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RESUMO:   

ESTE TRABALHO PRETENDE SOCIALIZAR UMA OFICINA DESENVOLVIDA POR UM GRUPO DE ACADÊMICOS DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA-UNIPAMPA- 
CAMPUS DOM PEDRITO-RS. ESTA OFICINA FOI REAIZADA COM 14 ALUNOS DO 6º ANO DA ESCOLA ESTADUAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA BARCELLOS. A PROPOSTA DA ELABORAÇÃO DESTA ATIVIDADE EMERGIU EM 
UMA DISCIPLINA DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE ESTÁ ESTRUTURADO EM UMA 
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR, QUE ALMEJA ARTICULAR OS COMPONENTES CURRICULARES DE QUÍMICA, 
FÍSICA E BIOLOGIA. NESSE SENTIDO, OS ACADÊMICOS FORAM DESAFIADOS A CONSTRUÍREM UMA ATIVIDADE 
DIFERENCIADA PARA OS ESTUDANTES DE NÍVEL FUNDAMENTAL NA QUAL PUDESSEM ABORDAR DIVERSOS 
CONTEÚDOS RELACIONADOS A CIÊNCIAS. COM ISSO O GRUPO DE ACADÊMICOS CONSTRUIRAM A OFICINA 
DENOMINADA “PLANETA ÁGUA?”.  

INTRODUÇÃO 
As aulas de Ciências, no ensino fundamental, ainda são desenvolvidas, em 

muitas escolas, por meio de atividades em que a parte conceitual é privilegiada 
através da repetição, fragmentação e esvaziamento do caráter social (MALDANER, 
2010). O ensino de Ciências desenvolvido desse modo passa a ser desinteressante 
para a maioria dos alunos. Neste trabalho, uma das preocupações que estão em 
pauta é encontrar meios e estratégias que possam ser aliadas dos professores no 
ensino de Ciências. Dentre as várias possibilidades já apresentadas na literatura, 
que buscam desenvolver atividades diferenciadas nas quais despertem a 
curiosidade dos estudantes, destacamos as oficinas temáticas. Na visão de 
Marcondes (2008), a oficina temática:  

 
[...] no sentido que se quer atribuir, pode representar um local de trabalho 
em que se buscam soluções para um problema a partir dos conhecimentos 
práticos e teóricos. Tem-se um problema a resolver que requer 
competências, o emprego de ferramentas adequadas e, às vezes, de 
improvisações, pensadas na base de um conhecimento. Requer trabalho 
em equipe, ação e reflexão (MARCONDES, 2008, p.68). 

 



 

A autora ainda afirma que as oficinas podem ser consideradas temáticas, na 
perspectiva de tratar de uma dada situação problema que, mesmo tendo um dado 
foco, é multifacetada e sujeita a inúmeras interpretações. Segundo as concepções 
de Marcondes, as oficinas temáticas possuem importantes características 
pedagógicas, como: a utilização da vivencia dos estudantes e dos fatos que do seu 
cotidiano para organizar o conhecimento e promover aprendizagens; na abordagem 
de conteúdos científicos a partir de temas relevantes que permitam a 
contextualização do conhecimento; e o estabelecimento de ligações entre a 
Química, Ciências e outros campos do conhecimento necessários para se lidar com 
o tema em estudo.  

Outra vantagem das oficinas temáticas é o desenvolvimento do estudante 
enquanto cidadão. Isso pode ocorrer pela abordagem de temáticas que possibilitem 
uma relação dos conteúdos de Ciências com aspectos como meio ambiente, saúde, 
tecnologia, educação, entre outros. Desde modo, compreende-se que uma 
sociedade constitui-se a partir de sujeitos que estão em intensa interação, sendo 
assim, as oficinas temáticas surgem como proposta metodológica e podem 
proporcionar um espaço oportuno de debate.  

As oficinas temáticas também são alvo de muitas pesquisas na área de 
ensino. Diversas investigações têm revelado que a abordagem dos conteúdos 
científicos por meio de temáticas relevantes e o desenvolvimento de atividades 
diferenciadas em uma oficina temática, promovem a aprendizagem dos estudantes. 
Silva et al. (2014) investigaram a aprendizagem dos conceitos relacionados ao 
modelo atômico de Bohr pelos alunos de uma turma da primeira série do Ensino 
Médio, durante o desenvolvimento de uma oficina temática. Nessa oficina, foi 
realizada uma atividade experimental que abordou a emissão de luz proveniente dos 
saltos eletrônicos que ocorrem em compostos contidos nas pulseiras distribuídas em 
festas. Através dos dados obtidos, os autores concluem que a oficina temática 
desenvolvida contribuiu para a aprendizagem de conceitos abstratos relacionados 
ao modelo atômico de Bohr. O trabalho de Pazinato e Braibante (2014) relata a 
oficina temática “Composição química dos alimentos”, que foi desenvolvida com 
estudantes da 3ª série do ensino médio. Através dos resultados obtidos os autores 
afirmam que o ensino de Química foi favorecido pela utilização da temática 
alimentos e pela metodologia de ensino aplicada.  

A partir das pesquisas já desenvolvidas e tendo como princípio a importância 
do conhecimento científico para uma participação consciente dos cidadãos na 
sociedade, este trabalho tem por objetivo relatar uma oficina elaborada por um grupo 
de acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade 
Federal do Pampa – UNIPAMPA – Campus Dom Pedrito, através da abordagem da 
temática Água.  

A proposta da construção da oficina emergiu de um trabalho da disciplina 
Práticas Pedagógicas: Educação na Diversidade para o Ensino de Ciências da 
Natureza, do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMPA – 
Campus Dom Pedrito. Sendo assim, os acadêmicos foram desafiados a elaborar 
uma atividade diferenciada para alunos do nível fundamental, na qual abordasse 
uma temática que relacionasse diversos conteúdos de Ciências deste nível. Vale 
ressaltar, que o Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza está estruturado em 



 

uma perspectiva interdisciplinar, que busca alternativas para o desenvolvimento dos 
conteúdos, dos componentes curriculares de Química, Física e Biologia, no nível 
médio e fundamental de forma articulada. A seguir, apresentaremos uma breve 
revisão sobre os conceitos de interdisciplinaridade que utilizamos como norteador 
para elaboração e desenvolvimento da oficina temática.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 A elaboração deste trabalho foi fundamentada nas concepções de 
interdisciplinaridade proposta por Fazenda (1991) e pelos documentos oficiais 
(BRASIL, 2006).  De acordo com Fazenda (1991), a característica fundamental de 
uma atitude interdisciplinar é a “ousadia da busca, da pesquisa, é a transformação 
da insegurança num exercício do pensar, num construir” (FAZENDA, 1991, p.18). Já 
as orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006) destacam que:[...] 
a contextualização deve ser vista como um dos instrumentos para a concretização 
da idéia de interdisciplinaridade e para favorecer a atribuição de significados pelo 
aluno no processo de ensino aprendizagem. (BRASIL, 2006, p. 95). 

Unindo as ideais de interdisciplinaridade apresentadas por Fazenda, 
relacionadas com a importância dos temas no ensino, denotada por Marcondes 
(2008) que especifica: 

Os temas escolhidos devem permitir, assim, o estudo da realidade. É 
importante que o aluno reconheça a importância da temática para si próprio 
e para o grupo social a que pertence. Dessa forma, irá dar uma significação 
ao seu aprendizado, já possuindo, certamente, conhecimentos com os quais 
vai analisar as situações que a temática apresenta. (MARCONDES, 2008, 
p. 69) 
 

Com isso, percebemos a necessidade de que a construção do conhecimento 
ocorra através do cotidiano do aluno e que a utilização de metodologias 
diferenciadas podem auxiliar neste processo. Com isso, elaboramos e aplicamos a 
oficina temática denominada “Planeta água?”. A escolha pela temática água deve-se 
por ser um tema que abrange as diferentes áreas, permitindo uma maior facilidade 
em articular as disciplinas de Química, Física e Biologia que são os componentes 
nos quais focalizamos a atividade. Optamos por este tema a fim de viabilizar a uma 
real problematização e contextualização dos conteúdos, permitindo que os 
estudantes organizem seu conhecimento de maneira significativa e eficaz.  

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TEMÁTICA 

A oficina temática “Planeta água?” foi aplicada a 14 alunos do 6º ano da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Alzira Barcellos-Dom Pedrito-RS, no turno 
inverso ao das aulas, com duração de aproximadamente duas horas e meia. Esta 
aplicação ocorreu em um contexto, no qual o conteúdo desenvolvido pela professora 
“Camadas Terrestres” surgiu como uma oportunidade para relacionar com a oficina 
proposta. Desta forma, o foco dessa oficina foi a Hidrosfera, em que os conteúdos 
abordados foram relacionados com os trabalhados anteriormente pela professora.  A 
oficina “Planeta água?” dividiu-se em cinco partes, as quais serão descritas a seguir:  



 

1ª parte: Com o propósito de instigar a curiosidade dos estudantes sobre o assunto, 
foi realizado o seguinte questionamento: “Onde podemos encontrar água no planeta 
Terra?”. Com essa questão, o nosso propósito foi analisar os conhecimentos prévios 
dos estudantes sobre a temática.   

2ª parte: Um material paradidático impresso desenvolvido na disciplina do Curso de 
Ciências da Natureza-UNIPAMPA, foi disponibilizado aos participantes da oficina.  
Neste material continha informações referentes aos conceitos desenvolvidos durante 
a atividade. Anexo ao material, estavam dispostas figuras e resumos, que faziam a 
articulação da temática água com as diferentes disciplinas que englobam a área de 
ciências. Além de auxiliar os estudantes para o acompanhamento da atividade, este 
também colaborou para a realização da dinâmica na 4º parte, “Estoura Balões”. 

3ª parte: Um vídeo explicativo, sobre a preservação da água, disponível na rede 
web1 foi apresentado neste momento da oficina. O intuito do vídeo foi demonstrar e 
despertar nos alunos um caráter sustentável, e também destacar a importância da 
água e principalmente promover uma conscientização relevante sobre a temática. 
Após o vídeo, os acadêmicos apresentaram, com o auxílio de multimídia, os 
conteúdos de forma interligada de forma que dessem suporte para o entendimento 
da temática abordada na oficina. Para melhor entendimento, os conteúdos 
desenvolvidos estão esquematizados na Figura 1.  

 
Figura 1: Esquema dos conteúdos desenvolvidos na oficina. 

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=tjuPp9AoMSo#aid=P-CbjOpHVKI Acesso em 28 Mar. 2014. 
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4ª parte: A dinâmica “Estoura balões” foi desenvolvida nesta etapa. Os alunos 
responderam a perguntas que estavam dentro dos balões, como, por exemplo:  
- Como chamamos a camada da Terra composta por água? 
- Por que devemos preservar nossos recursos hídricos?;  
- Qual a composição química da água?;  
- Quais são os três estados físicos da água?;  
- Qual a porcentagem de água no planeta?;  
- Qual a porcentagem de água no corpo humano?;  
- Quais benefícios a água traz para nosso organismo?. 

 
5º parte: No desfecho da atividade para aplicar os conceitos abordados e favorecer 
a relação entre as disciplinas foi utilizada a técnica “Varal reflexivo”, em que cada 
aluno realizou um desenho a respeito do que havia aprendido nesta oficina. Esta 
técnica foi utilizada para inferir o que os estudantes haviam aprendido durante a 
realização da atividade e também para que os mesmo observassem a visão dos 
colegas respeito da temática. Juntamente com o desenho foi solicitado aos alunos 
que construíssem uma frase, descrevendo o que haviam desenhado. 

 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TEMÁTICA 

Dentre os dados obtidos na oficina temática, apresentaremos a seguir os 
que consideramos mais relevantes na aprendizagem dos estudantes e que 
contribuirão em atitudes sustentáveis. É importante ressaltar que as informações, 
que foram coletadas de diversas formas (perguntas, questionário, técnicas “estoura 
balões” e “varal reflexivo”), foram analisadas em uma perspectiva qualitativa, com o 
propósito de detectar a evolução conceitual e o desenvolvimento de um pensamento 
consoante com as ideias da preservação ambiental por parte dos participantes da 
oficina temática.  

Inicialmente, na primeira parte da oficina temática, os estudantes 
responderam a seguinte questão: “Onde podemos encontrar água no planeta 
Terra?”. Através das respostas obtidas percebemos que os estudantes possuem 
informações em relação à temática abordada na oficina, pois mencionaram aspectos 
relacionados como a preservação da água, sustentabilidade, camadas da Terra 
(Hidrosfera). Assim, com o auxílio do material impresso e multimídia, foi possível 
relacionar as propriedades, características e composição química da água, sua 
importância no sistema imunológico, bem como a tomada de atitudes sustentáveis.  

Através do “Varal reflexivo”, observamos que a oficina proporcionou aos 
alunos uma reflexão a respeito das atitudes sustentáveis, viabilizando assim uma 
conscientização referente á preservação dos recursos hídricos. Na Figura 2 está 
ilustrado o “varal reflexivo” com as representações dos estudantes.  

 



 

 
 

Figura 2: “Varal Reflexivo”. 

Pontuamos que, em sua maioria, os desenhos dos estudantes 
representavam reflexões em relação a hábitos sustentáveis e que as frases 
denotavam que os alunos haviam adquirido uma postura relacionada com a 
preservação da água. Dentre os tópicos esquematizados nos desenhos estão: 
chuva, rio não poluído, planeta terra, preservação da água, etc. (Figura 3). Em 
muitos desenhos estavam representadas a estrutura da molécula de água, 
expressas suas propriedades físico-químicas bem como sua importância para a 
saúde. 

 

 
 

Figura 3: Tópicos elencados pelos estudantes no varal reflexivo. 

Desta forma, os alunos construíram e reconstruíram conhecimentos de 
Ciências através de uma abordagem interdisciplinar sobre a temática água, pois a 
partir desta desenvolvemos conceitos de Biologia, Física e Química, aliados as 
concepções previas que estes já obtinham. Sendo assim, abordagens nesta 
perspectiva possibilitam aos educandos, além do conhecimento de novos saberes, 
uma aprendizagem contextualizada, relacionada com aspectos importantes para o 
seu desenvolvimento enquanto cidadão. 
 
CONSIDERAÇÕES 

Consideramos que atividades de cunho interdisciplinar e metodologicamente 
inovadoras, como a relatada neste trabalho, são importantes para a construção do 
conhecimento científico, não só dos alunos, mas também dos acadêmicos. As 



 

oficinas temáticas são um excelente recurso metodológico para que se proporcione 
um ensino significativo, inovador e contextualizado. Ainda, percebemos que a 
interdisciplinaridade ocorre na maioria das vezes sem que possamos distinguir cada 
disciplina e que a utilização de temáticas favorece este processo. Através da oficina 
“Planeta água?” foi possível relacionar vários componentes curriculares, além dos 
que perpassam as Ciências da Natureza, pois, compilamos em uma mesma 
atividade as disciplinas de Química, Física, Biologia, Geografia, Matemática e 
Português. Por fim, a oficina “Planeta água?” oportunizou uma troca mútua de 
conhecimentos entre alunos e professores, bem como a contínua (re)construção 
desse, constituindo uma teia de saberes e desencadeando uma oportunidade de 
partilha de aprendizados. 

Este trabalho tem apoio financiado pela: 
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