o local –, o que 

aos poucos contribui para o enfraquecimento da noção de educação 

como bem público e universal. Contudo, esse modelo estabelece nova 

regulação. Ao mesmo tempo em que descentraliza as ações de 

implementação (e com elas recursos financeiros, autonomia 

orçamentária, contratos por meio de metas e compromissos a serem 

atingidos), põe em prática novas formas de controle e vigilância, de 

autoverificação, muitas vezes com base na cobrança dos resultados que 

foram prometidos por meio da fixação de objetivos e metas pelos 

próprios envolvidos. 

 

 A autora chega à conclusão de que apesar de ter havido alguns avanços no sentido 

da melhoria das condições de vida das populações mais carentes no Brasil e de ter havido 

algumas rupturas com a forma de governar de FHC houve também muitas permanências 

de políticas de cunho neoliberal principalmente no que tange a um voluntarismo no setor 

público educacional e na responsabilização do indivíduo ante as carências de 

oportunidades que deveriam ser criadas pelo Estado.  

 Com a mudança no setor produtivo (reestruturação produtiva no capitalismo) e na 

configuração do emprego com o problema da ‘empregabilidade’ a partir dos anos 1990 o 
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Estado brasileiro se preocupou em adotar as diretrizes da Organização da Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) no sentido de adequar as escolas e os currículos 

às necessidades do mercado de trabalho mais flexível e adaptável32 (Oliveira, 2009). Os 

governos petistas no estado da Bahia parecem ter se alinhado a tais determinações 

neoliberais. 

Nesse contexto é que o PCE precisa ser lido como mais uma estratégia 

intermitente de formação docente, tentativa de melhoria educacional e adequação às 

exigências do mercado (com a formação de mão de obra qualificada e flexível) a qual não 

apresenta até então resultados concretos. Encontramos um dado curioso em relação ao 

Sistema de avaliação da Educação Básica (SAEB) que nos revela o seguinte: 

Na edição de 2013 a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

prevista no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 

passou a compor o Saeb a partir da divulgação da portaria nº 482, de 7 

de junho de 2013. Outra inovação desta edição foi a inclusão em caráter 

experimental da avaliação de Ciências, a ser realizada com os 

estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio. Neste ano foi aplicado, em caráter de estudo experimental, um 

pré-teste de Ciências Naturais, História e Geografia que não geraram 

resultados para a edição.33 

 

Salientamos que o PCE é um programa de ensino que almeja a 

interdisciplinaridade com todas as disciplinas escolares do currículo oficial e é um 

programa que foi implementado pelo governo do estado da Bahia no ano de 2012, logo 

entendemos como chamativa e intrigante a (re) inclusão das Ciências naturais, da História 

e da Geografia no SAEB num período próximo ao de implantação do PCE vez que do 

ano de 2001 até o ano de 2009 apenas as disciplinas de Português e Matemática eram 

avaliadas por esse sistema. Apesar de em anos anteriores34 as disciplinas das ciências 

                                              
32 “Os elementos acima descritos podem ser observados nas reformas postas em prática no Brasil nos anos 

1990. A condução de tais reformas era justificada pela necessária modernização do país, que carecia de 

força de trabalho mais bem qualificada e adequada aos novos processos de reestruturação produtiva. A 

ênfase na educação geral como essencial ao desenvolvimento de competências necessárias ao mercado de 

trabalho – agora mais flexível e adaptável – foi responsável pelas mudanças no currículo e pela adoção da 

matriz de competências, bem como pela instituição de um mecanismo de financiamento do ensino 

fundamental, como o já citado FUNDEF, que obrigou os estados e municípios a assumirem suas respectivas 

responsabilidades com tal oferta.” (OLIVEIRA, 2009, p. 200.). 
33 Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso em 28/02/2019. 
34 “O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas 

em larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns 

fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do 

ensino ofertado.” 

“Desde 1990, quando foi criado, o Saeb teve algumas reestruturações. Em 2005, passou a ser composto por 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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naturais, Química, Física, Biologia e das humanidades História e Geografia terem sido 

avaliadas. 

No capítulo seguinte vamos adentrar o material didático do PCE e identificar seus 

fundamentos teóricos para compreender as suas implicações no processo de ensino 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
duas avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que manteve as características, os 

objetivos e os procedimentos da avaliação efetuada até aquele momento, e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade 

do ensino ministrado nas escolas das redes públicas.” Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. 

Acesso em 0103/2019. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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2. CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA, DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E DE 

HISTÓRIA NO MATERIAL DIDÁTICO “BAHIA, BRASIL, ESPAÇO, 

AMBIENTE E CULTURA”  

 

 

 

Neste capítulo buscamos apresentar uma discussão sobre a concepção de História 

enquanto ciência, relacionada à discussão de ciência e educação científica foco da 

proposta do PCE. Ou seja, analisar de perto quais os fundamentos teóricos da proposta 

que se apresenta no material didático e que propõe alfabetizar cientificamente em todas 

as áreas. 

A concepção de História que nos orienta está embasada fundamentalmente na 

Teoria da História de Rüsen a qual sistematiza as diversas facetas do pensamento histórico 

científico e seu método que leva em consideração as dimensões antropológicas, 

intersubjetivas, sociais, políticas, culturais e historiográficas na delimitação da História 

enquanto ciência e seu cariz disciplinar. Segundo Martins (2017, p. ii.):  

Para o pensamento histórico em geral, como para o pensamento 

historiográfico em particular, Rüsen considera que o ponto analítico 

inicial da matriz se situa numa angústia existencial elementar, por ele 

chamada de carência de orientação. Vista como uma constante 

antropológica – que ecoa o binômio categorial consagrado por 

Koselleck: espaço de experiência e horizonte de expectativa – a 

carência de orientação motiva o indivíduo, suscita interesse, impulsiona 

a pergunta histórica. Pode-se dizer que o modo de perguntar e o modo 

de responder, do pensamento histórico em geral e do pensamento 

histórico em sua forma especializada na historiografia, diferem apenas 

em grau. Neste, o controle metódico e o rigor analítico prevalecem. 

Naquele, vibra a espontaneidade das inquietações e das ansiedades, tão 

marcantes no pensamento de Paul Ricoeur.   

  

 Será discutido o caráter da História enquanto ciência35 e o porquê desta se afastar 

do paradigma das ciências ditas nomológicas (Rüsen, 2015) ou que buscam verdades 

universais. A História enquanto uma ciência social é constantemente entremeada de 

                                              
35 Tive a oportunidade de conhecer a obra de Jörn Rüsen e a Teoria da História enquanto ciência por ele 

formulada através das discussões e leituras orientadas do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino 

de História (LAPEH) da UESB. 
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interesses e intenções de todo o tipo para se firmar no conspecto das ciências, ainda que 

seja uma ciência idiossincrática, não pode prescindir de pesquisa metódica.   

 Apresentaremos também a concepção de educação científica por nós utilizada na 

análise do material didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura, 

problematizaremos as especificidades da História enquanto ciência, identificaremos no 

material didático analisado as concepções de ciência, de História e de alfabetização 

científica; e relacionaremos os exemplos do material didático com a discussão teórica e 

com a bibliografia. 

 

 

 

2.1 Ciência e Educação Científica: rastreando a proposta pedagógica 

 

 

A presente pesquisa procura compreender o PCE e sua abordagem metodológica 

com o uso de sequências didáticas, fundamentado na educação científica, na alfabetização 

científica e na interdisciplinaridade, uso de material didático específico para a formação 

do professor, como sendo algo que o diferencia, por exemplo, de outros programas e/ou 

projetos estruturantes da rede pública estadual da educação básica baiana. 

Trata-se de pesquisa importante para o debate acerca do material didático de 

história, visto que se propõe a analisar de que maneira a história em geral e mais 

especificamente a história da Bahia, é retratada, ou seja, qual enfoque é dado a essa 

história em se tratando de um material didático que tem como objeto principal o estado 

da Bahia, num estudo que à primeira vista parece interdisciplinar e utiliza-se dos 

pressupostos da educação científica. 

Por exemplo, o livro do professor utilizado pelo PCE nos traz os seguintes 

conceitos de Ciência e de Categorias de conteúdo de ensino:  

O que é Ciência? 

A Ciência se define como um conhecimento necessariamente fundado 

por: 

• Basear-se em argumentação racional autodemonstrável; 

• Formular hipóteses (suposições justificadas e baseadas em argumentos) 

e meios para desenvolvimento, análise e verificação; 

• Ter compromisso com a esfera coletiva – ser um conhecimento público, 
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questionável e verificável por qualquer um que se qualifique para isso. 

(ANDRADE, 2010, p. 16). 

 

Em seguida apresenta o conceito de alfabetização científica e sua relação com o 

processo de ensino e aprendizagem: 

 

Alfabetizar cientificamente é iniciar os estudantes no uso social da 

lógica e da linguagem científica, oferecendo-lhes oportunidades 

práticas de sustentar o conhecimento como processo de investigação 

fundamentado nos valores acima descritos. Do ponto de vista didático, 

isso é possível na medida em que todo e qualquer tema de investigação 

seja proposto de acordo com objetivos de ensino bem definidos.  

(ANDRADE, 2010, p. 16). 

 

Para tanto apresenta o conceito de ensinar e a preocupação em o quê ensinar: 

 

A. Definir conteúdos de ensino para ter a consciência do que se ensina e 

de como se ensina um tema 

Independentemente da forma de ensino, pode-se considerar quatro 

grandes categorias de conteúdo de ensino: factual, conceitual, 

procedimental e atitudinal. O que eles significam? 

• Conteúdo factual: ‘o que se deve saber? ’ 

• Conteúdo conceitual: ‘o que se deve saber explicar? ’ 

• Conteúdo procedimental: ‘o que se deve saber fazer? ’ 

• Conteúdo atitudinal: ‘como se deve ser? ’(ANDRADE, p. 21). 

 

Essas quatro grandes categorias de conteúdo se aproximam em alguma medida e 

com algumas diferenças dos quatro pilares da educação para o século XXI descrito no 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século 

XXI: “A educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.” (DELORS, 2010, p. 29). Trata-se 

de proposições instigantes, no entanto, a crítica que se faz é no sentido de se questionar 

se as escolas públicas baianas, no que tange à sua condição infraestrutural e à 

disponibilidade de capacitação dos professores, realmente fomentam esse tipo de ensino; 

e, mais importante, se o papel central da escola é esse, o saber científico não se diluiria e 

perderia espaço nessa categorização?  

Cabe questionar também se a ciência histórica é tratada como ciência, no que se 

refere às suas respectivas idiossincrasias epistemológicas e ao rigor metodológico, no 

PCE e no seu material didático. Como  demonstra Rüsen (2015, p. 64, grifo no original), 

“ciência é método – nenhuma disciplina, nenhuma especialidade pode contornar essa 
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exigência, se quiser engalanar-se com a qualidade da cientificidade”. Nesse sentido é que 

perguntamos: o material didático, campo empírico desta pesquisa, leva em consideração 

as especificidades da história enquanto ciência?   

Segundo Demo (2010), a educação científica estaria relacionada a uma mudança 

significativa na forma como o ensino é ministrado, tanto no nível básico quanto no 

superior, e deveria se caracterizar não apenas pela reprodução do conhecimento adquirido 

pela ciência (aulas expositivas e ‘verborrágicas’), mas também pela possibilidade dada a 

professores e alunos para criticar o conhecimento adquirido, pesquisar e formular novas 

teorias e sínteses. Essa perspectiva de educação está ligada à sociedade do século XXI, a 

‘sociedade intensiva de conhecimento’. Segundo o autor: 

Educação científica é vista como uma das habilidades do século XXI, 

por ser este século marcado pela “sociedade intensiva de 

conhecimento”, sendo apreciada como referência fundamental de toda 

a trajetória de estudos básicos e superiores, com realce fundamental a 

tipos diversificados de ensino médio e técnico. (DEMO, 2010, p.15). 

 

 Embora não haja consenso entre os especialistas sobre as concepções de educação 

científica é consenso que em um mundo cada vez mais tecnológico o país que apenas 

importar tecnologia sem entender seu funcionamento e sua elaboração vai ser sempre um 

país de usuários intuitivos dos recursos tecnológicos. Nesse sentido é que o educar pela 

pesquisa soa como algo inovador e que pode ser bastante profícuo tanto nas ciências duras 

quanto nas ciências sociais e na matemática levando-se em conta não apenas o caráter 

nomológico (RÜSEN, 2010) das ciências como a física, por exemplo, mas também o 

método histórico, no caso da Ciência História,  que leva em consideração a experiência 

humana ao longo do tempo e a análise detida das fontes históricas, ou seja, todo esse 

aporte teórico e experimental pode ser abordado em sala de aula da educação básica e 

pode ser solicitado dos alunos que produzam textos sobre temas de interesse científico 

fazendo com que os mesmos apreendam a valorizar a autoridade do argumento. 

 O conceito de Alfabetização Científica está subsumido no conceito de Educação 

Científica sendo este último mais amplo e complexo e que envolve um processo ao longo 

da vida e aquele um processo inicial, uma espécie de acesso ao código. No livro do 

professor do PCE lemos o seguinte acerca da alfabetização científica: 

Poder compreender como as coisas funcionam exerce fascínio sobre os 

estudantes, os instiga a descobrir, a procurar respostas, a tentar produzir 

fenômenos – a agir de maneira científica. O estudo do sentido e da 
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explicação do ‘o que’, do ‘por quê’, do ‘quando’ e do ‘como’ de todas 

as coisas é a missão básica de todas as ciências, práticas e saberes que 

devem ser descobertos e trabalhados na escola. É exatamente nesse 

ponto que se deve creditar ao professor o papel de ser aquele que media 

(SIC) a relação entre o estudante e o conhecimento, auxiliando-o a 

organizar o mosaico de seu próprio pensamento e a perceber-se como 

um explorador das linguagens do universo, como um sujeito do 

conhecimento. (ANDRADE, 2012, p. 14.). 

Alfabetizar cientificamente é iniciar os estudantes no uso social da 

lógica e da linguagem científica, oferecendo-lhes oportunidades 

práticas de sustentar o conhecimento como processo de investigação 

fundamentado nos valores acima descritos. Do ponto de vista didático, 

isso é possível na medida em que todo e qualquer tema de investigação 

seja proposto de acordo com objetivos de ensino bem definidos.” 

(ANDRADE, 2012, p. 16.). 

 

Entendo que para que haja educação científica em sala de aula, tendo a pesquisa 

como mais um método de ensino, é necessário que o professor tenha condições espaço-

temporais e financeiro-econômica-estruturais para tornar-se um professor autor-

pesquisador. No contexto brasileiro atual de déficit em investimentos na educação pública 

e obliteração de debates científicos fica dificultada a implementação efetiva da 

alfabetização e educação científicas na educação básica. 

Segundo Demo (2010), o conceito de Educação Científica está relacionado à 

aplicação do método de pesquisa em sala de aula, aos professores autores e ao conceito 

de “educação ao longo da vida”. Ou seja, na concepção de Demo a Educação Científica 

não coaduna com um tipo de proposta pedagógica meramente focada em “adestrar” os 

alunos. Coaduna ao invés com uma proposta pedagógica que propugne por uma educação 

que esteja permeada pela pesquisa na qual o estudante seja instigado a pensar, questionar 

e propor problemas e discussões fundamentando-se sempre na autoridade do argumento; 

e produzindo artigos, ensaios, protótipos relacionados às engenharias, robótica etc. 

Não localizamos o conceito “Educação Científica” no material didático escopo 

desta análise, no entanto, salientamos que quando as autoras do material tratam da 

Alfabetização Científica ali está embutida a proposta de educação científica, pois apesar 

de serem conceitos diferentes, alfabetização e educação, eles estão próximos, sendo a 

alfabetização a iniciação nos códigos e a educação um processo mais amplo e complexo 

(ao longo da vida).  

A proposta de Alfabetização Científica trazida pelo material didático contempla o 

conceito de Educação Científica (embora não apareça com essa terminologia) defendido 
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por Demo (2010) no qual a pesquisa é considerada como princípio científico e educativo 

em todos os níveis de ensino, no entanto na parte dos procedimentos metodológicos o 

material didático considera somente o método das ditas ciências duras, excluindo portanto 

a História ou pelo menos não explicitando o método da História enquanto ciência. 

Vejamos: 

Procedimentos metodológicos 

Para desenvolver a metodologia científica na sala de aula, é necessário 

transformar objetivos em expectativas de aprendizagem para os 

estudantes. A seguir, propõem-se cinco habilidades fundamentais e o 

desenvolvimento de cada uma. 

1. Escolher um tema de interesse ou observar um fenômeno e formular um 

problema ou uma questão a ser investigada; 

2. Fazer levantamento de informações sobre o assunto e formular 

hipóteses; 

3. Realizar experimentações; 

4. Analisar os resultados; 

5. Estabelecer conclusões. 

(ANDRADE, 2012, p. 17.). 

 

As habilidades descritas acima são habilidades próprias das ciências que agem 

nomologicamente (Rüsen, 2015), as ciências galileanas. A História, por seu lado, não 

realiza experimentações, mas busca elucidar a experiência humana ao longo do tempo.  

Nos instigou saber se a ciência histórica é tratada como ciência, no que se refere 

às suas respectivas idiossincrasias epistemológicas e ao rigor metodológico, no PCE e no 

seu material didático. Como  demonstra Rüsen (2015, p. 64, grifo no original), “ciência 

é método – nenhuma disciplina, nenhuma especialidade pode contornar essa exigência, 

se quiser engalanar-se com a qualidade da cientificidade”. Nesse sentido é que 

perguntamos: este material didático, leva em consideração as especificidades da história 

enquanto ciência?   

Deve haver comunicação entre as ciências (sem o vilipêndio de uma pela outra), 

tanto as humanidades entre si quanto as humanidades com as exatas e biológicas e a 

matemática e vice-versa etc., pois essa postura é o que realmente pode dar base de 

cooperação entre as áreas do conhecimento a um programa que tenciona utilizar a 

interdisciplinaridade (como pressuposto didático-pedagógico), como é o caso do PCE. 

Logo o método histórico científico deveria ter sido apresentado pelo programa PCE o que 

não foi feito. 

Muitas vezes, quando uma única forma do conhecimento é admitida (por exemplo 

o conhecimento experimental da física ou da química) e essa forma de conhecimento é 
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considerada como base para as ciências sociais ou à área das humanidades, incorre-se no 

equívoco de não se levar em consideração a historicidade e a politicidade (DEMO, 2010), 

além do método próprio de análise do real que embasa essas ciências humanas. 

 As ciências sociais e humanas possuem um método próprio que, no caso da 

história, particularmente no período do entre guerras (1928), por influência dos Annales 

d´histoire économique et sociali, Escola dos Annales (DOSSE, 2003), deixou de ser um 

método simplesmente analítico fechado (de gosto positivista e metódico), da forma como 

é utilizado pelas ciências naturais, as quais têm como escopo a elaboração de leis 

universais que tendem a sempre se repetir. A História deixou de ser escrita tendo como 

objeto somente os feitos dos “de cima”, da elite política, econômica, social etc. e passou 

com os Annales a se interessar pela história dos “de baixo”, dos homens e mulheres 

comuns que fizeram e fazem história.  

A história enquanto ciência também exige método rigoroso de pesquisa, posto que 

é ciência, no entanto, trata-se de ciência sui generis no que se refere ao fato de ser 

atravessada por fenômenos ligados à política, à cultura e às mais variadas etnias que são 

fatores que influenciam grandemente o narrar histórico e as elaborações historiográficas, 

as quais também estão subsumidas em sua historicidade. Dito isso, podemos entender que 

a História enquanto Ciência, apesar do método rigoroso de investigação dos elementos 

factuais (análise e cotejamento de fontes) ligados à experiência e sua teorização, é sempre 

dependente dos valores de quem a escreve (e, por conseguinte, da sociedade na qual essa 

história se inscreve, é escrita e depois transcrita) e do sentido que a ela é atribuído, 

necessitando assim de ser reescrita e revisada de tempos em tempos, a depender dos 

questionamentos que a ela (Ciência da História) são feitos pelos homens e mulheres do 

tempo presente. No prefácio à edição brasileira do seu A História em migalhas: dos 

Annales à nova História, Dosse, (2003) discorre sobre o seguinte em relação à 

necessidade de reflexão do pensamento histórico e da historiografia: 

 

Além da conjuntura memorial atual, sintomática da crise de uma das 

duas categorias meta-históricas – o horizonte da expectativa, a ausência 

de projeto de nossa sociedade moderna –, a disciplina histórica se 

reengaja com uma função relacionada ao agir, à dívida ética para com 

o passado. O regime de historicidade, sempre aberto ao devir, 

certamente não é mais a projeção de um projeto plenamente pensado, 

fechado sobre si mesmo. A lógica mesma da ação mantém aberta o 

campo dos possíveis, em uma reabertura das potencialidades do 
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presente alimentada pelos possíveis não averiguados do passado. A 

função da história continua, portanto, viva e o luto das visões 

teleológicas pode se tornar uma chance para repensar o mundo de 

amanhã. (DOSSE, 2003, p. 16). 

 

Assim, o que o autor defende vai ao encontro do sempre importante ofício do 

historiador no sentido de lançar novas perguntas ao passado, apesar da crise das meta-

narrativas e da crise também das visões e/ou explicações teleológicas, no intuito de 

fundamentadamente perspectivar o futuro, mas principalmente representar o passado com 

base em pesquisa rigorosa.  

Esta perspectiva está distante da proposta apresentada pelas autoras do livro do 

professor do PCE, como vemos abaixo:  

Professor, este livro foi escrito para auxiliá-lo a trabalhar de forma 

prática e consistente, a Ciência no dia a dia dos estudantes da escola 

pública. A metodologia escolhida propõe questões sobre a Bahia e o 

local de vivência para que os estudantes pensem e investiguem a partir 

de fatos e fenômenos de seu cotidiano, realizando experimentos 

simples, utilizando materiais baratos, mas muito significativos para a 

formação do pensamento científico. 

Nosso maior objetivo é demonstrar como pode ser instigante e divertido 

transformar opiniões comuns e temas da vida diária em objeto de estudo 

científico e de conhecimento mais refinado. Partimos da leitura do 

Livro do Estudante – Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura 

para propor a investigação de conceitos e problemas solucionáveis em 

sala de aula, por meio de experimentação e atividades de registro que 

exercitem o pensamento lógico. Mas é você, professor-autor das 

práticas escolares, o maior protagonista desta proposta: aquele que 

conhece melhor do que ninguém os estudantes e a quem cabe convidá-

los para embarcar nesta aventura científica. Crie, inove, use e abuse da 

proposta de alfabetização científica trazida por este Livro do Professor 

e pelo Livro do Estudante. (ANDRADE, 2012. p. 5.). 

 

Aqui é importante destacarmos o seguinte: o fato de a proposta didático 

pedagógica do documento embasar-se na “investigação de conceitos e problemas 

solucionáveis em sala de aula, por meio de experimentação e atividades de registro que 

exercitem o pensamento lógico” (ANDRADE, 2012. p. 5.).  No tocante à experimentação 

e ao uso do pensamento lógico tais conceitos nos fazem ponderar que o próprio material 

didático e sua proposta didático-pedagógica de interdisciplinaridade devem respeitar e 

utilizar os métodos de todas as disciplinas envolvidas de modo a coadunar esforços no 

sentido de desenvolver eficazmente a interdisciplinaridade. No entanto quando se propõe 

conceitos como experimentação e pensamento lógico para a História enquanto ciência e 
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o Conhecimento histórico, estes ficariam de fora, pois, a História enquanto ciência não 

utiliza nem experimentação nem pensamento lógico (este último seria base de sustentação 

das ciências exatas, por exemplo, desde Aristóteles e passando pelo medievo36), ou seja, 

a História enquanto ciência não age nomologicamente (RÜSEN, 2010), não elabora leis 

universais. O que não quer dizer que a História científica não utilize fatos (experiência) 

como base de pesquisa rigorosa, fatos esses que são sempre originários da experiência 

natural e/ou humana e que devem ser antropologicamente fundamentados (RÜSEN, 

2010). 

A Ciência História não intenta a elaboração de leis ou regras gerais ou universais, 

como já dito, mas sim o estudo dos processos sociais datados e geografados que são 

idiossincráticos e fogem às leis analíticas duras. Será que esse programa de formação 

continuada (como é o caso do PCE), que possui material didático próprio e que se arvora 

da interdisciplinaridade como possibilidade de ação e reflexão didática e pedagógica 

elege determinadas ciências como superiores às outras, como geralmente é feito? Ou será 

que, se respeitando o princípio pedagógico da interdisciplinaridade, as ciências humanas 

e as ciências naturais, assim como a matemática e as linguagens, são consideradas 

igualmente importantes dentro e fora de seus respectivos campos teórico-metodológicos? 

Pelo que constatamos mediante análises do material didático, como descrito no 

instrumento de pesquisa constante dos anexos dessa dissertação, o Programa Ciência na 

Escola desconhece e/ou omite o método histórico científico incorrendo portanto num erro 

no que se refere à proposição da interdisciplinaridade entre a História e outras disciplinas 

vez que a disciplina História não é considerada com base no seus pressupostos teórico-

metodológicos e epistemológicos, mas é utilizada meramente para compor o quadro das 

disciplinas utilizadas pelo material didático. 

Não encontramos o conceito de Conhecimento Histórico no material didático do 

PCE. No material didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura (livro do professor), 

no capítulo 3 que trata das sequências didáticas, apenas duas dessas (de um total de 22) 

                                              
36 Na Idade Média – fundamentalmente do século XI até o fim do século XIV – a L. tem um 

desenvolvimento extraordinário. Os megárico-estóicos já haviam dado forma de manual às doutrinas 

lógicas que vinham elaborando: com a Idade Média, não só a L., chamada também de dialética – como se 

a reiterar a influência estóica – é cabalmente reconhecida como disciplina autônoma, como também passa 

a ser ensinada em manuais (summae e summulae). Isso mostra que a L., mesmo tendo nascido no âmbito 

das disciplinas filosóficas, mantém desde as origens uma afinidade com as ciências exatas, como a 

matemática e a geometria. (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2012. p, 723. – verbete Lógica).  
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incluem a História em suas fichas técnicas como “exemplos de PCN relacionados” e são 

as sequências 9 e 17 sendo que a 9 tem como título “Ciclos Biogeoquímicos” e a 17 tem 

como título “Água, recurso infinito?”37. Pudemos constatar mediante a análise destas 

sequências didáticas e de suas fichas técnicas que a História é utilizada meramente como 

contextualização das ações humanas sem problematizações ou explicações acerca do 

método histórico científico. Por exemplo na sequência de número 9 (Andrade, 2012, p. 

102) “Ciclos Biogeoquímicos” em relação aos conteúdos propostos temos o seguinte:   

   Factuais Identificação de gás carbônico, nitrogênio, água, 

oxigênio. 

  Conceituais    Compreensão da importância dessas substâncias 
para a manutenção de diversos ecossistemas, 
relacionando seu excesso ou sua falta a problemas 
ambientais; 
Os microrganismos fixadores de nitrogênio e seu 

papel e importância para os vegetais. 

  Procedimentais    Escrita de um ciclo biogeoquímico. 

  Atitudinais Desequilíbrios causados pelo homem nos ciclos 

biogeoquímicos. 

 

Nenhuma das categorias de conteúdos trabalhadas apresentam fatos, conceitos, 

procedimentos ou atitudes relacionadas ao Conhecimento Histórico científico donde 

deduzimos mais uma vez o desconhecimento por parte do PCE da discussão que gira em 

torno da teoria e metodologia da História enquanto ciência. Ainda na mesma ficha técnica, 

nas expectativas de aprendizagem tem-se o seguinte: “Entender os ciclos 

biogeoquímicos; escrever um mapa conceitual.” (Andrade, 2012, p. 102), ou seja, nada 

que indique a preocupação com conceitos da História. Na sequência didática de número 

17 “Água, recurso infinito?” temos a mesma situação da História utilizada meramente 

como cenário sem se esclarecer o seu método próprio. 

Esse trecho do livro do professor do PCE que se segue é bem emblemático do 

quanto o programa, e, por conseguinte o seu material didático, não levam em conta as 

especificidades do pensamento histórico científico: 

O objetivo deste livro é trazer propostas para colocar em prática, na sala 

de aula da escola pública de ensino fundamental 2, os conceitos, os 

procedimentos e as atitudes da formação científica. 

Propõe-se demonstrar que Ciência é investigação, isto é, um processo 

                                              
37 Essas sequências didáticas se encontram reproduzidas nos anexos dessa dissertação. 
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metódico de pesquisa rigorosamente lógica, sequenciada, reprodutível 

e verificável. Na escola, no entanto, esse método rigoroso precisa ser 

disparado e vivido de forma significativa pelos estudantes. Por isso, 

defende-se a alfabetização em Ciências como um desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias para ler e interpretar os 

fenômenos sociais e naturais de modo a compreender como interferem 

no dia a dia dos contextos vividos pelas crianças e adolescentes.” 

(ANDRADE, p. 10.) 

 

A citação e o material estão coerentes em se tratando da proposta de educação 

científica, do conceito de educar pela pesquisa (Demo, 2010), que significa basicamente 

ensinar a importância do rigor metódico em ciência na sala de aula, no entanto não é 

esclarecido a relação com as ciências humanas, especificamente com a História como já 

sinalizamos, pois desconsidera-se, por exemplo que em História enquanto ciência não 

existe repetibilidade de fenômenos (fenômeno “reprodutível”), ou experimentações, 

como nas ciências naturais, o que não quer dizer que não haja “objetividade” na História. 

Mas a “objetividade” na História está sempre subordinada aos pontos de vistas dos seus 

sujeitos no narrar historiográfico, sem perder de vista claro a facticidade drástica dos 

acontecimentos relacionados à “intersubjetividade”, ou seja, apresentar a História, os 

fatos, os eventos de forma que se possa genericamente concordar com eles (Rüsen, 2015). 

A historiografia tradicional europeia considerou o modelo de periodização da 

História em quatro partes (quadripartite): as Idades Antiga, Média, Moderna e 

Contemporânea. Esta última teria se iniciado, convencionalmente, em 1789 com o 

advento da Revolução francesa, a qual foi um importantíssimo momento de ruptura e de 

estabelecimento de uma nova ordem republicana no mundo ocidental, pois trouxe à ordem 

do dia o conceito de democracia e sufrágio universal em seu momento de maior 

radicalização. No entanto, questões contraditórias atinentes ao mundo do trabalho em vez 

de melhorarem a condição humana, levando o homo sapiens à emancipação e liberação 

do sofrimento, persistiram com a revolução industrial e com o avanço do capitalismo.  

O final do século XVIII foi entremeado por escravidão, anexações territoriais, as 

Guerras Napoleônicas etc. O século XIX foi palco de guerras, a exemplo da Guerra 

Franco-Prussiana de 1870, e de disputas fratricidas, assim como o século XX (duas 

Guerras Mundiais) e o XXI (terrorismos e reativação do chauvinismo), contrariando 

assim os pressupostos do projeto iluminista do século XVIII que previa a emancipação 

do homem e o progresso contínuo até a chegada da sociedade emancipada (civilizada), a 

qual seria uma espécie de fim último (télos), que a humanidade invariavelmente chegaria 
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mediante a utilização da razão.  

Segundo Lyotard (2009), é nesse contexto que se discute a ideia de sociedade pós-

moderna, caracterizada principalmente pela crise das metanarrativas: 

Originalmente, a ciência entra em conflito com os relatos. Do ponto de 

vista de seus próprios critérios, a maior parte destes últimos revela-se 

como fábulas. Mas, na medida em que não se limite a enunciar 

regularidades úteis e que busque o verdadeiro, deve legitimar suas 

regras de jogo. Assim, exerce sobre seu próprio estatuto um discurso de 

legitimação, chamado filosofia. Quando este metadiscurso recorre 

explicitamente a algum grande relato, como a dialética do espírito, a 

hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou 

trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, decide-se chamar 

“moderna” a ciência que a isto se refere para se legitimar. É assim, por 

exemplo, que a regra do consenso entre o remetente e destinatário de 

um enunciado com valor de verdade será tida como aceitável, se ela se 

inscreve na perspectiva de uma unanimidade possível de mentalidades 

racionais: foi este o relato das Luzes, onde o herói do saber trabalha por 

um bom fim ético-político, a paz universal. Vê-se neste caso que, 

legitimando o saber por um metarrelato, que implica uma filosofia da 

história, somos conduzidos a questionar a validade das instituições que 

regem o vínculo social: elas também devem ser legitimadas. A justiça 

relaciona-se assim com o grande relato, no mesmo grau que a verdade.  

(LYOTARD, 2009, p. xv; xvi.). 

 

Então, podemos deduzir com a citação acima que essa crise da modernidade se 

insere na desconfiança, por parte de alguns teóricos, no projeto racional iluminista pelo 

fato de o mesmo não ter trazido o apregoado progresso humanístico para as sociedades 

mundiais modernas e contemporâneas. 

É importante discorrer sobre essa crise da modernidade e as características da 

sociedade e cultura pós-moderna daí advindas para tentarmos entender onde o 

conhecimento histórico, ou a História enquanto Ciência, se encaixa na atualidade, no 

contexto das comunidades epistêmicas. É relevante, também, para entendermos esse 

período, mais ou menos dos anos 1960 para cá, quando o conceito de interdisciplinaridade 

surgiu e ainda está por se estabelecer como alternativa didático-pedagógica em resposta 

às práticas didático-pedagógicas da escola tradicional conservadora, a qual estava 

inserida em um contexto de superespecialização das ciências, como já mencionado 

anteriormente. 

 Como a interdisciplinaridade está ligada ao objeto de estudo e ao campo empírico 

de análise desta pesquisa, e como a interdisciplinaridade surgiu em momentos de disputas 

estudantis na França e na Itália da década de 1960, considero pertinente frisar o fato de 

que os anos 60 do século XX estão inseridos no contexto de Guerra Fria (1945-1989) e 
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de temor da possibilidade da hecatombe nuclear. São os chamados anos de chumbo 

(SOARES, 2003), os quais se configuram como sendo uma época de disputa acirrada 

entre o bloco histórico capitalista capitaneado pelos EUA, de um lado do mundo, e, do 

outro lado, o bloco histórico socialista capitaneado pela URSS. São tempos de ditaduras 

militares pelo mundo inteiro (friso aqui as ditaduras militares no cone sul-americano) e, 

também, de resistências, não só às ditaduras e fascismos como ao conservadorismo na 

cultura e no campo educacional, a exemplo das manifestações estudantis e operárias, na 

década de 1960, na França, Itália, Brasil, EUA e República Tcheca.  

Infere-se que o ‘espírito’ do tempo estava mudando devido ao choque de gerações 

e à necessidade de mudanças nos âmbitos cultural e educacional, o que indica que havia 

a necessidade da reestruturação curricular nas escolas e que uma nova sociabilidade 

estava em curso. 

Como nosso trabalho se propõe a analisar o conhecimento histórico e a educação 

científica no contexto do PCE, lembrando que conhecimento é uma forma destacada do 

saber e que Ciência é uma forma de conhecimento (RÜSEN, 2015), o conceito de Ciência 

será de fundamental importância nesse processo. No sentido de que a Modernidade e o 

Positivismo procederam a uma superespecialização das Ciências Naturais e vaticinaram 

sua suposta “superioridade” em relação às Ciências Humanas, tendo essa atitude efeitos 

duradouros em toda sociedade, na cultura, na educação, na elaboração dos currículos 

escolares, no conhecimento histórico, na História enquanto Ciência etc. 

Trazemos aqui a concepção de Ciência de Gramsci. Primeiro por se colocar em 

sentido oposto ao do Positivismo, mas também contrário à perspectiva pós moderna ao 

não perder de vista ou negar a possibilidade de emancipação humana e à noção de projeto 

de sociedade como o fazem os pós-modernos, portanto, o pensamento de Gramsci em 

relação ao conceito de Ciência se afasta tanto do Positivismo como do pós-modernismo 

ou do assim chamado relativismo pós-moderno. No Dicionário gramsciano organizado 

por Guido Liguori e Pasquale Voza (2017), temos o seguinte no verbete Ciência:  

 

A discussão mais explícita sobre as ciências naturais em G. se encontra 

no Q 11, 36-9 [CC, 1, 168-76]. Parte do reconhecimento do fato de que 

existem diversas tipologias científicas e diversas concepções dos 

fatores mais importantes “da ciência (no sentido de ciência natural)” (Q 

11, 37, 1.455 [CC, 1,172]). Uma abordagem enfatiza as “leis de 

semelhança (regularidade), de coexistência (coordenação), de sucessão 

(causalidade)”, enquanto outros estudiosos definem a ciência “como a 

descrição mais econômica da realidade” (idem). De toda forma, em 
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todas as ciências, as regularidades devem estar presentes para dar 

“origem, precisamente, à investigação científica”, enquanto os diversos 

tipos de regularidade podem criar “tipos diversos de ‘ciência’” (Q 10 II, 

57, 1.350 [CC, 1, 418]). Além disso, num registro claramente 

antipositivista, nega com veemência que “para ser ‘ciência’ uma 

investigação deve se agrupar com outras investigações em um tipo, e 

que este ‘tipo’ seja a ‘ciência’” (idem). De fato, em outros momentos, 

G. distingue claramente entre as várias ciências: as “naturais” (Q 17, 

52, 1.948 [CC, 1, 273]), as “assim chamadas ciências exatas ou 

matemáticas” (Q 4, 38, 457), as “históricas ou humanistas” (Q 17, 52, 

1.948 [CC, 1, 273]) e, ainda num outro grupo, a econômica, 

provavelmente “uma ciência sui generis, ou melhor, única no seu 

gênero” (Q 10, 57, 1.350 [CC, 1, 411]). (LIGUORI, 2017, p. 114). 

 

Segundo Liguori (2017) Gramsci faz uma leitura do desenvolvimento das 

ciências, o qual se dá historicamente, e advoga pela interdependência entre as mesmas, 

não havendo, portanto, ciência que seja superior à outra, mas sem perder de vista o que é 

próprio a cada campo do saber/disciplina. 

Gramsci mostra-se na sua conceituação coerente com o  Materialismo Histórico – 

método de análise da realidade e de crítica à sociedade burguesa criado por Marx – que 

parte sempre de um objeto concreto caótico que é analisado até se chegar à sua essência 

ou abstração, procedendo-se então à explicação até se alcançar o objeto concreto 

pensado. Ou seja, ao invés de considerar as disciplinas como estanques e 

superespecializadas, como no Positivismo, o qual se utiliza da metodologia reducionista, 

ao entender que quanto mais reduzido, analisado e decomposto um objeto mais se 

conhece o mesmo, no materialismo histórico, a análise é feita, mas sem deixar de levar 

em conta a totalidade dos fenômenos estudados. O PCE seria esse “concreto caótico”, 

pois é a partir do PCE que o nosso campo empírico (o material didático) se apresenta; 

além deste fazer parte de uma totalidade social, a qual está inserida em um complexo 

estrutural que é historicamente determinado num processo dialético. 

Gostaria de brevemente explanar aqui a concepção de dialética que utilizo, haja 

vista, tratar-se de conceito caro à história da filosofia desde Platão. Pois bem, segundo 

Abbaganano (2012, p. 314) acerca da dialética:  

(...) é possível distinguir quatro significados fundamentais: 1º D. como 

método da divisão; 2º D. como lógica do provável; 3º D. como lógica; 

4º D. como síntese dos opostos. Esses quatro conceitos têm origem nas 

quatro doutrinas que mais influenciaram a história desse termo, mais 

precisamente a doutrina platônica, a aristotélica, a estóica e a hegeliana. 

Com base na documentação histórica correspondente, é possível chegar 

a uma caracterização bastante genérica da D., que de algum modo 

resuma todas as outras. Pode-se dizer, por exemplo, que a D. é o 
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processo em que há um adversário a ser combatido ou uma tese a ser 

refutada, e que supõe, portanto, dois protagonistas ou duas teses em 

conflito; ou então que é um processo resultante do conflito ou da 

oposição entre dois princípios, dois momentos ou duas atividades 

quaisquer. Mas trata-se, como se vê, de uma caracterização tão genérica 

que não teria nenhum significado histórico ou orientador. 

 

Eu faço uso aqui nessa pesquisa do conceito de dialética formulado por Marx que 

tem como base a dialética hegeliana a qual é entendida como sendo síntese dos opostos, 

no entanto para Hegel esses opostos, essa contradição entre tese e antítese dá-se somente 

nas construções mentais, racionais no sentido de alcançar um télos o qual seria o espírito 

absoluto. Para Marx o raciocínio de Hegel em relação à dialética está quase que 

completamente correto restando apenas inverter sua lógica colocando o mundo material 

e a História como base sobre a qual se erguem as múltiplas determinações que constituem 

a existência.38  

Voltando ao tema da crise da modernidade, esta abalou não só a crença nas meta-

narrativas, como também a crença na possibilidade de explicações plausíveis e racionais 

no campo da história como ciência, haja vista ter havido a perda na confiança nessa 

ciência e, até mesmo, no seu caráter científico no que tange à possibilidade de 

conhecimento do passado, com base nas perguntas do presente, e da possibilidade de 

perspectivar o futuro. Assim, entendemos que se faz necessário fundamentar nossa 

posição a favor do caráter científico da História e compreender como a mesma aparece 

no PCE.  Para tanto, as reflexões do filósofo e historiador alemão Jörn Rüsen são 

fundamentais.  

Rüsen (2015) pretende, com sua argumentação acerca da cientificidade do 

pensamento histórico, demonstrar seus fundamentos antropológicos ou como ele próprio 

nos diz:  

 

[...] fazer o pensamento histórico científico emergir, reflexivamente, 

dos seus fundamentos antropológicos, não no sentido de uma gênese 

histórica, mas no sentido de uma elaboração sistemática. (RÜSEN, 

2015, p. 59). 

  

                                              
38 “A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, de modo algum, que ele tenha sido 

o primeiro a expor as suas formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. É necessário 

invertê-la para descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico.” (MARX, 1983, p. 21.). 
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Ou seja, o autor pretende elucidar as estruturas mentais da cognição histórica 

numa elaboração sistemática, portanto, formar uma teoria; e nos diz que história como 

ciência exige rigor metódico, como em qualquer ciência que não pode prescindir da 

pesquisa. No entanto, para Rüsen (2015), a ciência histórica, apesar do seu rigor 

científico, é permeada por fatores que passam ao largo da ciência, como, por exemplo, os 

de cunho religioso, étnico e político-ideológico, ou seja, a religião, as etnias 

(principalmente nas perspectivas etnocêntricas), a política e a ideologia fazem uso de 

determinados saberes históricos de maneira acrítica, enviesada, deturpada e que, portanto, 

são formas precárias, cientificamente falando, de narrar a história, pois prescindem de 

método rigoroso e plausível para tal. 

É importante destacar o exercício mental que o autor faz para fundamentar o que 

ele vem chamando de cientificidade do pensamento histórico. Segundo Rüsen (2015, p. 

61), há vários tipos de métodos, no sentido metafórico, na arte, na religião, por exemplo, 

mas método em acepção estrita, segundo o autor, “[...] é o critério distintivo da 

constituição histórica de sentido especificamente científico”. O autor nos alerta aqui para 

o fato de as ciências terem um método próprio, específico, inserindo a História nesse 

conspecto: 

 

Ciência é uma forma específica de conhecimento, que se distingue de 

outras formas por determinados procedimentos de produção e garantia 

de validade do saber. Saber científico é conhecimento, e conhecimento 

é uma forma especialmente destacada do saber. Esse destaque pode ser 

caracterizado da seguinte maneira: as sentenças respectivas, ou – no 

caso do pensamento histórico – o construto específico de sentido de 

uma “história” utiliza fundamentações ausentes em outras 

apresentações. No caso da história, a constatação é bem simples: o 

conhecimento histórico científico se funda na pesquisa, e pesquisa é um 

procedimento regulado por critérios universalmente aceitos. Ela extrai 

de dados da experiência, existentes empiricamente, processos 

temporais, aos quais confere a forma de uma “história” baseada na 

experiência. O suprassumo desses critérios, que regulam o processo do 

conhecimento enquanto pesquisa, é chamado de “método histórico”. 

(RÜSEN, 2015, p. 60).       

  

 Em relação ao que o autor denomina na citação de construto específico de sentido 

de uma história e para tentar entender o que o mesmo está chamando de construto dentro 

do pensamento histórico, pode-se afirmar, por exemplo, o seguinte: mesmo que não 

tenhamos vivido no período denominado de Idade Média, que ocorreu, por convenção 
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entre os historiadores, na Europa Ocidental do século V ao século XV, em que havia 

formas muito específicas de produção da vida e de sociabilidade, podemos, com base no 

método histórico-científico de pesquisa, proceder à análise dos vestígios da experiência 

remanescentes das sociedades medievas ao longo do tempo e, também, à elaboração de 

construtos39, ou seja, construções lógicas para explicar aquilo que nos é negado observar 

devido à distância temporal que nos separa desses acontecimentos.  

 Para Rüsen (2015), o pensamento histórico que se pretende científico não pode 

prescindir de método de pesquisa, assim como todas as ciências que arrogam para si o 

apanágio da cientificidade. Na relação entre método e a verdade, é o método que torna o 

saber, mediante a verificabilidade de suas sentenças passível de ser fundamentado, sendo 

a plausibilidade, a pertinência e a aptidão à fundamentação equivalentes à verdade de um 

saber histórico-científico. O autor nos apresenta quatro modos de plausibilidade do 

pensamento histórico-científico, sendo estes referentes à experiência, à explicação, ao 

significado e ao sentido. A experiência estaria relacionada ao empírico, ou seja, ao fato 

ocorrido e sua relação com a representação presente que dele é feita; a explicação vincula-

se à teoria ou à contemplação, ou seja, seria o “como”, “de que maneira” os fatos 

ocorridos são explicados; e o significado, à axiologia, ou seja, aos valores atribuídos aos 

fatos narrados. Já o sentido seria, no meu entendimento, possível de ser resumido com a 

seguinte sentença: onde o sujeito histórico está e para onde ele quer ir, ou seja, uma 

espécie de orientação cultural do indivíduo, de um grupo social ou, até mesmo, de um 

Estado. 

 Rüsen (2015) critica a possibilidade de existir uma espécie de objetividade pura 

do pensamento histórico científico, como a propugnada pelos positivistas, mas nos 

apresenta como alternativa certa objetividade que estaria na subsunção de um método 

próprio de pesquisa da história enquanto ciência: 

                                              
39 Segundo Abbagnano, 2012, p. 231): “CONSTRUTO (in. Construct; it. Costtruto). C. ou construção 

lógica é termo usado frequentemente por escritores anglo-saxões para indicar entidades cuja existência se 

julga confirmada pela confirmação das hipóteses ou dos sistemas linguísticos em que se encontram, mas 

que nunca é observável ou inferida diretamente de fatos observáveis. Esse termo entrou em uso desde que 

Husserl enunciou seu princípio: ‘Sempre que for possível, é preciso substituir entidades inferidas por 

construções lógicas’ (Mysticism and Logic, 1981, p. 155). Os construtos são dotados daquilo que se chamou 

de existência sistêmica, ou seja, o modo de existência próprio de uma entidade cujas descrições são 

analíticas no âmbito de um sistema de proposições, ao passo que as entidades inferidas teriam existência 

real, que é o modo de existência atribuído a uma entidade a que se pode referir uma proposição sintética 

verdadeira (cf. L. W. Beck, Constructions and Inferred Entities, em Readings in the Philosophy of Science, 

1953, p. 369).”    
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Que conceito, então, se poderia utilizar no lugar de “objetividade”? A 

ciência da história e os discursos que refletem sobre ela tornaram-se 

surpreendentemente mudos quanto à especificidade cognitiva do 

pensamento histórico científico. Como o termo “objetividade” se presta 

a equívocos, pois pressupõe uma “coisidade” do que se entende por 

“história”, como conexão fáctica de acontecimentos no passado, deve-

se revesti-lo então de um significado restrito. Ele só deve aparecer 

quando se trate, efetivamente, de constatar controlavelmente, mediante 

procedimento metódico (de pesquisa), a facticidade dos acontecimentos 

no passado (o termo “constatar” expressa essa facticidade de maneira 

drástica). Em outros modos, fala-se antes de “intersubjetividade”. 

Nesses, trata-se de apresentar (narrar) as sentenças históricas (histórias) 

de maneira que se possa, genericamente, concordar com elas. 

“Genérico” significa, aqui, não se levar em conta os diversos contextos, 

campos de interesse, concepções prévias e intenções práticas. (RÜSEN, 

2015, p. 65-66, grifos do autor).        

 

Percebemos com o exposto na citação acima que não é tarefa fácil delimitar o que 

é objetivo no pensamento histórico científico. Rüsen (2015) propõe um método específico 

para a história enquanto ciência, método este que não pode prescindir da pesquisa, ou 

seja, da investigação rigorosa – esta se afastou das formas míticas de narrar uma história 

desde Heródoto de Halicarnasso no século IV a.C. O autor elucida que mediante a 

utilização desse método, em ambiente profissional e de forma controlada, é possível 

alcançar uma objetividade fática (drástica) sobre determinado objeto de estudo da 

história, e que existem outros modos ligados à cognição do pensamento histórico e 

também às estruturas cognitivas antropológicas, por exemplo, ao narrar uma história, que 

estariam relacionados à intersubjetividade, sendo aceitos universalmente.  

Para tentar compreender esse debate que há em torno das formas do conhecimento 

histórico e da importância da apropriação dos conhecimentos legados pelas gerações 

passadas – temas presentes no programa PCE –, utilizaremos teóricos que se debruçam 

sobre temas relacionados à educação, ao conhecimento histórico, à teoria da história e ao 

ensino de história, os quais se arvoram de uma perspectiva crítica da educação 

empregando, por exemplo, o historicismo, na concepção de Antonio Gramsci40, como 

                                              
40 “A filosofia da práxis, para Gramsci, nada mais é que o próprio historicismo radical, absoluto, que inverte, 

mas não nega, o imanentismo idealista. Diria que o historicismo de Gramsci é uma concepção radicalmente 

laica da história, porque absolutamente humana. Equivale a afirmar que não existe essência, o segredo, a 

fórmula explicativa e verdadeira das coisas e dos homens; mas apenas a busca e o processo que estes fazem 

(fizeram e farão) à procura da verdade, arrolando conquistas e derrotas. Para o historicismo, a verdade não 

é um dado, é um horizonte fecundo e dinamizador das energias humanas. Por isso, o historicismo frustra a 

aspiração das filosofias metafísicas de alcançar a última causa através de alguma revelação divina ou por 
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método de análise dos modelos educacionais de cada época. Faremos então uma digressão 

no tempo, tentando caracterizar o que foi a área de História no Brasil, principalmente no 

que tange ao seu ensino, e, a partir daí, fazer as devidas ilações sobre qual relação há entre 

o desenvolvimento da disciplina história e o papel do conhecimento histórico no material 

didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura. Quer-se indagar se o desenvolvimento 

dos estudos e pesquisas no campo da História, tanto a História factual quanto a filosofia 

da História, a teoria da História, a História enquanto ciência e o Campo do Ensino de 

História estão sendo levados em consideração e utilizados de forma coerente com o rigor 

teórico metodológico que a Ciência Histórica exige e com a proposta da 

interdisciplinaridade, que é mais um dos fundamentos do PCE. 

 

 

 

2.2 Ciência História e Conhecimento Histórico - usos e abusos nas marcas quase 

invisíveis 

 

Por tudo o que foi apresentado até aqui, entendemos que esta pesquisa é de 

fundamental importância para enriquecer o debate acerca dos conhecimentos nos campos 

do currículo, ensino e aprendizagem da história e da discussão da história como ciência. 

O material produzido pelo PCE sustenta-se numa abordagem metodológica com 

o uso de sequências didáticas, fundamentado na educação científica, na alfabetização 

científica e na interdisciplinaridade, uso de material didático específico para a formação 

do professor, como sendo algo que o diferencia, por exemplo, de outros programas e/ou 

projetos estruturantes da rede pública estadual da educação básica baiana. 

 Embora não haja consenso entre os especialistas sobre as concepções de educação 

científica, torna-se problemático falar em educação científica subsumida apenas ao 

modelo galileano, cartesiano, nomológico (RÜSEN, 2010) – nos moldes do método 

fechado, linear de cariz positivista –, e impô-la com essa configuração às ciências sociais 

                                              
algum método científico infalível. Para o historicismo, em suma, o último fundamento é também o primeiro: 

o homem. Observe-se que, até mesmo a filosofia da práxis é, para Gramsci, histórica; exala o cheiro do seu 

tempo e das circunstâncias específicas que a produziram. O historicismo de Gramsci é um humanismo laico 

radical.” (MONASTA, 2010. p. 37). 
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ou a um programa que tenciona utilizar a interdisciplinaridade (como pressuposto 

didático-pedagógico), como é o caso do PCE.  

Analisaremos mais de perto aqui  como o conhecimento histórico é abordado no 

material didático do PCE e sua relação com os conceitos de interdisciplinaridade, 

alfabetização científica e educação científica, partindo do pressuposto de que o 

conhecimento histórico tem características próprias que o define como um conhecimento 

do campo das ciências sociais e que não prioriza o “conhecimento nomológico” (RÜSEN, 

2010); no entanto, pode fazer seu uso (e com frequência o faz) para explicar fatos 

relacionados às ciências naturais, os quais interferiram de alguma forma no curso da 

história. Ou seja, a história não formula “leis universais”, justamente por ser uma ciência 

social, e as sociedades não se transformam como a natureza, a física, a química etc., pois 

têm movimentos específicos que dependem de fatores diversos, como, por exemplo, a 

política, as tradições e a cultura, as quais são muitas vezes mutáveis e estão sujeitas à 

interpretação, sendo que os fatos históricos não se repetem, eles são únicos.  

Segundo (RÜSEN, 2010): 

O conhecimento nomológico não é, portanto, a forma a que a teorização 

do referencial das idéias conduz para garantir a validade do pensamento 

histórico. Se assim não fosse, o trabalho de pesquisa dos historiadores 

se concentraria na investigação desse saber, e ele seria (como acontece 

com todas as ciências que procedem nomologicamente) tanto mais 

coroado de êxito quanto mais universais fossem as leis descobertas. 

Poder-se-ia então também inverter o conhecimento histórico pela 

prognose: quanto mais precisa e generalizada a formulação de leis da 

história, tanto mais se poderia prever com precisão o futuro e controlar 

a mudança atual do homem e de seu mundo, no tempo, mediante 

planejamento. (RÜSEN, 2010, p. 33). 

 

Percebe-se com o exposto que o conhecimento histórico possui suas 

particularidades e método próprios e não deve simplesmente ser posto na subsunção da 

forma de fazer ciência como das ciências naturais, como parece ser proposto pelo PCE.  

Saliento que para ser um material didático com abordagem interdisciplinar não 

precisa necessariamente incluir a História no conspecto das disciplinas trabalhadas, no 

entanto uma vez incluída a História (como acontece com o PCE) deve-se levar em 

consideração seu aporte teórico-metodológico próprio. No livro do professor do PCE em 

sua segunda edição de nome Bahia, Brasil: vida, natureza e sociedade são apresentadas 

22 sequências didáticas das quais apenas uma, a sequência de número 4, intitulada 
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“Alimentação é saúde?” (ANDRADE, 2014, p. 61) traz em sua ficha técnica a disciplina 

História como exemplo de PCN a ser abordado na atividade didático-pedagógica. No 

entanto a História aparece mais uma vez como “pano de fundo” ou “cenário/contexto” 

não sendo problematizadas suas categorias e/ou seus conceitos. Vejamos alguns pontos 

retirados da ficha técnica do livro do professor (ANDRADE, 2014, p. 60): 

Exemplo de PCN relacionados: História – A extração, produção e 

comercialização de alimentos; alimentos da terra e aqui adaptados; 

costumes e práticas alimentares; usos da água, costumes acesso e 

abastecimento. 

Conteúdos Propostos: Factuais – Identificar alimentos naturais e 

industrializados. 

Conceituais – Alimentos saudáveis; hábitos alimentares e saúde. 

Procedimentais – Tabulação de dados a partir de questionário41 

respondido pelos próprios estudantes; Análise dos dados obtidos e 

produção de relatório. 

Atitudinais – Cooperação no trabalho em grupo; reflexão sobre os 

hábitos alimentares. 

Expectativas de aprendizagem:  

• Diferenciar alimentos industrializados dos naturais; 

• Identificar os fatores que levam as pessoas a consumirem 

alimentos industrializados; 

• Relacionar a demanda por alimentos, o crescimento da 

população humana e o tempo no mundo contemporâneo; 

• Refletir sobre os próprios hábitos alimentares e fazer 

proposições para uma vida mais saudável. 

 

 

Como podemos observar não são trabalhados conceitos como anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade ou a noção de processo histórico, da 

multiperspectividade cultural, das memórias coletivas, da intersubjetividade etc. 

conceitos caros à aprendizagem histórica e à História enquanto ciência. No terceiro ponto, 

das “Expectativas de aprendizagem”  propõe-se o seguinte: “Relacionar a demanda por 

alimentos, o crescimento da população humana e o tempo no mundo contemporâneo;” no 

entanto essa expectativa de aprendizagem não condiz com os conteúdos propostos os 

quais não propõe nada nesse sentido, ou seja, não propõem fatos, conceitos, 

procedimentos ou atitudes relacionados à História enquanto ciência. 

Essa sequência didática, “Alimentação é saúde?” (ANDRADE, 2014, p. 61), está 

dividida em quatro etapas sendo a primeira etapa responsável pela exploração do 

                                              

41 ANDRADE, Julia Pinheiro. Bahia, Brasil: vida, natureza e sociedade. São Paulo: Geodinâmica, 2014, 

p. 65. Obs.: O fac-símile do relatório encontra-se nos anexos dessa dissertação. 
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conceito, a segunda etapa investigação do conceito, a terceira etapa solução de problemas 

e a quarta etapa avaliação. Vejamos o que está escrito na primeira etapa (ANDRADE, 

2014, p. 61): 

1ª Etapa – Exploração do conceito 

A. Solicitar que os estudantes observem a prancha “Tempos 

Modernos”, páginas 16 e 17 do Livro do Estudante, e a partir da 

simples observação, solicitar que tragam rótulos de alimentos 

consumidos por eles durante uma semana, para atividade final desta 

sequência. Trabalhar o conceito “Alimentação e Saúde” propondo uma 

investigação sobre os hábitos alimentares dos estudantes e de seus 

familiares. Desenvolver na lousa um modelo de pesquisa (no final desta 

SD), para que os estudantes possam anotar as respostas obtidas entre 

seus familiares, em seus cadernos. 

 

Como podemos observar com o trecho retirado do livro do professor a referida 

sequência didática que tem como PCN relacionado a História não traz conceitos da 

História para serem trabalhados com os estudantes na perspectiva interdisciplinar. No 

caso específico da referida sequência didática está proposto o que deveria ser uma 

atividade interdisciplinar entre as disciplinas Ciências e História. 

A ciência história se aproxima muito da medicina no sentido de que ambas 

trabalham com a diagnose, ou seja, com o conhecimento da doença/processo histórico, 

com base nos sinais/sintomas/indícios. No caso específico da medicina, além da diagnose, 

é possível também falar-se em prognose/prognóstico/doxa, ou seja, uma previsão, 

conjetura ou opinião do médico sobre o curso ou duração de determinada doença, que 

tende a seguir determinados padrões de apresentação e duração. Apesar de ser possível, 

em certa medida, a prognose em história, a mesma fica um tanto quanto obliterada pelo 

simples fato de que na história tudo pode acontecer, inclusive nada42, ou seja, apesar dos 

indícios e dos sinais apresentados; e apesar da racionalidade humana trabalhar no sentido 

de erigir certo planejamento social,  a história, num grau bastante elevado, fica subsumida 

por eventos contingenciáveis e contingenciados, e a sociedade do presente sempre faz 

perguntas diferentes ao passado, requisitando uma eterna reescrita e revisão da história e 

da historiografia.  

Braudel (2009, p. 8) escreve o seguinte em relação à imensidão do tempo e às 

                                              
42 O nada aqui foi utilizado metaforicamente, pois sabemos que sempre acontece algo na História. O nada  

aqui tem mais o significado da longa duração (BRAUDEL, 2009) quando não acontecem eventos que 

abalam significativamente as estruturas sociais.  
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estratégias dos historiadores para dividi-lo no intuito de melhor analisa-lo: 

 

Numa história completa do mundo há, porém, razões para desencorajar 

os mais intrépidos e até os mais ingênuos. É um rio sem margens, sem 

começo nem fim. E a comparação ainda é inadequada: a história do 

mundo não é um rio, são rios. Felizmente os historiadores estão 

habituados ao confronto com superabundâncias. Simplificam-nas 

dividindo a história em setores (história política, econômica, social, 

cultural). Sobretudo, aprenderam com os economistas que o tempo se 

divide em diversas temporalidades e assim se domestica, se torna, em 

suma, manejável: há as temporalidades de longa e muito longa duração, 

as conjunturas lentas e menos lentas, os desvios rápidos, alguns 

instantâneos, sendo os mais curtos muitas vezes os mais fáceis de 

detectar. Afinal, dispomos de meios nada desprezíveis para simplificar 

e organizar a história do mundo. E podemos distinguir um tempo vivido 

nas dimensões do mundo, o tempo do mundo, que no entanto não é, não 

deve ser, a totalidade da história dos homens. Esse tempo excepcional 

rege, conforme os lugares e as épocas, certos espaços e certas 

realidades. Mas outras realidades e outros espaços lhe escapam e lhe 

são estranhos. 

 

Além da imensidão de fatos históricos (historicidade do mundo) e das diversas 

fontes historiográficas produzidas diacronicamente a história ainda tem suas 

peculiaridades em relação ao método e ao status de ciência (querela com o positivismo), 

pois depende, para análise, dos objetos e fenômenos sobre os quais se trabalha e se 

debruça, na tentativa de decifrá-los, bem como da interpretação do historiador que, muitas 

vezes, se utiliza da etiologia (termo também caro à medicina) e da conjetura para fazer 

suas devidas ilações sobre esses objetos e fenômenos. Daí, temos a distância que a 

história, principalmente com a emergência da Escola dos Annales, toma do positivismo e 

do assim chamado paradigma galileano que até hoje é base para as ciências 

duras/naturais. 

 No livro Mitos, emblemas e sinais: morfologia e História, o autor Carlo Ginzburg 

nos diz o seguinte acerca do método e do objeto de estudo da história:  

 

Ora, é claro que o grupo de disciplinas que chamamos de indiciárias 

(incluída a medicina) não entra absolutamente nos critérios de 

cientificidade deduzíveis do paradigma galileano. Trata-se, de fato, de 

disciplinas eminentemente qualitativas, que têm por objeto casos, 

situações e documentos individuais, enquanto individuais, e justamente 

por isso alcançam resultados que têm uma margem ineliminável de 

casualidade: basta pensar no peso das conjeturas (o próprio termo é de 
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origem divinatória) na medicina ou na filologia, além da arte mântica. 

A ciência galileana tinha uma natureza totalmente diversa, que poderia 

adotar o lema escolástico individuum est ineffabile, do que é individual 

não se pode falar. O emprego da matemática e o método experimental, 

de fato, implicavam respectivamente a quantificação e a repetibilidade 

dos fenômenos, enquanto a perspectiva individualizante excluía por 

definição a segunda, e admitia a primeira apenas em funções auxiliares. 

Tudo isso explica por que a história nunca conseguiu se tornar uma 

ciência galileana. Justamente durante o século XVII, pelo contrário, o 

enxerto dos métodos do conhecimento antiquário no tronco da 

historiografia trouxe indiretamente à luz as distantes origens indiciárias 

desta última, ocultas durante séculos. Esse ponto de partida permaneceu 

inalterado, não obstante as relações sempre mais estreitas que ligam a 

história às ciências sociais. A história se manteve como uma ciência 

social sui generis, irremediavelmente ligada ao concreto. Mesmo que o 

historiador não possa deixar de se referir, explícita ou implicitamente, 

a séries de fenômenos comparáveis, a sua estratégia cognoscitiva assim 

como os seus códigos expressivos permanecem intrinsecamente 

individualizantes (mesmo que o indivíduo seja talvez um grupo social 

ou uma sociedade inteira). Nesse sentido, o historiador é comparável ao 

médico, que utiliza os quadros nosográficos para analisar o mal 

específico de cada doente. E, como o do médico, o conhecimento 

histórico é indireto, indiciário, conjetural. (GINZBURG, 1989, p.156-

7). 

  

Pode-se afirmar que a história positivista de Comte e a história metódica de 

Leopoldo Von Ranke sofreram abalos com essa perspectiva da história como uma ciência 

que se afasta do cientificismo quantitativo das ciências naturais e sua imposição às 

ciências humanas (física social). Entendo que Ginzburg corrobora com Rüsen na medida 

em que ambos concordam que a ciência histórica não utiliza o princípio da repetibilidade 

dos fenômenos, dado o seu já dito apanágio idiossincrático, venatório, cinegético.  

Por tudo que nós vimos, ou que não vimos (pois a História quase não aparece no 

material) reforçamos que o material didático do PCE desconsidera a História enquanto 

Ciência e também não propicia uma Pedagogia Interdisciplinar apesar de incluir a 

História nas atividades propostas, mas apenas em limitadas marcas quase invisíveis. 
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3. A PROPOSTA DE INTERDISCIPLINARIDADE E A PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAGEM HISTÓRICA: ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS E DO LIVRO DO ALUNO 

 

 

 

3.1 A Interdisciplinaridade nas atividades propostas 

 

Se o PCE arroga para si a qualidade de programa de ensino interdisciplinar, tem, 

necessariamente, que explicar como fará a conexão entre as diversas disciplinas, sem 

desconsiderar suas metodologias específicas. No caso da História precisa considerar a 

particularidade do seu método.  O movimento da interdisciplinaridade vem justamente 

para criticar a superespecialização das áreas, característica esta do pensamento positivista 

do século XIX e da submissão dos métodos das ciências humanas e sociais aos métodos 

de análise das ciências naturais. Lima e Azevedo (2013) nos dizem que:  

 

O movimento interdisciplinar surgiu na Europa, mais especificamente 

na França e na Itália em meados da década de 1960, época em que 

surgiam movimentos estudantis que colocavam em discussão a 

necessidade de um novo estatuto para a universidade e para a escola. 

Objetivava-se superar o pensamento positivista da superespecialização. 

A prática interdisciplinar superaria o que ficou conhecido como crise da 

modernidade. (LIMA; AZEVEDO, 2013, p. 128). 

 

A crise da modernidade está reverberando até aos nossos dias, haja vista o fato da 

crença absoluta na ciência, na técnica e na tecnologia como promotoras do progresso ter 

sido fortemente abalada, pois ciência, técnica e tecnologia,  além de não darem conta de 

explicar toda a realidade, não conseguiram sanar por completo os problemas advindos da 

modernidade, como, por exemplo, as questões atinentes ao Estado Nacional 

(chauvinismo), aos terrorismos de variados tipos, às guerras, aos imigrantes, às questões 

ambientais, ao respeito à multiperspectividade cultural, ao etnocentrismo, ao progresso 

etc.  

E com essa crise da modernidade veio a crise também do modelo explicativo da 

realidade baseado na forma rígida como as disciplinas foram sendo fundamentadas, o que 
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dificultou a apreensão da realidade haja vista a falta de diálogo entre as disciplinas e o 

aumento da complexidade do mundo. Quero dizer com isso que não há como explicar a 

economia, por exemplo, sem lançar mão de conceitos históricos e geográficos e vice-

versa; e quando os professores das diversas áreas atuam de forma integrada e dialógica 

respeitando e compreendendo os pressupostos teórico-metodológicos das disciplinas 

participantes da prática pedagógica o processo de ensino aprendizagem é enriquecido e o 

horizonte do conhecimento é ampliado para todos. Segundo Crusoé (2014, p. 25-6):  

 

Nesse sentido, verificamos que a interdisciplinaridade vem sendo 

reclamada na formação de professores (BRASIL, 2006, ANFOPE, 

2001; 2004) como um elemento importante para os profissionais da 

educação entenderem o fenômeno educativo na sua totalidade e 

analisarem criticamente o contexto sociocultural, histórico e econômico 

em que estão inseridos. Na escola, as diretrizes orientam (BRASIL, 

1997ª; 1997b; 1997c; 1998a; 1998b; 1999), que sua importância está 

relacionada à necessidade de integração de conceitos e procedimentos 

das diversas áreas do conhecimento, contribuindo para construir 

possibilidades de transformação da realidade.   

 

E mais à frente continua: 

Ao tratar a relação entre a natureza do conhecimento e a natureza 

humana, Japiassu (1976) aponta para uma epistemologia que tenha 

como horizonte o humano, no sentido de responder as exigências e 

necessidades do humano, e propõe a interdisciplinaridade como 

“remédio” para a “patologia” de saberes cada vez mais fechados em 

suas especialidades. Ao propor um modelo de ciência em rede, Pombo 

(2004) reclama uma forma de explicação de uma realidade que não se 

revela na sua superfície por ser marcada por múltiplas determinações, 

evocando a face cognitiva da interdisciplinaridade. Em ambas as 

perspectivas, o apelo ao interdisciplinar surge da necessidade de a 

ciência responder a determinados problemas de uma realidade cada vez 

mais complexa e que, portanto, reclama a colaboração de diferentes 

especialistas/disciplinas, demandando o trabalho em parceria entre 

especialistas. (CRUSOÉ, 2014, p. 29.). 

 

Como pudemos perceber e entender a interdisciplinaridade não é apenas uma 

proposta didático-pedagógica, mas é também uma atitude de ensino aprendizagem que 

leva em consideração os apanágios epistemológicos das diversas disciplinas envolvidas 

no processo de cooperação entre especialistas no sentido de explicar mais 

fundamentadamente os fenômenos em estudo. 

Entendemos que o PCE com sua aventada proposta de Pedagogia Interdisciplinar 

tenta implementar a interdisciplinaridade fazendo a correlação entre as disciplinas, a 

cooperação entre as mesmas, mas e a História? Será que essa disciplina tem seus métodos 
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divulgados pelo PCE? Procedemos então à investigação do material didático do PCE 

acerca do conceito de interdisciplinaridade e encontramos o seguinte, no Livro do 

Professor: 

 

Este livro propõe um caminho para sensibilizar a percepção e realizar 

práticas de iniciação científica por meio de uma discussão conceitual 

inicial (capítulos 1 e 2) e de 22 sequências didáticas (capítulo 3) com 

práticas experimentais baseadas em abordagens inovadoras. Todas 

procuram partir da curiosidade por temas cotidianos e formulam 

questões ou problemas a serem investigados cientificamente: Por que 

se fala tanto em biodiversidade? Por que existe essa tal classificação 

científica? Qual a importância de conhecê-la e reconhecê-la na cadeia 

alimentar e na teia da vida? Como ler e utilizar uma escala cartográfica 

para calcular distâncias no mapa da Bahia? Como representar tamanhos 

e distâncias entre os astros do sistema solar? A água é um recurso 

inesgotável e infinito? O que é esse tal de DNA? Qual sua importância? 

O que é tempo geológico? Por que preciso saber dele? O que são 

megabytes, gigabytes e pendrives cheios de informação digital? 

(ANDRADE, 2012, p. 10.). 

 

Percebe-se que para um material que como sabemos arvora-se da pedagogia 

interdisciplinar inserindo a História no conspecto das Ciências a serem trabalhadas 

interdisciplinarmente não vemos nessa citação nenhuma alusão aos conceitos históricos 

como, por exemplo, fontes históricas, tempo histórico, anacronismo, longa duração, 

eventos, conjunturas, consciência histórica, costumes de época etc. Logo entendemos que 

há um desconhecimento ou uma falta de interesse em trabalhar os conceitos históricos no 

material numa perspectiva verdadeiramente interdisciplinar.  

Mas ainda assim se o PCE não se predispusesse a incluir a História no conspecto 

das disciplinas a serem abordadas interdisciplinarmente, trabalhando, por exemplo, 

apenas com as Ciências Naturais, para ser de fato interdisciplinar o programa teria que 

seguir alguns critérios que fazem com que a interdisciplinaridade ocorra como, por 

exemplo considerar a horizontalidade e o trabalho em rede na discussão do objeto de 

conhecimento abordado e das teorias e métodos de cada disciplina envolvida no processo.  

O material didático não especifica textualmente o conceito de interdisciplinaridade que 

utiliza, no entanto deduzimos tratar-se de proposta que visa a interdisciplinaridade pelo 

fato de embasar-se nos PCN (ainda que seja o PCN de Ciências Naturais) e por relacionar 

diversas disciplinas de diversas maneiras nas fichas técnicas e nas sequências didáticas. 

No entanto, para ser efetivamente um material interdisciplinar não basta relacionar as 

disciplinas envolvidas, como já afirmamos, no processo pedagógico, mas é preciso 
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também considerar e respeitar suas idiossincrasias metódico-epistemológicas, primar pela 

cooperação entre as disciplinas e sua efetivação nas práticas e nas práxis pedagógicas 

envolvendo os professores e os alunos (Crusoé, 2014). 

Analisando o Livro do Professor do PCE encontramos o seguinte: 

A relação entre as diferentes áreas do conhecimento 

O estudo científico da realidade é favorecido pelo Livro do Estudante 

e pode ser feito pelas diferentes disciplinas ou pela combinação entre 

elas. Nas sequências didáticas propostas a seguir, todas inter-

relacionam diferentes áreas do conhecimento por meio de 

experimentações a partir do estudo de um conceito inicial e de sua 

problematização. 

A expressão da relação entre as diferentes disciplinas na alfabetização 

científica pode ser percebida por meio da relação entre os diferentes 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacados em cada 

sequência. Nas fichas técnicas iniciais, são indicados exemplos de 

propostas disciplinares dos PCN relacionados à temática e aos 

conteúdos propostos nas sequências didáticas. A seleção foi feita de 

modo a destacar o conteúdo mais fortemente mobilizado na sequência, 

porém seria possível indicar muitos outros.” (ANDRADE, 2012, p. 

46.). 

 

Percebemos que há a possibilidade da transversalidade no material a qual se aplica 

às questões didáticas de abordagem do conhecimento de temas que perpassam o currículo. 

Percebemos também que há a possibilidade de atuação do PCE nos níveis multidisciplinar 

e pluridisciplinar onde  

 

“[...] não há uma preocupação com a sistematização, organização e 

finalidade do estudo [...], o que pode explicar, de certa forma, o caráter 

espontâneo que assumem, na escola, as possibilidades de articulação 

entre as áreas do conhecimento, na prática pedagógica.” (Crusoé, 2014, 

p. 33.). 

 

Mas falta a interdisciplinaridade, pois essa se refere às questões relacionadas à 

abordagem epistemológica das áreas de conhecimento e à cooperação dos especialistas 

de cada área na prática pedagógica. Quando nós lemos no Livro do Professor do PCE que 

“Nas sequências didáticas propostas a seguir, todas inter-relacionam diferentes áreas do 

conhecimento por meio de experimentações a partir do estudo de um conceito inicial e de 

sua problematização.” (ANDRADE, 2012, p. 46.) podemos inferir pelo uso do termo 

experimentações que a disciplina História ficará exclusa devido ao fato de não realizar 

experimentações em seu método de análise da realidade.   
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Continuando a busca pela interdisciplinaridade no material didático do PCE e em 

suas sequências didáticas analisaremos a seguinte sequência didática: “Ficha técnica: 

Água, recurso infinito?” (ANDRADE, 2012, p. 148.) que utiliza quatro exemplos de PCN 

relacionados quais sejam: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História, no 

entanto já na especificação da abordagem histórica percebemos a ausência de conceitos 

especificamente da disciplina História. Vejamos: “História: uso da água, represamento, 

irrigação e adubos; usos da terra; adaptação cultural à diversidade natural.” (ANDRADE, 

2012, p. 148.). Não nos são apresentados conceitos próprios da História enquanto ciência. 

Os conteúdos propostos dessa sequência são divididos em factuais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais como se segue em Andrade (2012, p. 148.): 

 Factuais - Tipos de distribuição da água (oceano, calota polar, geleira, lençol 

freático, aquífero, lago, rio, vapor atmosférico). 

 

Conceituais - Disponibilidade hídrica; Porcentagem. 

 

Procedimentais - Leitura e correlação entre texto, infográfico, gráfico e tabela; 

Cálculo de proporção e representação de porcentagem por meio de gráficos, de contas 

aritméticas/algébricas e de experiência com volumes d'água. 

 

Atitudinais - Valorização da água como bem essencial à vida e como recurso finito. 

 

 

Como percebemos no estrato da ficha técnica apresentado não encontramos 

conteúdos propostos factuais relacionados à História nem tampouco conteúdos 

conceituais, procedimentais ou atitudinais provando assim não ser interdisciplinar o 

material didático do PCE em tela. No entanto vamos seguir um pouco à frente e observar 

as expectativas de aprendizagem propostas por essa sequência didática para saber se a 

mesma propõe algum tipo de expectativa de aprendizagem histórica como, por exemplo 

uso de diversas fontes históricas e sua crítica, Andrade (2012, p. 148.):  

 

 

Expectativas de aprendizagem: 

 

 

• Correlacionar a leitura de textos, infográficos e gráficos 



77 
 

do Livro do Estudante; 

• Explicar a diversidade de estados da água e a quantidade 

disponível no planeta Terra; 

• Expressar as quantidades da disponibilidade hídrica por 

meio de gráfico e de experimentação com volumes de 

garrafa d'água 
 

 

Concluímos assim, com base no que está exposto na ficha técnica, a qual constitui-

se como uma espécie de guia da sequência didática, que a mesma não prevê expectativas 

de aprendizagem histórica. Além disso, como já explicitamos, o material didático do PCE 

e suas sequências didáticas não coadunam com uma perspectiva educacional 

interdisciplinar. 

Especificamente em relação à aprendizagem da História, o que diz esse material? 

É o que veremos a seguir. 

 

 

3.2 Aprendizagem Histórica - limites e potencialidades no material do aluno 

 

Qualquer construção textual minimamente sensata acerca do currículo deve levar 

em consideração a imanência existente entre teoria, política e práticas educativas, além 

das interferências das esferas econômicas, sociais e culturais insertas nesse processo de 

fabricação do currículo que sempre é historicamente determinado. 

No Mundo Antigo, por exemplo, na Grécia do século IV a.C., a educação 

(Paidéia) mais refinada e aprofundada era privilégio da aristocracia ou da elite econômica 

(demiourgós), pois numa sociedade escravista, na qual a cidadania era restritiva e mesmo 

as mulheres livres eram excluídas do processo democrático, não havia necessidade de 

escolarização massiva da população. Durante o período conhecido como Idade Média ou 

Medievo que ocorreu na Europa em sua porção ocidental, entre 476 e 1453, a cultura 

letrada era privilégio quase que exclusivamente dos eclesiásticos, muitas vezes 

enclausurados nos monastérios. Já com o advento da modernidade e com o avanço 

técnico-científico e a expansão da atividade fabril pós Revolução Industrial (1780), as 

classes dominantes verificaram a necessidade da criação de um sistema escolar que 

atendesse um número massivo de cidadãos em suas mais variadas nuances econômicas e 

culturais (classes sociais). Os debates e tensões acerca do que se ensinar para um público 
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ampliado e como se ensinar, ou seja, o currículo para a escolarização massiva surge na 

modernidade, com a ascensão da sociedade burguesa e do republicanismo, mas, também, 

por conta do aumento da complexidade das atividades científicas e das suas 

especializações. Como nos diz Gramsci (1982):  

 

Pode-se observar que, em geral, na civilização moderna, todas as 

atividades práticas se tornam tão complexas, e as ciências se mesclam 

de tal modo à vida, que toda atividade prática tende a criar uma escola 

para os próprios dirigentes e especialistas e, consequentemente, tende a 

criar um grupo de intelectuais especialistas de nível mais elevado, que 

ensinam nestas escolas. Assim, ao lado do tipo de escola que 

poderíamos chamar de “humanista” (e que é o tradicional mais antigo), 

destinado a desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral 

ainda indiferenciada, o poder fundamental de pensar e saber se orientar 

na vida, foi-se criando paulatinamente todo um sistema de escolas 

particulares de diferente nível, para inteiros ramos profissionais ou para 

profissões já especializadas e indicadas mediante uma precisa 

individualização. (GRAMSCI, 1982. p. 117).  

 

 

A sociedade ocidental moderna não só criou o currículo, como também as tensões 

em torno do mesmo por questões de classes sociais economicamente determinadas e 

devido ao surgimento de uma miríade de especializações profissionais, além da 

necessidade de controle social e político das classes ditas subalternas.  

Durkheim (apud FILLOUX, 2010) atribui papel fundamental à ciência histórica 

para se compreender o sistema educativo de cada país em épocas distintas:  

 

Para que compreendamos o sistema de nosso tempo, não bastará 

considerá-lo tal como ele hoje se apresenta, porque todo e qualquer 

sistema educativo é produto histórico, que só a história pode explicar. 

É uma verdadeira instituição social. Nem é mesmo raro que toda a 

história do país venha a refletir-se nele. As escolas francesas traduzem 

ou exprimem o espírito francês. Não se pode, pois, entender cabalmente 

o que elas sejam, o fim a que visam, se não se souber o que constitui o 

espírito nacional, quais seus elementos, quais os que dependem de 

causas permanentes e profundas, e quais, ao contrário, os que sejam 

devidos à ação de fatores acidentais e temporários – questões, todas 

essas, que só a análise histórica pode resolver. (DURKHEIM apud 

FILLOUX, 2010, p. 69). 
 

 

Para Durkheim (apud FILLOUX, 2010, p. 48), a educação tem o papel primordial 

de “inculcar” nas crianças e adolescentes “certos estados físicos e mentais”, ou seja, os 
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costumes e normas da sociedade segundo a casta, classe, ou estamento a que pertença, e 

dá relevância à história enquanto ciência explicadora do presente mediante o estudo dos 

processos históricos que antecedem qualquer sociedade e influenciam a formação do 

gênio do seu povo.  

Dentro dessa visão da importância da história como disciplina que tem o papel de 

orientar os jovens culturalmente, justamente pelo entendimento e conhecimento do 

passado, para possíveis projeções de futuro, proporcionados por essa disciplina, mas não 

só a história como também e principalmente a educação escolar e a cultura geral para 

todos sem distinções de classe ou origem social, tem-se o pensamento de Antonio 

Gramsci (1982). Esse autor faz a crítica, com base no materialismo histórico, da sociedade 

burguesa italiana de sua época e, por conseguinte, também do sistema educacional 

italiano, contribuindo para uma análise histórica de sua evolução na Itália, como estava 

sua configuração no tempo em que viveu e como ele achava que deveria ser um sistema 

educacional democrático, ao qual chamou de escola unitária. No tempo de Gramsci, a 

escola estava dividida em clássica e profissional: 

A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um 

esquema racional: a escola profissional destinava-se às classes 

instrumentais, ao passo que a clássica se destinava às classes 

dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento da base industrial, 

tanto na cidade como no campo, provocava uma crescente necessidade 

do novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se, ao lado da escola 

clássica, a escola técnica (profissional, mas não manual), o que colocou 

em discussão o próprio princípio da orientação concreta de cultura 

geral, da orientação humanista da cultura geral fundada sobre a tradição 

greco-romana. Esta orientação, uma vez posta em discussão, foi 

destruída, pode-se dizer, já que sua capacidade formativa era em grande 

parte baseada sobre o prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de 

uma determinada forma de civilização. 

A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através 

de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma 

das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo. (GRAMSCI, 1982, 

p. 118.). 

 

Não apenas nessa citação, mas em todo o texto de Os Intelectuais e a Organização 

da Cultura (1982), a preocupação de Gramsci está relacionada à qualidade da educação 

ministrada às crianças e adolescentes de seu tempo, principalmente aos discentes 
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advindos das classes ditas subalternas como, por exemplo, os camponeses e os proletários 

urbanos, e como a escola e a cultura geral se organizam no Estado italiano recém-

formado. Trata-se de um texto bastante descritivo, no qual o autor nos relata as condições 

precárias da educação italiana, de sua “crise orgânica mais ampla e geral” (GRAMSCI, 

1982. p. 118) e sua divisão em escola profissional, destinada às classes instrumentais, e a 

escola clássica, destinada às classes dominantes e aos intelectuais.  

Gramsci (1982) clama em seu texto por uma escola única inicial de cultura geral, 

humanista, que dê oportunidade de acesso aos conhecimentos amealhados pela 

humanidade diacronicamente. Tomando como pressuposto o avanço econômico-

científico da Itália da primeira metade do século XX e a participação e a formação cidadã 

de sua população, defende a necessidade de os jovens, ao menos na escola inicial (única), 

terem acesso à cultura geral verdadeiramente formativa. Essa escola única de formação 

laica e universalista/humanista é necessária para o próprio avanço do capitalismo, tendo 

em vista a sua burocracia (administração estatal, bancos, indústria, agentes do capital de 

todo tipo) e o âmbito político-parlamentar.  

O autor está presenciando, nas décadas de 1920-1930, a consubstanciação do 

Estado Nacional italiano que se formou em 1870 e o crescimento vertiginoso da economia 

e suas implicações na produção material da vida, além de seu reflexo na cultura e na 

educação, passando pelos sindicatos, igreja, conselhos operários, educação, jornais, 

universidades etc.  Vê a necessidade de “taylorizar o trabalho intelectual” (GRAMSCI, 

1982, p. 121), ou seja, a urgência em acabar com o diletantismo e com a simples retórica 

no que tange a produção, por exemplo, jornalística, pois entende a divisão do trabalho 

como uma especialização das áreas para se atingir qualidade superior. 

O posicionamento político de Gramsci (1982) é em defesa ferrenha da escola 

pública laica e universalista dos oito anos iniciais, e da escola média, financiada pelo 

Estado, como conditio sine qua non no que se refere a envolver todas as classes sociais 

sem distinção de qualquer tipo e criar uma cultura escolar de massas.  

Para Gramsci (1982), a escola tem o papel de fazer com que o discente seja capaz 

de distinguir folclore de ciência ou uma narrativa mitológica de uma narrativa 

histórica/historiográfica, com base no método científico. O autor entende que a escola 

deve proceder dessa forma não com um programa predeterminado ou forçado, mas com 

convencimento por parte dos docentes e com certo esforço espontâneo e autônomo dos 
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alunos. Trata-se da utilização da maiêutica no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, 

fazer os estudantes pensarem de per si, mas sem, no entanto, relegá-los à própria sorte no 

que está relacionando à cultura e ao acesso à cultura que os precedeu.  

Com o que foi dito até aqui em relação ao pensamento de Gramsci e em relação à 

escolarização, faz-se necessário indagar se o Programa Ciência na Escola, pelo fato de se 

propor interdisciplinar, confere, por exemplo, importância igual entre as diversas ciências 

ou áreas do conhecimento integrando-as; e como a cultura legada pelas gerações passadas 

é considerada. 

Gramsci (1982) considera não só a escola como lugar de educação, mas também 

a fábrica onde os trabalhadores são “adestrados” para terem um comportamento 

condizente com os anseios da classe burguesa. A administração científica da fábrica 

iniciada por Taylor, no início do século XX, e a sua consequente racionalização do 

trabalho era, para Gramsci, um tipo de educação pelo trabalho, ou seja, o trabalhador 

passou a ter certo conhecimento “técnico científico” do processo produtivo em relação 

aos trabalhadores do final do século XIX, por exemplo, ainda que esse tipo de 

conhecimento estivesse no âmbito do utilitarismo superficial. A educação científica era 

coisa para letrados e não para a classe trabalhadora.  

No caso baiano do PCE, no século XXI, o intuito é ministrar a educação científica 

para os filhos da classe trabalhadora, no entanto, é difícil mensurar os níveis de 

assimilação por parte desses alunos de tais conhecimentos e sua conexão com o 

aprimoramento para o mundo do trabalho.  Indagamos mais uma vez: será interdisciplinar 

o PCE? Será que esse programa e seu material didático levam em consideração a 

totalidade da existência humana e o fato de no mundo real os seres estarem interligados 

assim como as áreas de conhecimento devem estar?  

Com base no materialismo histórico e no historicismo em Gramsci, sendo que 

aquele considera os seres inseridos numa totalidade e esse considera o historicismo como 

sendo um humanismo radicalmente laico no sentido de uma complexificação da produção 

material da vida, é que afirmamos que a História que é apresentada no material didático, 

como vimos, uma História utilizada meramente para compor um cenário, está na 

subsunção das políticas educacionais e curriculares historicamente criadas e geridas no 

nosso país, que relegaram as disciplinas de História a de Geografia, em favor de 

disciplinas que coadunam com um ensino mais voltado para o tecnicismo como é o caso 

das ciências exatas e naturais além da matemática. 
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A educação científica, discutida no segundo capítulo, é proposta pelo PCE, mas 

que não se concretiza na prática, significa basicamente educar pela pesquisa, ou seja, a 

proposta é que não só as pessoas altamente qualificadas, intelectuais, vinculadas às 

universidades ou institutos de pesquisa, realizem pesquisas, mas também e 

principalmente, na educação básica, os discentes tenham a oportunidade de aprender 

pesquisando, inquirindo, formulando hipóteses. Segundo Pedro Demo (2010), temos o 

seguinte em relação à metodologia da pesquisa científica utilizada na formação de alunos 

da educação básica:  

 

 
Em geral, vemos pesquisa como iniciativa metodológica e própria de 

figuras dotadas de expertise elevada e envoltas em ambientes 

neutros/objetivos, de gosto positivista. Pesquisa como modo de 

produzir conhecimento é referência substancial. Não se trata de colocar 

reparos nisso. Trata-se de vincular esta atividade àquela da formação 

discente, de tal forma que o processo formativo se gere no próprio 

processo de construção do conhecimento. Quando o aluno aprende a 

lidar com método, a planejar e a executar pesquisa, a argumentar e a 

contra-argumentar, a fundamentar com a autoridade do argumento, não 

está só “fazendo ciência”, está igualmente construindo a cidadania que 

sabe pensar. Esta visão teria ainda a vantagem de procurar alguma 

distância frente às expectativas do mercado que, invariavelmente, não 

leva em conta o desafio da formação cidadã. Para o mercado, educação 

científica se reduz a estratégia de competitividade globalizada. Esta 

perspectiva permanece importante, porque seria tolo ignorar o mercado. 

Mas não se pode esquecer que estamos falando de “educação 

científica”, ou seja, de um processo educativo. (DEMO, 2010, p. 20). 

 

 

 É importante perceber que a perspectiva da educação científica, utilizando a 

pesquisa científica como método de ensino-aprendizagem, tem o potencial de junto ao 

método tradicional de ensino (método expositivo)43 ser bem mais eficaz que a mera 

reprodução de conteúdo em sala de aula, e pode, ainda, possibilitar ao aluno 

(principalmente ao aluno do século XXI), apesar de sua subsunção ao mercado, a pensar 

de forma crítica e cidadã a realidade na qual está inserido. Concordo com Saviani (2012) 

quando afirma que ensino não é pesquisa, no momento em que o autor faz a diferenciação 

                                              
43 “No entanto, esse ensino dito tradicional estruturou-se por meio de um método pedagógico, que é o 

método expositivo, que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão passando ainda, cuja matriz 

teórica pode ser identificada nos cinco passos de Herbart. Esses passos, que são o passo da preparação, da 

apresentação, da comparação e assimilação, da generalização e, por último, da aplicação, correspondem ao 

esquema do método científico indutivo, tal como fora formulado por Bacon, método que podemos 

esquematizar em três momentos fundamentais: a observação, a generalização e a confirmação. Trata-se, 

portanto, daquele mesmo método formulado no interior do movimento filosófico do empirismo, que foi a 

base do desenvolvimento da ciência moderna”. (SAVIANI, 2012, p. 43). 
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do método de ensino tradicional e o método da Escola Nova: o primeiro centrado no 

professor e o segundo centrado no aluno. Ensino não é pesquisa, por que para pesquisar 

é preciso primeiro conhecer o que já foi pesquisado e apropriado secularmente pela 

humanidade, o que nos é transmitido mediante o ensino tradicional, ou como nos diz 

Saviani (2012): 

 

Vejam bem que, se a pesquisa é incursão no desconhecido, e por isso 

ela não pode estar atrelada a esquemas rigidamente lógicos e 

preconcebidos, também é verdade que: primeiro, o desconhecido só se 

define por confronto com o conhecido, isto é, se não se domina o já 

conhecido, não é possível detectar o ainda não conhecido, a fim de 

incorporá-lo, mediante a pesquisa, ao domínio do já conhecido. Aí, 

parece-me que essa é uma das grandes fraquezas dos métodos novos. 

Sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no 

desconhecido. E aí está também a grande força do ensino tradicional: a 

incursão no desconhecido fazia-se sempre por meio do conhecido, e 

isso é muito simples; qualquer aprendiz de pesquisador passou por isso 

ou está passando, e qualquer pesquisador sabe muito bem que ninguém 

chega a ser pesquisador, a ser cientista, se ele não domina os 

conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser 

investigador, a ser cientista. Em segundo lugar, o desconhecido não 

pode ser definido em termos individuais, mas em termos sociais, isto é, 

trata-se daquilo que a sociedade e, no limite, a humanidade em seu 

conjunto desconhece. Só assim seria possível encontrar um critério 

aceitável para distinguir as pesquisas relevantes das que não o são, isto 

é, para se distinguir a pesquisa da pseudopesquisa, da pesquisa de 

“mentirinha”, da pesquisa de brincadeira, que, em boa parte, me parece, 

constitui o manancial dos processos novos de ensino. (SAVIANI, 2012, 

p. 47). 

 

 

Estou propondo aqui, com base em Demo e em Saviani, que tanto a perspectiva 

do “educar pela pesquisa”, do primeiro, quanto a força formadora da Escola Tradicional 

considerada pelo segundo podem e devem ser aglutinadas em uma perspectiva de ensino 

e pesquisa em sala de aula, nessa ordem, primeiro o ensino, depois a pesquisa, mas num 

processo dialético de ensino/aprendizagem/pesquisa ainda que sejam rudimentos de 

pesquisa na educação básica. O próprio processo de ensino e aprendizagem da educação 

histórica já pressupõe o “educar pela pesquisa” (DEMO, 2010), pois possibilita o 

aprender a História no processo de pesquisa, ou seja, no processo de aprendizado com as 

fontes, problematizando o conhecimento com base no método histórico científico, embora 

levando em consideração a situação de ensino na educação básica que presume, também, 

a transmissão e acesso ao conhecimento já produzido. Principalmente no que concerne à 
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apreensão dos métodos de pesquisa, é importante que isso aconteça não só para a 

popularização da ciência e para o entendimento por parte do aluno da relevância das 

disciplinas, mas também para a sensibilização, desde esse nível intermediário 

educacional, do quanto nossa sociedade moderna deve aos avanços da técnica, da ciência, 

da arte e da tecnologia.  

O poder econômico é forte, mas é emaranhado por outras formas e maneiras de 

exercícios de poder na sociedade capitalista, de modo que o currículo, assim como outros 

aspectos das sociedades burguesas capitalistas modernas são multiplamente determinados 

e historicamente datados. Saviani (2012), em “Escola e Democracia”, elucida quão forte 

é a participação política dos agentes econômicos e culturais na tentativa de construção da 

educação nacional desde a escola tradicional, passando pelos Pioneiros da Educação 

Nova (1932) até a Escola Tecnicista pós-golpe militar de 1964. 

Essa obra de Saviani (2012) se constitui em uma investida polêmica e não 

historiográfica, como o próprio autor assinala, em relação à Escola Nova e ao 

escolanovismo, o qual grassou no seio da comunidade docente brasileira pretendendo-se 

verdade dogmática acerca das novas metodologias, didáticas e pedagogias, tendo o 

educando como centro do fazer docente. 

O livro é dividido em quatro capítulos, sendo que no primeiro nos são 

apresentados os diferentes tipos de pedagogia, através do tempo. A pedagogia tradicional 

é focada no professor detentor do arcabouço técnico científico de determinada área do 

saber (disciplina), ministrando um ensino rígido em escolas severas (inclusive 

arquitetonicamente). A pedagogia nova, delineada nos finais do século XIX, propugna 

uma educação centrada no aluno, cujo processo de ensino-aprendizagem se daria de modo 

espontâneo, tendo o educando como protagonista do seu próprio aprendizado e 

considerando que as diferenças são ricas, devem ser respeitadas e o ensino ministrado em 

ambientes lúdicos com uma profusão de materiais didáticos. No entanto, nos alerta 

Saviani (2012), essa pedagogia com toda uma infraestrutura adequada e excelsa ficou 

adstrita aos pequenos nichos da elite educacional, logo, não foi universalizada por ser 

cara. Por conseguinte, é uma pedagogia não democrática.  

A pedagogia tecnicista, que surge no final da primeira metade do século XX, vem 

em resposta à exaustão da pedagogia nova que não conseguiu resolver o problema da 

marginalidade. Essa pedagogia propugna um ensino cientificista e utilitarista, apregoando 
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uma neutralidade da ciência no intuito de tornar o processo educativo operacional e 

objetivo, formando apenas para o mercado de trabalho. 

As teorias crítico-reprodutivistas não têm proposta pedagógica, apenas explica o 

mecanismo e funcionamento da escola que está posta e a crítica, mas sem apontar um 

caminho que a modifique no sentido da emancipação humana, o que é feito pela 

pedagogia histórico-crítica. 

O autor utiliza-se da metáfora da Teoria da Curvatura da Vara formulada por 

Lênin  para se referir ao ato de mudança paradigmática que se expressaria, por exemplo, 

da seguinte forma: se a vara está virada totalmente para o lado do professor como detentor 

do conhecimento, não basta apenas “endireitá-la”, é necessário curvá-la totalmente para 

o lado do educando, como protagonista do aprendizado, para que ela se “endireite”. Essa 

é a análise que o autor faz do escolanovismo em relação à pedagogia tradicional e que lhe 

dá subsídio para defender uma pedagogia Revolucionária: 

...abalar as certezas, desautorizar o senso comum. E para isso nada 

melhor do que demonstrar a falsidade daquilo que é tido como 

obviamente verdadeiro, demonstrando ao mesmo tempo a verdade 

daquilo que é tido como obviamente falso. Meu objetivo, pois, ao 

introduzir no debate educacional a “teoria da curvatura da vara” foi o 

de polemizar, abalar, desinstalar, inquietar, fazer pensar. E creio ter 

conseguido, ao menos em parte, uma vez que as reações não tardaram, 

tendo alguns, ainda que com certa ponta de ironia, insinuado que eu 

seria conservador em matéria de educação. Entretanto, no final daquele 

texto, afirmei textualmente: “Creio ter conseguido fazer curvar a vara 

para o outro lado. A minha expectativa é justamente que com essa 

inflexão a vara atinja o seu ponto correto, o qual não está também na 

pedagogia tradicional, mas, justamente, na valorização dos conteúdos 

que apontam para uma pedagogia revolucionária.” (SAVIANI, 2012, p. 

60-61).   

 

Deve-se frisar, também, a relevância que Saviani (2002) dá ao lugar das 

disciplinas no currículo escolar e o quanto tais propostas de temas transversais, que 

perpassam por todo o currículo, podem de certa forma esvaziar de importância e de 

conteúdo as disciplinas já existentes. Não se quer afirmar com isso que a 

transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, os temas transversais e a 

interdisciplinaridade não sejam importantes, mas, antes, se busca entender como essas 

estratégias pedagógicas são feitas, pois estas só se concretizam de maneira autônoma e 

sem subsunção de uma disciplina à outra se houverem disciplinas fortalecidas, ou seja, as 

disciplinas têm de ser respeitadas e valorizadas em suas idiossincrasias metodológicas e 
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teóricas, para só então falarmos em interdisciplinaridade e suas variantes.  

Ivor F. Goodson (2013), em seu livro As políticas de currículo e de escolarização, 

nos chama a atenção para a forma como são constituídas as disciplinas e seu status na 

sociedade, a depender do que ele chama de fatores internos e externos às comunidades 

escolares. Goodson (2013) apresenta um panorama da reestruturação político-econômica 

pela qual o mundo estava passando com a derrocada da URSS, o avanço do 

neoliberalismo e do governo triunfalista de Thatcher, no bojo da crença no “fim da 

história”, e o quanto esse clima contribuiu para propostas de reestruturação curricular na 

Inglaterra e em outros países, bem como o lugar da disciplina história nesse contexto.  

Sabemos que de 1989 até os dias atuais muitos processos históricos se 

desenrolaram, e que enquanto houver homo sapiens haverá história, haverá processo, 

haverá mudança, mas é certo, e o próprio autor relata mais à frente no seu texto, que as 

mudanças sofridas internacionalmente com o avanço do neoliberalismo e do comércio 

mundial no processo de globalização influenciaram os sistemas educacionais dos países, 

alterando a importância dessa ou daquela disciplina escolar, e induzindo os sistemas como 

um todo no sentido de os subsumir às avaliações externas. No entanto, Goodson (2013) 

alerta para o fato da importante recalcitrância de grupos de educadores, os quais se 

constituem como “forças internas” que, de certa forma, contribuem para o equilíbrio das 

forças de mudança que caracterizam os produtos curriculares, os currículos prescritos, 

como obras de disputa, frutos de relações agonísticas de poder.  

Dando continuidade à discussão em torno da importância das disciplinas e o 

respeito aos seus respectivos campos teóricos e metodológicos, em especial à disciplina 

história, temos, por um lado, as tendências pós-modernas e pós-coloniais, as quais 

relativizam de maneira exacerbada o conhecimento histórico e, portanto, a forma de se 

fazer história enquanto ciência, taxando-o de ideológico e não científico. Na visão dessas 

vertentes teóricas, não é possível a utilização da racionalidade na pesquisa histórica 

científica, vez que estas mesmas teorias criticam a racionalidade e, em alguns casos, 

criticam-na de forma radical. No caso específico das correntes de pensamento pós-

coloniais, ainda tem o fato de que se a racionalidade for de matriz europeia não serve de 

forma alguma para explicar fenômenos alhures. Por outro lado, há os defensores tenazes 

da cientificidade extremada do conhecimento histórico científico, já que este pode 

estabelecer verdades universais.  
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Segundo Rüsen (2015), a cientificidade do pensamento histórico e suas estruturas 

cognitivas são mais complexas que essas polarizações entre relativismo e cientificismo e 

depende de diversos fatores que não podem abrir mão da racionalidade científica 

embasada em pesquisa com métodos rigorosos, mas que também levam em consideração 

fatores culturais: 

Duas possíveis reações à crítica do pensamento pós-moderno e do pós-

colonialismo se impõem: por um lado, uma defesa decidida do padrão 

de racionalidade do pensamento científico, com suas pretensões de 

universalidade no campo da História, e, por outro, um relativismo 

quanto à dependência cultural do contexto. Nenhuma delas é plausível. 

Com respeito a elas, deve-se, isso sim, levar a sério o enraizamento do 

pensamento histórico no mundo da vida, chamado, pois, de 

“dependência do contexto”, como impulsionador. Ao mesmo tempo 

deve-se manter, não obstante, que existem critérios de verdade 

supraculturais, com os quais se podem fundamentar transculturalmente 

a racionalidade metódica. Esses critérios estão, pura e simplesmente, 

baseados no fato de que os homens, que vivem em culturas diferentes, 

possuem em comum sua condição humana e podem se entender sobre 

isso, com boas razões. (RÜSEN, 2015, p. 28). 

 

Assim, o autor reitera que o pensamento histórico científico é possível e exige 

método de pesquisa específico e rigoroso no controle de sua validade. Como já expomos 

anteriormente, Rüsen (2015) propõe quatro modos de plausibilidade do conhecimento 

histórico científico – a experiência, a explicação, o significado e o sentido – os quais 

ficam separados somente de maneira artificial, abstrata e com fins didáticos, pois na obra 

historiográfica e na cabeça do historiador eles estão sempre relacionados, juntos e 

interligados, fortalecendo a cientificidade da pesquisa histórica e seu caráter humano e 

social. 

 A História é necessária não no sentido da repetibilidade dos fenômenos históricos 

(que sabemos não se repetem ipsis literis), mas no sentido da verificabilidade, da empiria 

dos fenômenos históricos e da necessidade de se orientar culturalmente no mundo da vida. 

O Ser Humano (Homo Sapiens) tem necessidade de buscar um sentido para sua existência 

(pessoal e coletiva), e durante muito tempo as religiões preencheram essa busca e esse 

vazio existencial e, até hoje, ainda o fazem (RÜSEN, 2015). Segundo o autor, no entanto, 

a partir de certo período histórico de laicização cultural, desde Heródoto de Halicarnasso 

no século V a.C., mas principalmente com o advento da modernidade, esse preenchimento 

do vazio existencial e a busca por sentido ficaram ainda mais a cargo da História científica 

e de seus métodos. 
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Rüsen (2015) critica, ainda, a falta de disciplinaridade da História enquanto 

ciência acadêmica e a espécie de diluição que sofreu nesse meio, bem como condena a 

precariedade do seu estatuto cognitivo e a visão utilitarista que é feita dela. Segundo o 

autor: 

História como ciência. A teoria da história, enquanto ciência, tem ainda 

outro desafio a enfrentar. Esse desafio é o estatuto especializado da 

disciplina acadêmica “ciência da história”. Enquanto forma 

organizacional dos resultados institucionalizados do conhecimento 

histórico, a ciência da história possui uma longa tradição, cujas origens 

se encontram no fim do século XVIII. A maneira e o modo como o 

pensamento histórico se constituiu no âmbito dessa forma 

organizacional, variaram; o formato propriamente dito, porém, 

permaneceu praticamente inalterado. Isso poderia mudar. A pressão por 

mudança provém das recentes modificações do ensino de história nas 

escolas superiores. Bem recentemente, a “disciplina” história aparece 

como simples elemento, quando não mero fragmento de constelações 

de conhecimentos e de modos de pensar muito diversas. Ela se rebaixa 

a parte de um todo (de um currículo), cujo estatuto cognitivo é 

extremamente precário. A configuração de um conglomerado de 

conteúdos de ensino é, com frequência, resultado do interesse de 

produzir competências utilizáveis na vida profissional. Esse interesse 

utilitarista não garante a coerência interna, cognitiva e metódica, das 

contribuições extraídas das diversas disciplinas para um currículo 

específico. Esvanece-se, assim, a competência dos estudantes, que tal 

currículo teria por objetivo estimular. Isso atinge em particular a 

racionalidade metódica necessária à pesquisa, inerente às disciplinas 

acadêmicas. Com isso, restringe-se fortemente, no aprendizado 

acadêmico, a aptidão a pensar cientificamente, já que a ciência está 

intrinsecamente ligada a procedimentos metódicos institucionalizados. 

Esse déficit estrutural é acobertado e camuflado pelos pomposos termos 

de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Como seriam ambas 

possíveis, se já não mais se tem uma efetiva disciplinaridade? (RÜSEN, 

2015, p. 59). 

 

“Todos e todas” fazem uso da história44 e, muitas vezes, arrogam para si “o 

domínio da História”, esquecendo-se, ou muito mais provavelmente, nunca tomando 

conhecimento, de que História enquanto ciência exige método de pesquisa racional e 

rigoroso. O conhecimento histórico científico não foi meramente “acumulado” 

                                              
44 Segundo Kallás (2017, p. 131): “O termo “uso público da história” foi usado pela primeira vez por Jürgen 

Habermas na polêmica entre historiadores que teve lugar na República Federal da Alemanha em 1986 e 

1987. A “querela” (Historikerstreit) se deu a partir da publicação de um artigo de Ernst Nolte (1923-2016) 

no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), no qual defendia sua tese sobre o nazismo, Ana Lima 

Kallás Revista História Hoje, vol. 6, nº 12 132 afirmando que tanto o nazismo quanto o Holocausto foram 

“cópias do bolchevismo”, aproximando o “extermínio de classe” dos bolcheviques do “extermínio de raça” 

dos nazistas. Segundo Nolte, diante de tantos massacres em massa no século XX, tais como os realizados 

pelos Estados Unidos no Vietnã e o Gulag soviético, os alemães ocidentais deveriam ficar “em paz consigo 

mesmos” e deixar o ‘passado passar’”. 
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historicamente pela humanidade e pelos especialistas, mas, também, elucubrado, 

criticado, refratado, pesquisado, cotejado e, em alguma medida, verificado, valorado, pois 

é conhecimento científico; como toda forma de conhecimento científico, deve partir de 

um princípio básico em ciência que é o princípio da corrigibilidade, do qual nenhuma 

ciência pode prescindir se não quiser perder o caráter científico. Quer se dizer com isso 

que, desde Copérnico, passando por Galileu e Descartes, até nossos dias, em se tratando 

de pensamento racional científico, mais vale a autoridade do argumento do que o 

argumento de autoridade (DEMO, 2010). Recorde-se da querela do geocentrismo, 

imposto como verdade absoluta pela Igreja católica durante a Idade Média e parte da 

Modernidade, que se fincou como argumento de autoridade até ser rebatido pela 

autoridade do argumento científico do heliocentrismo. É a partir dessa premissa que é 

possível avançar cientificamente, pois a ciência se arvora de conhecimentos exotéricos, 

públicos e publicitados que devem ser criticados.  Portanto, a História enquanto ciência, 

vez que compõe um campo específico de conhecimento e do saber, deve se estabelecer 

disciplinarmente, ocupando o mesmo estatuto de importância que qualquer disciplina 

ocupa no campo das ciências. 

Em relação ao PCE, é também importante conjecturar se o material didático e a 

capacitação para os docentes podem realmente melhorar o ensino de ciências, 

especificamente o ensino da ciência história, levando em consideração que foi 

demonstrado no capítulo anterior o fato de o material didático do PCE não  considerar as 

estruturas cognitivas específicas e próprias da História enquanto ciência. Poderíamos 

também, conjecturar, em relação ao aprendizado dos jovens, se outras questões, como, 

por exemplo, o financiamento da educação como um todo e as condições materiais de 

existência dos alunos da escola pública não teriam um peso também muito grande (assim 

como o interesse individual e a vocação) no processo de formação desses jovens. E mais, 

apesar da introdução desses materiais didáticos ditos “inovadores” ou metodologias de 

ensino “atualizadas” no processo de ensino, se essas condições materiais de existência 

dos alunos não acabariam tendo maior relevância no momento das avaliações dos 

mesmos, mas são questões para outra pesquisa. 

Não se quer com isso dizer que a educação científica com a proposta de educar 

através da pesquisa fundamentada cientificamente não seja válida, instigante e eficaz, no 

entanto,  todos os fatores que envolvem o processo educacional devem ser levados em 

consideração, pois, segundo Saviani (2002):  
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No Método da Economia Política vai-se do empírico ao concreto pela 

mediação do abstracto. O concreto não é o ponto de partida, mas o ponto 

de chegada do conhecimento. Eu traduzo isso na pedagogia da seguinte 

forma: parte-se do confuso, das primeiras impressões, para uma visão 

articulada, uma visão de síntese, pela mediação do abstracto, ou seja, 

da análise.45 

 

O professor deve levar em conta não só seu aluno empírico do cotidiano da sala 

de aula, mas saber e refletir sobre o aluno concreto que tem uma vivência social em outros 

espaços e que faz parte de determinado estrato da sociedade na qual está inserto, e que 

todas essas influências e clivagens reverberam no seu processo educativo. 

Com relação à concepção de ciência trazida pelo PCE, vez que o mesmo se utiliza 

dos PCN das Ciências Naturais para se embasar, essa concepção epistemológica fica na 

subsunção do paradigma cartesiano das ditas ciências duras; longe, portanto, dos 

métodos científicos aceitos nas ciências sociais e na história, por conseguinte, os quais 

seriam métodos que não primam por estabelecer verdades/leis universais.  

Sabemos que essa perspectiva da História enquanto uma ciência, que requer um 

método próprio de pesquisa, reverbera também na Educação Histórica, haja vista a 

importância que deve ser dada à multiperspectividade cultural e relacioná-la às memórias 

coletivas. Segundo Cainelli (2017): 

Ao assumirmos a perspectiva da Educação Histórica nesta investigação, 

compreendemos que, sendo a História uma ciência, é importante 

considerar que não existe uma só explicação ou narrativa sobre o 

passado, mas que este possui diversas perspectivas, entendendo que há 

uma objetividade na produção do conhecimento histórico. Desta forma, 

a história precisa ser conhecida e interpretada, tendo como base as 

evidências do passado e o desenvolvimento da ciência e de suas 

técnicas. (CAINELLI, 2017, p. 5).   

 

A autora reafirma o que já expomos e discutimos mais acima em relação ao 

método próprio da História enquanto ciência, o qual se configura como método de 

pesquisa rigoroso sendo que no conjunto da exposição ou da representação historiográfica 

o pesquisador/historiador deve interpretar e levar em conta características humanas 

relacionadas à multiperspectividade cultural, religiosa, política etc.  

Sobre o processo de ensino e aprendizagem em história que tem como pressuposto 

                                              
45 http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/. Acesso em 04 mar 

2018. 

http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/
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os parâmetros da Educação Histórica, é importante frisarmos que essa perspectiva 

pedagógica dá ênfase aos conhecimentos históricos (narrativas) prévios dos alunos e ao 

fato de que o aprendizado da história deve acontecer num processo em que a História faça 

sentido e tenha significado para os estudantes. Essa significação e esse sentido devem ser 

de tal forma que o principal do processo de ensino aprendizagem não seja de apenas 

decorar fatos e conceitos (apesar de entendermos como relevante também a memorização) 

e, sim, compreendê-los estabelecendo ligações com o presente e perspectivas de futuro, 

ou seja, entender que a História tem função social, prática, política, tem utilidade na vida 

cotidiana. Por outro lado, sabe-se, também, que o ensino aprendizagem de História 

depende em grande medida do papel do professor e o quanto esse profissional está 

subsumido a determinados critérios de sentido, cosmovisões, seu repertório de conteúdos, 

seu campo lexical etc. 

Se a disciplina História detém um método específico de análise e de compreensão 

do seu objeto de estudo existe também uma disciplina específica, chamada Didática da 

História,  que possui um método específico de ensino, e que se relaciona intimamente 

com a Teoria da História, seria uma relação orgânica “[...] particularmente no que diz 

respeito ao papel do conhecimento histórico científico.” (SCHMIDT, 2017, p. 64.). 

A Educação Histórica, a Didática da História e a Aprendizagem Histórica, tendo 

fundamentalmente as reflexões de Rüsen como arcabouço teórico, contribuem para que 

aconteça um processo de ensino-aprendizagem que envolve os jovens, crianças e 

adolescentes, com a consciência histórica, ou seja, com base em suas experiências 

temporais individuais e coletivas esses sujeitos podem refletir sobre o passado, criticar o 

presente e perspectivar o futuro. A perspectiva de ação da Didática da História é não 

apenas fornecer conteúdos de ensino de História, numa espécie de educação bancária, 

mas de, principalmente, fazer brotar no âmago dos estudantes, mediante processos 

heurísticos e análises de fontes históricas, a consciência histórica, ou seja, munir os 

estudantes com elementos, conhecimentos e com o repertório específico da disciplina 

História para que os mesmos atuem de maneira mais autônoma e crítica para dar sentido 

à sua existência humana, individual, coletiva e cultural. 

A consciência histórica é de fundamental importância na aprendizagem da 

História. Segundo SCHMIDT (2017, p. 65.):  

Ao se colocar a pergunta, “Então, o que é aprendizagem histórica?”, 

Rüsen reafirma sua posição de que se trata de um processo básico e 



92 
 

fundamental que tem como referência a ciência da história e isso leva à 

mudança da Didática da História para a consciência histórica como base 

de todo o ensino e aprendizado da história, podendo-se associar e 

explicar a consciência histórica como teoria da aprendizagem histórica. 

 

O consenso a que se chega em relação à aprendizagem histórica, com base nos 

autores já citados, é que é de fundamental importância que os alunos da disciplina História 

sejam imersos no seu tempo presente entendendo-o como culminância de um passado e 

continuidade para um futuro por eles perspectivado sem que se perca de vista também a 

possibilidade das rupturas entendendo sempre a noção de processo na História, assim 

como a noção de humanidade. 

O material didático do PCE não possibilita a aprendizagem histórica, pois não traz 

conceitos e expectativas de aprendizagem históricos como demonstramos no item 3.1 

deste capítulo quando reproduzimos estratos da ficha técnica referente à sequência 

didática intitulada “Ficha técnica: Água, recurso infinito?” (ANDRADE, 2012, p. 148.) 

na qual não aparecem nem conteúdos propostos relacionados à disciplina História nem 

expectativas de aprendizagem histórica, embora considere a disciplina História como 

exemplo de PCN a ser utilizado na atividade. 

Em se tratando da formação do professor pelo PCE, a mesma se dá através de um 

processo e métodos ancorados nas ciências naturais, apesar de propor a pedagogia 

interdisciplinar e incluir a História em algumas sequências didáticas. O PCE prima por 

conceitos e técnicas das ciências naturais e da geografia física. As proposições atinentes 

ao método ligado às Ciências Naturais são válidas, instigantes e necessárias, no entanto, 

a crítica que se faz é no sentido de se as escolas públicas baianas no que tange à sua 

condição infra estrutural e disponibilidade de capacitação dos professores realmente 

fomenta esse tipo de ensino. 

 A formação docente trazida pelo PCE situa-se no campo das Ciências Naturais, 

assim como os seus pressupostos teórico-metodológicos, o que, em tese, é excelente para 

todos os professores de todas as áreas, pois o PCE visa à interdisciplinaridade, no entanto, 

os métodos e teorias atinentes às ciências sociais e humanas não são apresentados, 

discutidos e/ou problematizados. Podemos visualizar como sintoma dessa carência em 

relação ao conhecimento metodológico próprio das humanidades o certificado do PCE do 

ano de 2014, o qual se encontra nos anexos dessa dissertação (lembrando mais uma vez 

que as inscrições para o PCE podiam à época ser feitas por qualquer professor efetivo da 
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rede estadual, independentemente da área de atuação e/ou formação). No verso do 

referido certificado, encontramos a seguinte descrição da única videoconferência a qual 

assistimos: Videoconferência: Pesquisa Científica na Escola em prol da Popularização 

da Ciência e Tecnologia/ Como garantir o direito de aprender Química, Física, Biologia 

e Ciências na Educação Básica? A História e, em geral, as humanidades e seus métodos 

específicos não são citados. 

Segundo Rüsen (2015) e outros autores que se inspiraram em sua obra, existe um 

caminho próprio que deve-se seguir para se alcançar a cognição histórica, ou seja, a 

maneira específica de aprendizagem de um conhecimento histórico ou do pensar 

historicamente que exige determinadas ferramentas teórico-metodológicas muito próprias 

que dependem de se levar em conta o caráter rigoroso da pesquisa histórica e da 

historiografia embasada em experiências humanas e em suas evidências, mas que também 

está entrecortada de vieses e narrativas variadas sobre um mesmo tema, narrativas essas 

subsumidas em princípios de multiperspectividade cultural. Segundo Barca (2018, p. 

115.): 

Em História, a aprendizagem é orientada para uma leitura 

contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por 

variadíssimas fontes. A História não trata de certezas sobre um passado 

considerado fixo até que novos factos sejam descobertos; existem 

construções historiográficas diferentes, por vezes a responder a 

perguntas muito próximas, mas com enfoques diferentes. Numa 

sociedade aberta, torna-se cada vez mais óbvia esta característica da 

História – a de que não se aceita apenas “uma grande narrativa” acerca 

do passado – já que os historiadores podem produzir narrativas 

divergentes, fruto de perspectivas diferenciadas sobre as mesmas fontes 

ou situações. E esta realidade é constatada cada vez mais claramente 

quando os pontos de vista de outros autores, de outros povos, nos são 

desvendados nesta sociedade de contatos cada vez mais fáceis e rápidos. 

 

É importante que os alunos desde a educação básica, desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sejam apresentados à cognição histórica e à educação histórica as 

quais se utilizam de instrumentos e métodos que possibilitam a crítica às fontes e a 

fundamentação do pensamento histórico focado em evidências (BARCA, 2018.). 

No caso específico do material didático do PCE, o Bahia, Brasil: espaço, 

ambiente e cultura, como demonstrado nas sequências didáticas analisadas não há a 

possibilidade de se efetuar a educação histórica, vez que não há, como verificamos, nem 

a possibilidade da articulação de uma Pedagogia Interdisciplinar que inclua a História, 
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porque o material didático não traz conceitos históricos nem nos conteúdos propostos 

nem tampouco nas expectativas de aprendizagem. Logo percebemos o quanto este 

material e suas sequências não possibilitam aprendizagem histórica efetiva. Seria 

necessário que houvesse a produção de um outro material fundamentado na Educação 

Científica, que de fato procedesse interdisciplinarmente utilizando-se para tal o arcabouço 

teórico-metodológico de todas as disciplinas envolvidas, incluindo-se a História, para 

uma efetiva realização da cognição histórica na prática educativa do cotidiano escolar.  
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4      CONCLUSÕES 

 

 

Saber História certamente não se restringe ao acúmulo de informações, eventos, 

datas etc. não que a memória não seja importante, porque é bastante importante, no 

entanto existem memórias diversas, de povos diversos, assim como existem narrativas 

também diversas muitas vezes sobre um mesmo tema ou objeto de estudo, embora com 

enfoques diferentes, mas é o Conhecimento Histórico ou a História enquanto Ciência que 

irá possibilitar o delineamento do caráter científico e metódico das narrativas e do passado 

representado na historiografia, ou seja, escrever História científica demanda método de 

investigação rigoroso com base em evidências. 

 Nosso objeto de estudo, o Conhecimento Histórico e a proposta de Educação 

Científica no material didático Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura  que está inserto 

no PCE foi aqui apresentado em suas diversas clivagens, quais sejam: como formação 

docente, como formação discente, tentativa de melhoria educacional, como um texto que 

poderia discutir a Teoria da História e proporcionar a aprendizagem histórica em sala de 

aula, como um material que discute Ciência e como um material que trabalha conceitos 

da Educação Científica e da Pedagogia Interdisciplinar.  

Entendemos que esse programa de ensino, o PCE, se enquadra no momento atual 

do capitalismo, na derrocada do welfare state que acontece no “núcleo duro” desse 

sistema político-econômico (do último quartel do século XX para cá), mas que reverbera 

também em países periféricos como o Brasil, devido à mundialização do capital. Sendo 

que o Brasil é um país que nunca se configurou de fato como um estado de bem estar 

social consolidado, mas que mesmo as pequenas conquistas no setor social (durante o 

período em que se ensaiou nosso arremedo de welfare state) estão sendo solapadas num 

momento de crise de acumulação do capital como, por exemplo, as flexibilizações na 

legislação trabalhista, perda de direitos para os trabalhadores com as reformas 

previdenciárias, o avanço das privatizações no setor educacional, o problema da 

empregabilidade com o advento do desemprego estrutural etc.  

Concluímos dessa maneira que o PCE foi gestado e gerido pelo estado da Bahia 

com a parceria de uma empresa privada, ou seja, uma Parceria Público Privada (PPP) que 

é apanágio do neoliberalismo, numa perspectiva tecnicista de escolarização, de ensino, 

pois privilegia as ciências naturais em detrimento das ciências humanas e do aporte 
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crítico-reflexivo por essas proporcionado, impossibilitando assim uma efetiva práxis 

interdisciplinar.  

Vimos também que o material didático do PCE não discute conceitos da História, 

passando ao largo da Teoria da História e do Conhecimento Histórico. Fundamentando-

se na Educação Científica e na ciência galileana (experimental) o PCE foca em 

experimentos em sala de aula (que como frisamos é importantíssimo), no entanto tal 

procedimento incorre numa expectativa de aprendizagem meramente formal e tecnicista 

sem o contributo da crítica ao conhecimento e ao papel das ciências duras na sociedade e 

sem o contributo dos métodos das ciências sociais e da História na reflexão sobre a 

sociedade.  

Por tudo que discutimos e investigamos ao longo da nossa pesquisa podemos 

chegar às seguintes conclusões: o material didático do PCE no que tange à formação dos 

docentes e discentes do estado da Bahia se enquadra em mais um programa intermitente 

(coadunando com a trajetória recente das políticas públicas baianas em educação), 

embora importante para a popularização da Ciência, apresenta apenas o método da ciência 

galileana (excluindo portanto a História), está na subsunção das políticas públicas de corte 

neoliberal e meritocráticas que responsabilizam o professor pelo sucesso educacional. 

Políticas essas que repetem à exaustão o mantra do “aprender a aprender” e “direitos de 

aprendizagem” em vez de propugnar pelo direito mais amplo e humanístico à educação. 

Além disso, ao anunciar a perspectiva de interdisciplinaridade promete um 

diálogo entre as disciplinas em suas atividades e proposições didáticas. No entanto, ao 

adentrar no livro do professor e o livro do aluno percebemos que as atividades ficam 

restritas ao diálogo com as ciências naturais, utilizando a geografia física, mas não 

proporciona de fato uma perspectiva pedagógica com as outras disciplinas que compõem 

o currículo escolar. 

Especificamente em relação ao conhecimento histórico nossa pesquisa constatou 

muito mais ausência do que marcas no material didático. Apesar de anunciar, 

principalmente em algumas sequências didáticas, a História como disciplina a ser 

trabalhada, o conteúdo e abordagem apresentados não leva em consideração as 

especificidades da História enquanto ciência, provida de uma metodologia própria. Ou 

seja, as sequências não trazem possibilidade de leituras de fontes e evidências, não 

proporcionam ao aluno e professor desenvolverem o pensamento histórico, se orientar no 

tempo, estabelecer relações entre presente e passado e adquirir ferramentas para 
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perspectivar o futuro. 

Como nos coloca Rusen (2015) a História serve para nos ajudar a responder as 

nossas carências de orientação, a construir sentidos para nossa vida prática. Logo, a 

aprendizagem histórica deve considerar as ferramentas metodológicas da História 

preparando os alunos na leitura do mundo situada temporalmente. 

Aprender História passa pelo exercício de identificar e analisar fontes, relacionar 

evidências, compreender a experiência humana no tempo, com destaque para as 

mudanças e permanências. 

Em nenhum momento o material didático analisado se aproxima desta 

perspectiva, possibilita a reflexão histórica dos fenômenos recortados ou escolhidos para 

experimentos científicos. A História, quando citada, assume caráter de cenário ou lócus 

de discussão das diversidades culturais, nada mais. 

Com esta pesquisa ficou explícito o quanto políticas públicas educacionais como 

o PCE anunciam projetos que envolvem a escola e o currículo como um todo, prometendo 

formação ampla dos professores, mas que na verdade são ações pontuais e recortadas se 

apresentando com pouca efetividade no processo de melhoria da educação escolar. 

Ao fim, percebemos que uma visão mais completa do PCE e do seu material 

didático necessitaria de ouvir os professores, os alunos, ir ao chão da escola para conhecer 

efetivamente a abrangência dessa proposta, mas esse é um caminho para pesquisas 

futuras. 
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6. APÊNDICE 

 

 

 

 

 
Anexo A - Guia para exploração dos documentos institucionais46 

Documento: Livro do professor (LP) - Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura47. 

 

Etapas Elementos 

observados 

Objetivos Notas explicativas e/ou 

transcrições do documento 

1ª Etapa: 

Descrição e 

caracterização 

do documento 

▪ Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, 

ofício, documento 

normativo, textos 

base, release, 

ementário, material 

didático, matriz 

curricular, ou outro.  

O presente documento trata-se 

de um material didático - 

livro do professor do Programa 

Ciência na Escola (PCE). 

▪ Objetivos do 

documento. 

Identificar os 

objetivos expressos 

no documento. 

 

Segundo as autoras do livro do 

professor: “Professor, este 

livro foi escrito para auxiliá-lo 

a trabalhar de forma prática e 

consistente, a Ciência no dia a 

dia dos estudantes da escola 

pública. A metodologia 

escolhida propõe questões 

sobre a Bahia e o local de 

vivência para que os 

estudantes pensem e 

investiguem a partir de fatos e 

fenômenos de seu cotidiano, 

realizando experimentos 

simples, utilizando materiais 

baratos, mas muito 

significativos para a formação 

do pensamento científico. 

Nosso maior objetivo é 

demonstrar como pode ser 

instigante e divertido 

transformar opiniões comuns e 

                                              
46 Esse instrumento foi inspirado em instrumento de pesquisa similar utilizado pela autora Monique Alves 

Brito em sua dissertação de mestrado em educação intitulada “O CURRÍCULO E A DISCIPLINA 

HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL” defendida no âmbito do PPGed da 

UESB (2018). 
47 ANDRADE, Julia Pinheiro. Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura. São Paulo: 

Geodinâmica, 2012. 
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temas da vida diária em objeto 

de estudo científico e de 

conhecimento mais refinado. 

Partimos da leitura do Livro 

do Estudante – Bahia, Brasil: 

Espaço, Ambiente e Cultura 

para propor a investigação de 

conceitos e problemas 

solucionáveis em sala de aula, 

por meio de experimentação e 

atividades de registro que 

exercitem o pensamento 

lógico. Mas é você, professor-

autor das práticas escolares, o 

maior protagonista desta 

proposta: aquele que conhece 

melhor do que ninguém os 

estudantes e a quem cabe 

convidá-los para embarcar 

nesta aventura científica. Crie, 

inove, use e abuse da proposta 

de alfabetização científica 

trazida por este Livro do 

Professor e pelo Livro do 

Estudante.” (ANDRADE, 

2012. p. 5.). 

Obs.: O fato de a proposta 

didático pedagógica do 

documento embasar-se na 

“investigação de conceitos e 

problemas solucionáveis em 

sala de aula, por meio de 

experimentação e atividades de 

registro que exercitem o 

pensamento lógico” 

(ANDRADE, 2012. p. 5.) no 

tocante à experimentação e ao 

uso do pensamento lógico tais 

conceitos nos fazem ponderar 

que o próprio material didático 

e sua proposta didático-

pedagógica de 
interdisciplinaridade devem 

respeitar e utilizar os métodos 

de todas as disciplinas 

envolvidas de modo a coadunar 

esforços no sentido de 

desenvolver eficazmente a 

interdisciplinaridade. No 
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entanto quando se fala em 

experimentação e pensamento 

lógico para a História enquanto 

ciência e o Conhecimento 

histórico (objetos dessa 

pesquisa), estes ficariam de 

fora, pois, a História enquanto 

ciência não utiliza nem 

experimentação nem 

pensamento lógico (este último 

seria base de sustentação das 

ciências exatas, por exemplo, 

desde Aristóteles e passando 

pelo medievo48), ou seja, a 

História enquanto ciência não 

age nomologicamente 

(RÜSEN, 2010), não elabora 

leis universais. O que não quer 

dizer que a História científica 

não utilize fatos (experiência) 

como base de pesquisa 

rigorosa, fatos esses que são 

sempre originários da 

experiência natural e/ou 

humana e que devem ser 

antropologicamente 

fundamentados (RÜSEN, 

2010). 

“Introdução 

O objetivo deste livro é trazer 

propostas para colocar em 

prática, na sala de aula da 

escola pública de ensino 

fundamental 2, os conceitos, os 

procedimentos e as atitudes da 

formação científica. 

Propõe-se demonstrar que 

Ciência é investigação, isto é, 

um processo metódico de 

pesquisa rigorosamente lógica, 

sequenciada, reprodutível e 

verificável. Na escola, no 

                                              
48 Na Idade Média – fundamentalmente do século XI até o fim do século XIV – a L. tem um 

desenvolvimento extraordinário. Os megárico-estóicos já haviam dado forma de manual às doutrinas 

lógicas que vinham elaborando: com a Idade Média, não só a L., chamada também de dialética – como se 

a reiterar a influência estóica – é cabalmente reconhecida como disciplina autônoma, como também passa 

a ser ensinada em manuais (summae e summulae). Isso mostra que a L., mesmo tendo nascido no âmbito 

das disciplinas filosóficas, mantém desde as origens uma afinidade com as ciências exatas, como a 

matemática e a geometria. (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2012. p, 723. – verbete Lógica).  
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entanto, esse método rigoroso 

precisa ser disparado e vivido 

de forma significativa pelos 

estudantes. Por isso, defende-

se a alfabetização em Ciências 

como um desenvolvimento de 

habilidades e competências 

necessárias para ler e 

interpretar os fenômenos 

sociais e naturais de modo a 

compreender como interferem 

no dia a dia dos contextos 

vividos pelas crianças e 

adolescentes.” (ANDRADE, p. 

10.) 

 

 

▪ Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no 

período que foi 

produzido e 

publicado. 

Segundo as autoras: “Este livro 

surge da iniciativa política de 

fortalecimento da educação 

básica proposto como desafio 

pelo governo da Bahia. A 

pretensão é inovar e 

diversificar os currículos 

escolares, promovendo a 

formação continuada de 

professores e a elaboração de 

materiais que favoreçam o 

acesso dos estudantes ao 

conhecimento científico. 

Assim, o comprometimento 

principal deste livro é com 

você, professor-autor, que fará 

das sugestões aqui contidas a 

base do pensar e agir 

cientificamente na sala de aula 

da escola pública da Bahia.” 

(ANDRADE, 2012, p. 11.). 

 

 

2ª Etapa: 

Análise do 
documento. 

 

Conceitos-chave. Os 

conceitos-chave que 
serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

conhecimento 

histórico, educação 

científica, 

 

Analisar como 

esses conceitos-
chave aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

 

- Alfabetização Científica; 

- Educação Científica;  
- Conhecimento Histórico;  

- Interdisciplinaridade; 

- Ciência; 

- Disciplina Escolar;  

- Disciplina História;  
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alfabetização 

científica, 

interdisciplinaridad

e, Ciência, 

disciplina escolar e 

disciplina História.  

 

representam.  Obs.: os conceitos elencados 

acima serão analisados um a 

um a partir da terceira etapa. 

▪ Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o 

tipo de prescrição 

presente no 

documento. 

“Parâmetro elementar para 

alfabetizar cientificamente 

As pesquisas acerca do 

processo de ensino e 

aprendizagem levaram a várias 

propostas metodológicas. 

Pressupõe que o aprendizado 

se dá pela interação 

professor/estudantes/conhecim

ento, ao se estabelecer um 

diálogo entre as ideias prévias 

dos estudantes e a visão 

científica atual, com a 

mediação do professor, 

entendendo que o estudante 

reelabora sua percepção 

anterior de mundo ao entrar 

em contato com a visão trazida 

pelo conhecimento científico.  

As diferentes propostas 

reconhecem hoje que os mais 

variados valores humanos não 

são alheios ao aprendizado 

científico e que a Ciência deve 

ser apreendida em suas 

relações com a tecnologia e 

com as demais questões sociais 

e ambientais. ” [Itálico no 

original] (Parâmetros 

curriculares nacionais: 

Ciências Naturais/ Secretaria 

de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

apud ANDRADE, 2012, p. 

11.). 

 Obs.: Identificamos mediante 

a citação à cima e com base na 

análise do material didático 

como um todo que o mesmo 

segue as prescrições dos PCN 

em Ciências Naturais para 
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fundamentar-se. 

 

3ª Etapa: 

análise dos 

conceitos-

chave da 

pesquisa no 

contexto do 

documento 

(material 

didático do 

PCE) 

dialogando 

com sua 

proposta 

pedagógica e 

com o 

referencial 

teórico-

metodológico 

por nós 

utilizado. 

▪ Conceito-chave:  

- Alfabetização 

Científica; 

 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

Alfabetização 

Científica. 

“O que é alfabetizar? 

Por muito tempo, a 

alfabetização foi entendida 

como um processo que 

envolvia, primeiramente, a 

aquisição do código, ou seja, a 

aprendizagem das letras e sua 

relação com os sons 

produzidos durante a pronúncia 

delas em uma palavra. 

Alfabetização, assim, resumia-

se à etapa inicial de contato 

com a cultura escrita, de 

maneira mecanizada. O 

indivíduo alfabetizado, nessa 

concepção, era aquele capaz de 

codificar e decodificar uma 

linguagem (no caso, verbal, 

escrita), segundo regras 

gramaticais e de composição 

(silábica, sintática, 

semântica). ” (ANDRADE, 

2012, p. 13.). 

“Poder compreender como as 

coisas funcionam exerce 

fascínio sobre os estudantes, os 

instiga a descobrir, a procurar 

respostas, a tentar produzir 

fenômenos – a agir de maneira 

científica. O estudo do sentido 

e da explicação do ‘o que’, do 

‘por quê’, do ‘quando’ e do 

‘como’ de todas as coisas é a 

missão básica de todas as 

ciências, práticas e saberes que 

devem ser descobertos e 

trabalhados na escola. É 

exatamente nesse ponto que se 

deve creditar ao professor o 

papel de ser aquele que media 

(SIC) a relação entre o 

estudante e o conhecimento, 

auxiliando-o a organizar o 

mosaico de seu próprio 

pensamento e a perceber-se 
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como um explorador das 

linguagens do universo, como 

um sujeito do conhecimento. ” 

(ANDRADE, 2012, p. 14.). 

“Alfabetizar cientificamente é 

iniciar os estudantes no uso 

social da lógica e da linguagem 

científica, oferecendo-lhes 

oportunidades práticas de 

sustentar o conhecimento como 

processo de investigação 

fundamentado nos valores 

acima descritos. Do ponto de 

vista didático, isso é possível 

na medida em que todo e 

qualquer tema de investigação 

seja proposto de acordo com 

objetivos de ensino bem 

definidos.” (ANDRADE, 2012, 

p. 16.). 

 

Obs.: Entendo que para que 

haja educação científica em 

sala de aula, tendo a pesquisa 

como mais um método de 

ensino, é necessário que o 

professor tenha condições 

espaço-temporais e financeiro-

econômica-estruturais para 

tornar-se um professor autor-

pesquisador. No contexto 

brasileiro de déficit em 

investimentos na educação 

pública e obliteração de 

debates científicos fica 

dificultada a implementação 

efetiva da alfabetização e 

educação científicas na 

educação básica. 

 

 

 

3ª Etapa 

(continuação). 

 

 

 

 

▪ Conceito-chave:  

- Educação 

Científica;  

 

 

 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

Segundo Demo (2010), o 

conceito de Educação 

Científica está relacionado à 

aplicação do método de 

pesquisa em sala de aula, aos 

professores autores e ao 
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Educação 

Científica. 

conceito de “educação ao 

longo da vida”. Ou seja, na 

concepção de Demo a 

Educação Científica não 

coaduna com um tipo de 

proposta pedagógica 

meramente focada em adestrar 

os alunos. Coaduna ao invés 

com uma proposta pedagógica 

que propugne por uma 

educação que esteja permeada 

pela pesquisa na qual o 

estudante seja instigado a 

pensar, questionar e propor 

problemas e discussões 

fundamentando-se sempre na 

autoridade do argumento; e 

produzindo artigos, ensaios, 

protótipos relacionados às 

engenharias, robótica etc. 

Não localizamos o conceito 

“Educação Científica” no 

material didático escopo desta 

análise, no entanto, 

salientamos que quando as 

autoras do material tratam da 

Alfabetização Científica ali 

está embutida a proposta de 

educação científica, pois apesar 

de serem conceitos diferentes, 

alfabetização e educação, eles 

estão próximos, sendo a 

alfabetização a iniciação nos 

códigos e a educação um 

processo mais amplo e 

complexo (ao longo da vida).  

A proposta de Alfabetização 

Científica trazida pelo material 

didático contempla o conceito 

de Educação Científica 

(embora não apareça com essa 

terminologia) defendido por 
Demo (2010) no qual a 

pesquisa é considerada como 

princípio científico e educativo 

em todos os níveis de ensino, 

no entanto na parte dos 

procedimentos metodológicos 

o material didático considera 



110 
 

somente o método das ditas 

ciências duras, excluindo 

portanto a História ou pelo 

menos não explicitando o 

método da História enquanto 

ciência: 

“Procedimentos metodológicos 

Para desenvolver a 

metodologia científica na sala 

de aula, é necessário 

transformar objetivos em 

expectativas de aprendizagem 

para os estudantes. A seguir, 

propõem-se cinco habilidades 

fundamentais e o 

desenvolvimento de cada uma. 

6. Escolher um tema de 

interesse ou observar 

um fenômeno e 

formular um problema 

ou uma questão a ser 

investigada; 

7. Fazer levantamento de 

informações sobre o 

assunto e formular 

hipóteses; 

8. Realizar 

experimentações; 

9. Analisar os resultados; 

10. Estabelecer 

conclusões.”  

(ANDRADE, 2012, p. 17.). 

    

    

3ª Etapa 

(continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Conceito-chave:  

- Conhecimento 

Histórico;  

 

 

 

 

 

 

 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

Conhecimento 

Histórico. 

 

 

Conceito não encontrado no 

material didático. 

Obs.: No material didático 

Bahia, Brasil: espaço, 

ambiente e cultura (livro do 

professor), no capítulo 3 que 

trata das sequências didáticas 

apenas duas dessas (de um 

total de 22) incluem a História 

em suas fichas técnicas49 como 

                                              
49  
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  Ficha técnica: Ciclos biogeoquímicos 

  Tema    Ciclos biogeoquímicos. 

  Sinopse e 

objetivos 

Por meio de sondagem por mapa conceitual, trabalhar nos 

estudantes a percepção intuitiva dos ciclos 

biogeoquímicos do planeta Terra. Desenvolver aula 

expositiva e reconstrução do mapa conceitual de forma 

rigorosa, aprofundando saberes iniciais e formalizando-os 

cientificamente. 

Exemplos de 

PCNs 

relacionados 

   Ciências 

 
• Estabelecimento de relações entre os fenômenos da 

fotossíntese, da respiração celular e da combustão para 
explicar os ciclos do carbono e do oxigênio de forma 
integrada ao fluxo unidirecional de energia no planeta;  
 
Trabalho e consumo 

• Valorização de hábitos e atitudes saudáveis e 

conservativas no consumo de alimentos, produtos de 

higiene e medicamentos;  

 

História 

• A extração, produção e comercialização de alimentos; 

alimentos da terra e aqui adaptados; costumes e 

práticas alimentares; usos da água, costumes, acesso e 

abastecimento. 

  Conteúdos 

propostos 

   Factuais Identificação de gás carbônico, 

nitrogênio, água, oxigênio. 

  Conceituais    Compreensão da importância dessas 
substâncias para a manutenção de 
diversos ecossistemas, relacionando 
seu excesso ou sua falta a problemas 
ambientais; 
Os microorganismos fixadores de 

nitrogênio e seu papel e importância 

para os vegetais. 

  

Procedimentais 

   Escrita de um ciclo biogeoquímico. 

  Atitudinais Desequilíbrios causados pelo homem 

nos ciclos biogeoquímicos. 

Expectativas 

de 

aprendizagem 

    Entender os ciclos biogeoquímicos; 

 • Escrever um mapa conceitual. 

   Recursos Caderno; 
Lápis; 
Borracha. 
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“exemplos de PCN 

relacionados” e são as 

sequências 9 e 17 sendo que a 

9 tem o como título “Ciclos 

Biogeoquímicos” e a 17 tem 

como título “ Água, recurso 

infinito?”50. 

                                              

   Palavras-

chave 

     Ciclos biogeoquímicos - Carbono - Oxigênio - 

Nitrogênio 

  SDS 

relacionadas 
   1 1 , 1 2, 1 7 

 
(ANDRADE, 2012, p. 102.). 
50  

Ficha técnica: Água, recurso infinito? 

 

 Tema      Água, disponibilidade hídrica do planeta Terra. 

 Sinopse e 

     A sequência debate a distribuição e a disponibilidade 

geográfica da água 

    objetivos no planeta. Objetiva a leitura de gráficos e cálculos de proporção 

e uma experiência para ilustrar a disponibilidade qualitativa e 

quantitativa da água. Com isso, pretendemos discutir a 

importância de usar, de forma racional e justa, esse bem que é um 

direito de todos, 

 

     Exemplos Língua Portuguesa 

     de PCNs • Estabelecimento de relações entre os diversos segmentos do 

próprio 

      relacionados texto, e entre outros textos, a partir de informações adicionais 

oferecidas pelo professor ou consequentes da história de 

leitura do sujeito; 

 

Matemática 

 

• Análise, interpretação, formulação e resolução de 

situações-problema, compreendendo diferentes significados 

das operações, envolvendo números naturais, reconhecendo 

que diferentes situações-problema podem ser resolvidas por 

uma única operação e que diferentes operações podem 

resolver um mesmo problema;  

 

Geografia 

 

• Águas e terras no Brasil; 
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• Ambiente urbano: água para todos;  

 

História 

 

• Uso da água, represamento, irrigação e adubos; usos da 

terra; adaptação cultural à diversidade natural. 

 

 

Conteúdos 

propostos 

                 Factuais- Tipos de distribuição da água (oceano, 

       calota polar, geleira, lençol freático, aquífero, 

lago, rio, vapor atmosférico). 

Conceituais - Disponibilidade hídrica; 

Porcentagem. 

Procedimentais - Leitura e correlação entre 

texto, infográfico, gráfico e tabela; 

Cálculo de proporção e representação de 

porcentagem por meio de gráficos, de contas 

aritméticas/algébricas e de experiência com 

volumes d'água. 

Atitudinais - Valorização da água como bem 

essencial à vida e como recurso finito. 

   Expectativas de  Correlacionar a leitura de textos, infográficos e gráficos do 

     aprendizagem Livro do Estudante; 

• Explicar a diversidade de estados da água e a quantidade 

disponível no planeta Terra; 

• Expressar as quantidades da disponibilidade hídrica por 

meio de gráfico e de experimentação com volumes de garrafa 

d'água 

     Recursos (no mínimo 1 kit por turma) 

• Garrafa pet de 2 litros com tampinha; 

• Garrafa pet de 1,5 litro com tampinha; 

• 4 copos plásticos de 100 ml; 

• 1 copo plástico de 50 ml; 

• Conta-gotas (se não houver, pode-se utilizar o dedo 

mindinho); 

• Régua; 

• Lápis e borracha, papel em branco. 
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3ª Etapa 

(continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ Conceito-chave:  

Interdisciplinaridade

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

interdisciplinaridad

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Este livro propõe um 

caminho para sensibilizar a 

percepção e realizar práticas 

de iniciação científica por 

meio de uma discussão 

conceitual inicial (capítulos 1 

e 2) e de 22 sequências 

didáticas (capítulo 3) com 

práticas experimentais 

baseadas em abordagens 

inovadoras. Todas procuram 

partir da curiosidade por 

temas cotidianos e formulam 

questões ou problemas a 

serem investigados 

cientificamente: Por que se 

fala tanto em biodiversidade? 

Por que existe essa tal 

classificação científica? Qual 

a importância de conhecê-la e 

reconhecê-la na cadeia 

alimentar e na teia da vida? 

Como ler e utilizar uma 

escala cartográfica para 

calcular distâncias no mapa 

da Bahia? Como representar 

tamanhos e distâncias entre 

os astros do sistema solar? A 

água é um recurso 

inesgotável e infinito? O que 

é esse tal de DNA? Qual sua 

importância? O que é tempo 

geológico? Por que preciso 

saber dele? O que são 

megabytes, gigabytes e 

pendrives cheios de 

informação digital?” 

(ANDRADE, 2012, p. 10.). 

"Não se escapa da prisão das 

disciplinas científicas 

saltando seus muros, mas 

derrubando seus falsos 
limites territoriais, sejam eles 

                                              

     Palavras-chave Água - Disponibilidade hídrica - Leitura de gráfico e tabela - 

Cálculo de Porcentagens – Proporções 

   SDs relacionadas      9, 18 

(ANDRADE, 2012, p. 148.). 
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de natureza epistemológica, 

metodológica e linguística ou 

simples convenções da 

prática académica e 

burocrática.  (Jayme 

Pavianni e Silvio Paulo 

Botomé apud ANDRADE, 

2012, p. 45.). 

“A relação entre as 

diferentes áreas do 

conhecimento 

O estudo científico da 

realidade é favorecido pelo 

Livro do Estudante e pode 

ser feito pelas diferentes 

disciplinas ou pela 

combinação entre elas. Nas 

sequências didáticas 

propostas a seguir, todas 

inter-relacionam diferentes 

áreas do conhecimento por 

meio de experimentações a 

partir do estudo de um 

conceito inicial e de sua 

problematização. 

A expressão da relação entre 

as diferentes disciplinas na 

alfabetização científica pode 

ser percebida por meio da 

relação entre os diferentes 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) destacados 

em cada sequência. Nas 

fichas técnicas iniciais, são 

indicados exemplos de 

propostas disciplinares dos 

PCN relacionados à temática 

e aos conteúdos propostos 

nas sequências didáticas. A 

seleção foi feita de modo a 

destacar o conteúdo mais 

fortemente mobilizado na 
sequência, porém seria 

possível indicar muitos 

outros.” ( ANDRADE, 2012, 

p. 46.). 

 
Obs.: o material didático não 

especifica textualmente o 

conceito de 
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interdisciplinaridade que utiliza, 

no entanto deduzimos tratar-se 

de proposta que visa a 

interdisciplinaridade pelo fato 

de embasar-se nos PCN51 (ainda 

                                              
51 TRANSVERSALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

“A proposta de transversalidade pode acarretar algumas discussões do ponto de vista conceitual, 

como, por exemplo, a da sua relação com a de interdisciplinaridade, bastante difundida no campo 

da pedagogia. Essa discussão é pertinente e cabe analisar como estão sendo consideradas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais as diferenças entre os dois conceitos, bem como suas 

implicações mútuas. 

Ambas — transversalidade e interdisciplinaridade — se fundamentam na crítica de uma 

concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos 

a um ato de conhecer isento e distanciado. Ambas apontam a complexidade do real e a 

necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. 

Mas diferem uma da outra, uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem 

epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz respeito 

principalmente à dimensão da didática. 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento 

produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles — 

questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é 

conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas. 

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma 

relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados 

(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade).  

Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois 

o tratamento das questões trazidas pelos Temas Transversais expõe as inter-relações entre os 

objetos de conhecimento, de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na 

transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade promove uma 

compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, bem como a percepção da 

implicação do sujeito de conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por 

essa mesma via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extra-escolares, 

possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na realidade dos alunos. 

Os Temas Transversais, portanto, dão sentido social a procedimentos e conceitos próprios das 

áreas convencionais, superando assim o aprender apenas pela necessidade escolar. 

COMO A TRANSVERSALIDADE SE APRESENTA NOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS 

A problemática trazida pelos temas transversais está contemplada nas diferentes áreas 

curriculares. Está presente em seus fundamentos, nos objetivos gerais, nos objetivos de ciclo, nos 

conteúdos e nos critérios de avaliação das áreas. Dessa forma, em todos os elementos do currículo 

há itens selecionados a partir de um ou mais temas. Com a transversalidade, os temas passam a 

ser partes integrantes das áreas e não externos elou acoplados a elas, definindo uma perspectiva 

para o trabalho educativo que se faz a partir delas. 

É preciso atentar para o fato de que a possibilidade de inserção dos Temas Transversais nas 

diferentes áreas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e 

Educação Física) não é uniforme, uma vez que é preciso respeitar as singularidades tanto dos 

diferentes temas quanto das áreas. 

Existem afinidades maiores entre determinadas áreas e determinados temas, como é o caso de 
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3ª Etapa 

(continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ Conceito-chave:  

- Ciência;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

Ciência. 

 

 

 

que seja o PCN de Ciências 

Naturais) e por relacionar 

diversas disciplinas de diversas 

maneiras nas fichas técnicas e 

nas sequências didáticas. No 

entanto, para ser efetivamente 

um material interdisciplinar não 

basta relacionar as disciplinas 

envolvidas no processo 

pedagógico, mas também 

considerar e respeitar suas 

idiossincrasias metódico-

epistemológicas, primar pela 

cooperação entre as disciplinas 

e sua efetivação na prática 

pedagógica envolvendo os 

professores. (Crusoé, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“O que é Ciência? 

A Ciência se define como um 

conhecimento necessariamente 

fundado por: 

• Basear-se em 

argumentação racional 

auto demonstrável; 

• Formular hipóteses 

(suposições justificadas 

e baseadas em 

argumentos) e meios 

para desenvolvimento, 

análise e verificação; 

• Ter compromisso com a 

                                              
Ciências Naturais e Saúde ou entre História, Geografia e Pluralidade Cultural, em que a 

transversalidade é fácil e claramente identificável. Não considerar essas especificidades seria cair 

num formalismo mecânico.” (BRASIL, 1997, p. 39-41.). 
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esfera coletiva – ser um 

conhecimento público, 

questionável e 

verificável por qualquer 

um que se qualifique 

para isso. 

 

Alfabetizar cientificamente é 

iniciar os estudantes no uso 

social da lógica e da linguagem 

científica, oferecendo-lhes 

oportunidades práticas de 

sustentar o conhecimento como 

processo de investigação 

fundamentado nos 

valores acima descritos. Do 

ponto de vista didático, isso é 

possível na medida em que 

todo e qualquer tema de 

investigação seja proposto de 

acordo com objetivos de ensino 

bem definidos.” (ANDRADE, 

p. 16.). 

 

  “Objetivos de ensino para 

alfabetizar cientificamente: 

Estimular o estudante no 

desenvolvimento das seguintes 

habilidades: 

1 Definir um problema 

a ser investigado e 

justificar o motivo 

pelo qual será 

estudado; 

2 Organizar seu 

pensamento de 

maneira lógica e 

crítica; 

3 Partir de noções e 

saberes ligados ao 

senso comum da 

comunidade ou dos 

conhecimentos 
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prévios dos próprios 

estudantes e registrá-

los como primeira 

etapa do processo de 

investigação; 

4  Desenvolver e 

mensurar diferentes 

técnicas de 

investigação e 

pesquisa: selecionar 

fontes de 

informações, definir 

hipóteses de pesquisa 

e procedimentos que 

possam ser testados 

para resolver o 

problema em estudo; 

5 "Aprender a 

aprender", ou seja, 

saber pesquisar de 

maneira autônoma e 

respeitosa em relação 

à diversidade e à 

relatividade de 

abordagens de um 

campo do saber 

(saber produzir 

conhecimento de 

modo a valorizar e a 
respeitar a 

diversidade de 

ideias). 

Mas como desenvolver 

técnicas de investigação 

científica na escola, em uma 

sala de aula comum? Como 

transformar esses objetivos em 

expectativas de aprendizagem 

para os estudantes, ou seja, em 

conteúdos e habilidades 

avaliáveis e plausíveis de 

serem aprendidas pelos 

estudantes ao final de uma 

série de aulas?” (ANDRADE, 
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p. 16.). 

 

“A seguir, propõem-se cinco 

grandes procedimentos da 

metodologia científica que, 

quando trabalhados na sala de 

aula, propiciam o 

desenvolvimento de 

habilidades nos estudantes. 

 

Procedimentos 

metodológicos: 

 

Para desenvolver a 

metodologia científica na sala 

de aula, é necessário 

transformar objetivos em 

expectativas de aprendizagem 

para os estudantes.  

A seguir, propõem-se cinco 

habilidades fundamentais e o 

desenvolvimento de cada uma. 

 

1 • Escolher um tema de 

interesse ou observar um 

fenômeno e formular um 

problema ou uma questão a ser 

investigada; 

2• Fazer levantamento de 

informações sobre o assunto e 

formular hipóteses; 

 3. Realizar experimentações;  

4• Analisar os resultados; 

5• Estabelecer conclusões. 

 

Cuidado com erros comuns: 

• Tendência a generalizar 

acriticamente, com base 

nas observações; 

• Observações dos fatos 

e/ou fenômenos 

geralmente não 

controladas; 

• Formulação de 

respostas rápidas e 

seguras, baseadas 

unicamente em 

evidências do senso 

comum; 
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• Ensinar segundo uma 

sequência causal e 

linear sem levar em 

conta a necessidade do 

pensamento complexo 

na apreensão da 

realidade. Um dado 

fato/fenômeno que 

desperte a curiosidade 

dos estudantes nem 

sempre se encaixa 

apenas em uma 

disciplina ou nos 

conteúdos a serem 

tratados naquele 

bimestre/semestre ou 

ano letivo. 

(Obs.: este último ponto 

nos remete ao conceito de 

interdisciplinaridade52.) 

 
Detalhamento dos 
procedimentos da 
metodologia científica 

1. Escolher um tema de 
interesse ou observar um 
fenômeno e formular um 
problema ou uma questão a 
ser investigada” (ANDRADE, 
p. 17.). 

 

 

“Para ensinar bem é 

necessário ter clareza dos 

objetivos do ensino (o que se 

quer ensinar) e das 

expectativas de aprendizagem 

(o que esperamos que os 

estudantes aprendam). A 

consciência sobre a tipologia 

de conteúdos escolhida pelo 

                                              
52 Segundo Crusoé (2014, p. 29.) acerca da interdisciplinaridade: “Entendemos, como Olga Pombo 

(2004), que a interdisciplinaridade traz a necessidade de o pesquisador desenvolver relações cognitivas, 

cujo olhar transversal se volte para a compreensão e a explicação de uma realidade complexa, e relações 

de cooperação, parceria, escuta e vontade de aprender com o outro, abertura ao diálogo, o que envolve o 

reconhecimento das relações de poder ali presentes, concebendo a sua partilha. Ao tomar consciência de 

que o todo não é a soma das partes, a ciência passa por uma transformação epistemológica que aponta 

para uma perspectiva de ciência em rede, ‘metáfora das conexões múltiplas, heterogêneas, descentradas’. 

(POMBO, 2004, p. 23.).” 
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professor (factuais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais, 

conforme explicado adiante) 

deve sempre fazer sentido para 

os estudantes. A 

problematização é o grande 

passo inicial, pois permite 

transformar qualquer conteúdo 

em desafio, enigma, charada; 

enfim, em jogo cognitivo. 
 

Problematização 

 

Formular uma questão (um 

problema) ou uma sequência 

de questões (uma 

problemática) que oriente a 
investigação (ou pesquisa) da 

turma sobre o tema a ser 

estudado. Partimos da seguinte 

definição: 

 

‘Problema é uma questão que 

envolve intrinsecamente uma 

dificuldade teórica ou prática, 

para a qual se deve encontrar 

uma solução.’ 

CERVO e BERVIAN (2005, p. 

75). 

 

     Partir de um problema 

real 

 

Para o ensino ser 

significativo aos estudantes 

e envolvê-los em seu próprio 

processo de conhecimento, o 

mais importante é instigá-los 

a compreender e a pensar 

com base em questões que 

lhes sejam motivadoras ou 

em situações ligadas à 

realidade do lugar em que 

vivem. Para isso, cabe a 

você, professor, propor 

problemas e 

problematizações que os 

desafiem a pensar 

criticamente, a compreender 
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os problemas propostos e — 

para elaborá-los ou resolvê-

los — a desenvolver 

diversas formas de pesquisa 

a partir do lugar de 

pertencimento deles. É 

importante ressaltar que 

muitas vezes são os 

estudantes que trazem um 

questionamento, que 

vivenciam um problema no 

cotidiano. O professor deve 

integrar esses 

questionamentos de forma 

que os estudantes entendam 

que a Ciência parte de 

questões cotidianas53. 

                                              
53 (Obs.: aproveitando o ensejo da passagem acima gostaria de tomar como exemplo a ser criticado, aliás 

mais um, o fato de uma determinada sequência didática nomeada de “Há quanto tempo?” do LP que propõe 

uma comparação entre o tempo humano e o tempo geológico, num material didático que como vimos 

arvora-se da interdisciplinaridade e inclui a história no conspecto de disciplinas por ele abordadas, não 

incluir a História nessa sequência didática que trabalha com uma categoria fulcral para o conhecimento 

histórico que é o tempo humano. Tal sequência didática relaciona-se a pranchas informativas do Livro do 

Aluno (BAHIA, 2012, p. 52 - 53) referentes ao movimento das placas tectônicas, mas não se relaciona, por 

exemplo, a pranchas informativas do LA que tratam do paleolítico nas Américas e em especial na Bahia 

(BAHIA, 2012, p. 96 - 97) pranchas essas que tratam da megafauna na Bahia e dos primeiros habitantes, 

os ameríndios do paleolítico. Ou seja, o material didático possui conteúdo para se trabalhar a 

interdisciplinaridade com a história, com a antropologia, com a arqueologia, mas não o faz e quando o faz, 

em raríssimas ocasiões, é da maneira que já especificamos, de modo superficial e capenga, considerando a 

história apenas como pano de fundo ou mera ‘contextualização’). Disponibilizo abaixo imagens scaneadas 

da referida sequência didática: 
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(ANDRADE, p. 98.). 
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(ANDRADE, p. 99.). 



126 
 

                                              

(ANDRADE, 

p. 100.). 
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Ciência não é apenas uma 

disciplina... é uma forma de 

pensar o mundo e de agir 

nele... é uma atitude crítica de 

pensar o universo que nos 

rodeia e de buscar significados 

para ele. Ciência é, para nós 

humanos, um fato da cultura 

que nos leva ao entendimento 

                                              

(ANDRADE, p. 

101.). 
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da complexidade do mundo.  

 

 

 

2. Fazer levantamento de 

informações sobre o assunto 

e formular hipóteses 

 

A. Levantar o senso comum ou 

o saber prévio dos estudantes 

sobre o tema. 

Para trabalharmos a 

alfabetização científica, o 

ponto de partida deve ser 

sempre aquilo que os 

estudantes ou a comunidade 

têm de conhecimento inicial ou 

prévio sobre o tema, ou seja, a 

opinião não fundamentada ou o 

"senso comum. 

O educador deve ter 

consciência de que todas as 

pessoas, em especial crianças e 

jovens, sempre têm algum 

conhecimento prévio sobre 

praticamente tudo, mais ou 

(...).(ANDRADE, p. 18.).” 

 

“(...)menos próximo do 

conhecimento científico. Ou 

seja, todo ‘senso comum’ pode 

ser entendido como o primeiro 

passo rumo a um conhecimento 

mais elaborado. Para isso, 

todas as fontes devem ser 

levantadas, confrontadas e 

avaliadas quando se pretende 

realizar uma pesquisa 

utilizando critérios de 

metodologia científica. 

Ao incorporar a prática do 

pensamento crítico, é 
necessário estar aberto para a 

criatividade e para a aceitação 

das diferenças entre as pessoas, 

ampliando o leque de 

identificação dos problemas e 

das formas de seu 

equacionamento. O "senso 

comum" pode ser um ponto de 
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partida surpreendente! 

 

B. Realizar leituras 

investigativas em 

diferentes fontes. Veja o 

item ‘Como ler 

criticamente o Livro do 

Estudante’, adiante. 

c. Construir hipóteses de 

investigação: delimitar 

variáveis relevantes e 

irrelevantes em um 

problema e estabelecer 

uma estratégia de 

resolução para investigá-

la e testá-la. 

 

3. Realizar experimentações 

A. Procurar contrastar 

diferentes hipóteses em 

situações controladas; 

B. Observar objetos e 

fenômenos: fazer 

registro qualitativo e/ou 

quantitativo dos dados e 

descrição das 

observações; 

C. Medir objetos e 

transformações de modo 

a fazer: registro 

quantitativo dos dados; 

seleção de instrumentos 

de medida adequados; 

estimativa de uma 

medida e da precisão de 

um instrumento; 

D. Fomentar a montagem 

ou a construção de 

aparatos experimentais: 

seleção de testes ou 

experiências, 

manipulação adequada 

do material e dos 
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instrumentos de medida, 

reproduzindo ou 

inventando aparatos, 

máquinas e modelos 

analógicos, respeitando 

as normas de segurança. 

4. Analisar os resultados 

Analisar os dados: organizar 
(quadros e tabelas), processar e 
representar dados (gráficos); 
extrair seu significado; 
formular tendências ou 
relações entre as variáveis. 
(ANDRADE, p. 19.).” 

 

     “5. Estabelecer conclusões 

 

Perceber as relações existentes 

entre as informações do senso 

comum, dos textos 

pesquisados, as hipóteses 

iniciais levantadas, a hipótese 

estabelecida para ser verificada 

e os experimentos realizados. 

Concluir resultados 

experimentais por meio de 

avaliação crítica do dado e de 

seu processo de obtenção; 

comparar resultados com 

hipóteses iniciais e elaborar 

informes científicos sobre o 

processo: redigir um relatório 

científico. Veja exemplo 
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abaixo54:” (ANDRADE, p. 

20.). 

 

 

3ª Etapa 

(continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Conceito-chave:  

- Disciplina Escolar;  

 

 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

disciplina escolar. 

"Não se escapa da prisão das 

disciplinas científicas 

saltando seus muros, mas 

derrubando seus falsos 

limites territoriais, sejam eles 

de natureza epistemológica, 

metodológica e linguística ou 

simples convenções da 

prática académica e 

burocrática.  (Jayme 

                                              

54 (ANDRADE, p. 20.). 
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Pavianni e Silvio Paulo 

Botomé apud ANDRADE, 

2012, p. 45.). 

 

“Como preparar uma aula que 

ensine a pensar e a agir 

cientificamente? 

Para garantir uma aula 

significativa para os 

estudantes, é preciso pensar em 

questões de ordem didática. 

Propõe-se aqui a reflexão sobre 

o que ensinar e como ensinar 

dividido em oito pontos55: 

 
        O que ensinar? 

 Definir conteúdos de ensino 
para ter a consciência do que se 

ensina e de como se ensina um 

tema 

Independentemente da forma 

de ensino, pode-se considerar 

quatro grandes categorias de 

conteúdo de ensino (ZABALA, 

1998): factual, conceitual, 

procedimental e atitudinal. O 

que eles significam? 

Conteúdo factual: "O que se 

deve saber?" 

Conteúdo conceitual: "O que se 

deve saber explicar?" 

Conteúdo procedimental: "O 

que se deve saber fazer?" 

Conteúdo atitudinal: "Como se 

deve ser?" 

Conteúdos factuais e 

conceituais são o feijão com 

                                              

55  (ANDRADE, p. 21.).  
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arroz da prática docente, afinal, 

entre os vários tipos, eles são 

tradicionalmente escolares, 

pois respondem a questões 

como "o que é...?", "quem 

foi...?", "quando ocorreu...?", 

"explique como ocorre..." 

"explique por que...", 

"relacione...". 

Contudo, os conteúdos 

procedimentais e atitudinais 

são sempre ensinados, ainda 

que não se tenha consciência 

deles ou que não sejam 

exigidos nos 

instrumentos(...)”(ANDRADE, 

p. 21.). 

“(...) formais de avaliação. Isso 

porque procedimentos e 

atitudes não podem ser aferidos 

por meio de simples perguntas 

textuais. Sabemos se um 

estudante sabe fazer ou 

executar uma habilidade (ler, 

escrever, resumir, calcular, 

medir, organizar, ouvir) quando 

ele as realiza na prática e 

mediante diferentes situações 

didáticas56. Sabemos se um 

estudante tem atitudes 

adequadas (respeitar, valorizar, 

apoiar o outro, comprometer-se 

com) ou valoriza temas e 

comportamentos, observando-o 

na prática e na diversidade de 

situações do convívio 

cotidiano. 

Assim, para ensinar e aferir a 

aprendizagem de 

procedimentos e atitudes, o 

professor deve explicitá-los 

como objetivos de ensino e 
variar as situações de 

experimentação e de 

aprendizagem em esses 

conteúdos estão presentes. 

                                              
56 Esse trecho do documento denota o reconhecimento por parte das autoras da importância da escolarização 

presencial, das práticas docentes e da educação escolar para o desenvolvimento humano e cognitivo dos 

educandos. 
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Exemplos de cada tipo de 

conteúdo e de objetivos de 

aprendizagem propostos para 

seu ensino 

Conteúdos factuais: 

O que é um planeta 

Quantos são 

A distância deles em relação ao 

Sol Objetivos de 

aprendizagem: 

Identificar quantos são os 

planetas e o nome de cada um 

Identificar o valor numérico da 

distância até o Sol  

Organizar o valor numérico em 

ordem crescente 

Conteúdos conceituais: 

Conceito de planeta 

Conceito de distância 

Conceito de ordem crescente 

 Objetivos de aprendizagem: 

Ler o texto sobre as mudanças 

no conceito de planeta 

Interpretar os critérios 

adotados para a definição e as 

mudanças ao longo do tempo 

Descrever quais são os planetas 

do Sistema Solar segundo a 

definição atual 

Ler os diferentes valores de 

distância e organizá-los em 

ordem crescente em uma tabela 

Conteúdos procedimentais: 

Ler uma tabela 

Construir uma tabela 

Objetivo de aprendizagem: 

Desenhar uma tabela com os 

valores das distâncias em 

ordem crescente 

Conteúdos atitudinais: 

Trabalhar em equipe 

Respeitar o outro 
Objetivos de aprendizagem: 

Saber trabalhar em duplas e 

respeitar a diferença de tempo 

de leitura e de opinião do 

colega, colaborando para que 

ambos concluam em consenso 

e registrem juntos suas 

respostas.” (...)”(ANDRADE, 
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p. 22.). 

 

“Como ensinar? 

B. Definir expectativas de 

aprendizagem: relativizar a 

aprendizagem em relação ao 

nível da turma e à sua 

heterogeneidade. 

 

É possível estabelecer um 

parâmetro único de expectativa 

de aprendizagem para todos? 

Imagine perguntar a um 

professor de Educação Física 

quantos metros de altura deve 

saltar um estudante de 14 anos. 

A pergunta não faz sentido, 

pois todos sabemos que os 

saltos variam de acordo com o 

corpo, a altura e a desenvoltura 

de cada estudante. Do mesmo 

modo, o que deve saber um 

estudante de 14 anos em 

Matemática, Língua 

Portuguesa, Ciências, 

Geografia, História e Artes?  

Não é possível fixar, de 

maneira rígida, o que deve 

saber um estudante em cada 

ano. O que se pode estabelecer 

são parâmetros curriculares 

que proponham objetivos de 

ensino e estimem expectativas 

de aprendizagem para cada 

disciplina em cada ciclo, mas 

cada turma e cada estudante 

realizarão o currículo de 

maneira própria e singular. 

Portanto, aquele que ensina 

deve ter claras quais as 

expectativas de aprendizagem 

consideradas como as 
essenciais para cada temática 

do ensino. 

Registro de plano de aula sob 

forma de sequência didática 

O registro e o planejamento 

permitem antecipar problemas 

e procedimentos para resolvê-

los, adequando objetivos de 



136 
 

ensino a expectativas de 

aprendizagem. A forma 

sequenciada auxilia a pensar e 

a prever de maneira lógica e 

processual, formulando um 

passo a passo para o ensino e 

uma memória do percurso 

didático. 

 

Veja como trabalhar por meio 

de sequências didáticas no 

Capítulo 3. 

 

Ao registrar como plano de 

aula uma sequência didática, é 

preciso considerar os objetivos, 

o tempo (todas as etapas) e 

materiais necessários para 

atingi-los: 

 

Tema ou problematização; 

Pergunta-chave ou problema a 

ser elucidado (motivador da 

pesquisa); 

 Duração; 

 Conteúdos (objetivos de 

ensino); 

 Expectativas de 

aprendizagem;  Recursos e 

materiais necessários; • Temas 

ou páginas do Livro do 

Estudante que serão utilizados; 

• Resumo ou sinopse da 

sequência didática; • Palavras-

chave; 

Exploração do conceito; 

Solução do problema: 

investigação (pesquisa) e 

experimentação; 

• Resultados esperados; 

• Forma de avaliação utilizada 

(em cada etapa? Apenas ao 
final?)” (ANDRADE, p. 23.). 

 

Obs.: Não encontramos o 

conceito de disciplina escolar 

no material didático, no 

entanto gostaríamos de 

salientar aqui que as disciplinas 

escolares são provenientes de 
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um processo histórico que 

envolve diversos interesses 

político-econômico-sociais, 

além dos interesses 

epistemológicos.  

Segundo Bittencourt (2009)57 

existe uma polêmica em torno 

do conceito de disciplina 

escolar que envolve pensadores 

ingleses e franceses havendo os 

que propugnam pelo conceito 

de disciplina escolar 

relacionado ao de 

“Transposição Didática”, que 

seria uma espécie de 

adequação do conhecimento 

produzido na academia para o 

ambiente escolar, como é o 

caso de Yves Chevallard; e do 

outro lado como, por exemplo, 

o inglês Ivor Goodson e o 

francês André Chervel, estão 

os que entendem ser a 

Disciplina Escolar uma 

“Entidade Específica”, ou seja, 

Disciplina Escolar como um 

conhecimento autônomo da 

escola, capaz de produzir 

conhecimento próprio, embora 

ligada às disciplinas ditas 

científicas, da academia, “de 

referência”.  

Segundo Fonseca (2011, p. 

15.)58: “A designação utilizada 

atualmente define como 

disciplina escolar o conjunto de 

conhecimentos identificado por 

um título ou rubrica e dotado 

de organização própria para o 

estudo escolar, com finalidades 

específicas ao conteúdo de que 

trata e formas próprias para sua 
apresentação. 

Concebidas dessa forma, as 

disciplinas escolares surgem do 

                                              
57 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. 3ª ed. – São 

Paulo: Cortez, 2009. 
58 FONSECA, Thais Nivia de Lima e. História & ensino de História. 3ª ed. – Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2011. 
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interesse de grupos e de 

instituições, como os 

agrupamentos profissionais, 

científicos e religiosos, mas 

sobretudo da Igreja e do 

Estado, o que nos leva a situar, 

no final da Idade Média, a 

organização dos primeiros 

conjuntos de saberes que se 

constituiriam como disciplinas 

escolares. Algumas situações 

são particularmente 

interessantes, como aquelas nas 

quais saberes provenientes de 

culturas profissionais 

específicas – como a dos 

clérigos, dos mercadores, dos 

banqueiros, dos artesãos – 

tornaram-se, progressivamente, 

saberes úteis ao processo de 

escolarização, acabando por 

constituir-se em disciplinas 

escolares. É o caso de técnicas 

de escrita e de leitura, do 

cálculo, das línguas vulgares e 

mesmo da História e da 

Geografia.” 

 

 

3ª Etapa 

(continuação). 

 

▪ Conceito-chave:  

- Disciplina 

História;  

 

Localizar, 

transcrever e 

analisar trechos do 

material didático 

que contenham o 

conceito de 

disciplina História. 

Obs.: Não encontramos o 

conceito de Disciplina 

História no material didático. 

Salientamos, todavia que a 

história enquanto campo do 

saber, disciplina científica 

começa a ser delineada no 

século XVIII tendo sua 

inserção na academia 

juntamente com outras 

disciplinas no século XIX.  

Segundo Fonseca (2011, p. 

20-21): “As características 

do conjunto de 

conhecimentos definidos 

como História, no universo 

escolar, nem sempre foram as 

mesmas nem se mantiveram 

fiéis a uma estrutura de 

organização semelhante à 

que conhecemos hoje para as 



139 
 

disciplinas escolares. Na 

verdade, o próprio estatuto 

da História enquanto campo 

do conhecimento mudou com 

o tempo, conforme suas 

relações com o debate 

científico de uma forma geral 

e com as ciências humanas 

em particular. A rigor, 

somente a partir do século 

XVIII é que a História 

começou a adquirir 

contornos mais precisos, 

como saber objetivamente 

elaborado e teoricamente 

fundamentado.” 
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7. ANEXOS 

 

 

ANEXO A (certificado PCE 2014 - efígie). 

 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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ANEXO B (certificado PCE 2014 - verso). 

 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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ANEXO C (certificado PCE 2016 - efígie). 

 

 
 

Fonte: acervo pessoal. 
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ANEXO D (certificado PCE 2016 - verso). 

 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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ANEXO E: 
Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento (exemplo):  

 

Etapas Elementos 

observados 

Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

▪ Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, 

ofício, documento 

normativo, textos 

base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

 

▪ Objetivos do 

documento. 

Identificar os 

objetivos expressos 

no documento. 

 

 

▪ Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no 

período que foi 

produzido e 

publicado. 

 

2ª Etapa: Análise 

do documento 

▪ Conceitos-chave 

(Os conceitos-

chave que serão 

utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação 

integral, 

currículo, 

jornada escolar, 

disciplina escolar 

e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem 

no documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

- Currículo:  

- jornada escolar: 

- Disciplina escolar:  

- Disciplina história:  

▪ Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o 

tipo de prescrição 

presente no 

documento. 

 

 
Fonte: BRITO, Monique Alves. O currículo e a disciplina história no contexto da educação 

integral em tempo integral.  2018. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, Vitória da 

Conquista, 2018. 

. 
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ANEXO F (Questionário sobre hábitos alimentares apud ANDRADE, 

2014, p. 65). 
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