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LA ENSEÑANZA DE GEOCIENCIAS Y 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
EXPERIENCIAS DE UN PROCESO DE CAMBIO DE 
SABERES
Geoscience teaching and teacher training: experiences of a process of knowledge exchange

Lívia Andreosi Salles de Oliveira(1); Denise de La Corte Bacci(2)

this paper describes the steps in a process of geoscience learning and teaching involving teacher 
training of elementary school in a public school in São Paulo, which aimed to produce theoretical 
and methodological reflections and develop educational content in the geoscience teaching in the 
early grades, focusing on Environmental Studies. As process steps are presented a negotiation, a 
direct research and a training phase, which together provided a partnership between school and 
university, the creation of a research group in geoscience, changes in relationships with teachers 
and school management and integration of geoscientific topics in syllabus.

la presente contribución describe las etapas de un proceso de colaboración de formación del 
profesorado en ejercicio en la enseñanza primaria de una escuela publica en la ciudad de São 
Paulo, Brasil. El objetivo del proceso fue producir reflexiones teorico metodologicas y desarollar 
los contenidos de Geociencias presentes en el curriculo. Las etapas del proceso son presentadas 
considerando la negociación (parceria escuela y universidad), la formación (grupo de estudios 
para el desarollo de referenciales teoricos y metodologias de enseñanza) y la proposición 
(modificaciones en las relaciones del profesorado con la gestión escolar y la inserción del temas 
geocientificos en los contenidos programaticos). Los resultados apuntam que el proceso adoptado 
ha proporcionado beneficios para el profesorado involucrado y para los pesquisadores de la 
universidad, constituyendo-se en una parceria que ha considerado los diversos conocimientos 
como complementares y qué há posibilitado experimentar una relación entre la universidad y 
escuela publica diferente del relación predominante de transposición de conocimientos academicos.
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INTRODUÇÃO

As Geociências compõem uma área interdisciplinar que 
está presente no cotidiano de todos os seres humanos, 
mas que não se configura como uma disciplina presente 
no Currículo da Educação Básica Brasileira. Mesmo 
assim é possível encontrar conteúdos relacionados às 
Geociências nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1997) e, portanto, passível de ser tratada nos 
conteúdos programáticos desde o Ensino Fundamental I. 
Ciclo da água, mineração, formação e conservação dos 
solos, recursos energéticos – petróleo, dentre outros 
são alguns temas que podem ser ministrados pelos 
professores desde as séries iniciais.  

No Brasil, desde o final da década de 60 ocorrem 
discussões sobre o ensino da Geologia nos primeiro 
e segundo graus. Nesta época foram produzidos os 
primeiros materiais didáticos destinados a estes níveis 
de escolaridade. No entanto, depois de mais de quatro 
décadas, observa-se que ainda existe uma dificuldade de 
compreensão dos conceitos relacionados ao meio físico 
por parte de alunos e professores do ensino fundamental.

Segundo Toledo et al. (2005), com raras exceções, os 
tópicos geocientíficos são tratados de forma fragmentada, 
dispersa e desatualizada, não conseguindo promover 
a compreensão da Terra como um sistema complexo e 
dinâmico.  

Dado que o conteúdo de Geociências nas séries iniciais do 
ensino fundamental I não ocorre de maneira sistematizada, 
encontrando-se dispersa nas disciplinas de História, 
Ciências e Geografia, e que os professores não estão, em 
sua maioria, preparados para discuti-lo, a compreensão 
por parte dos alunos a respeito do funcionamento do 
Planeta Terra é insatisfatória, o que reflete na formulação 
de conceitos equivocados já nas primeiras séries, quando 
se deparam com questões relacionadas ao meio físico. 
Esse fato leva o aluno a ter ideias sobre o Planeta que 
não estão embasadas no conhecimento científico e que 
podem ser denominadas de senso comum.

Guimarães (2004) salienta que as deficiências na formação 
dos professores, no que se refere ao conhecimento 

ambiental, favorecem a utilização de informações 
desvinculadas do cotidiano dos alunos, por vezes 
tendenciosas, incompletas ou incorretas, obtidas não só 
nos livros, mas agora também por meios eletrônicos, o 
que resulta numa situação crítica em que os professores 
encarregados do ensino do tema “Terra”, não dominam 
o conhecimento da Geologia. Entendemos que apesar 
dos conteúdos de Geociências estarem presentes nos 
currículos escolares atuais, é praticamente impossível 
abordá-los de forma adequada sem a preparação do 
professor, sem que ele entenda e se aproprie das 
peculiaridades das Geociências. 

Compiani (1996) aponta que a importância das Geociências 
se deve a características intrínsecas do seu conteúdo, 
que amplia as noções de espaço e tempo, das relações 
de causalidade, de argumentar e de narrar processos 
históricos e de uma visão menos antropocêntrica da 
natureza. Compiani (2005) ressalta que as Geociências 
permitem aos estudantes desenvolver habilidades 
cognitivas essenciais e de visão espacial, na medida em 
que envolve as dimensões locais, regionais e planetárias 
do espaço e sua representação bi e tri dimensional. 
Salienta ainda que o conhecimento geológico é tão ou 
mais importante para o ensino elementar do que para o 
secundário e que praticamente não existem estudos que 
se propõem a desenvolver uma nova abordagem didática 
da Geologia na escola elementar. Outras potencialidades 
educativas das Geociências são o pensamento científico, 
as dimensões de tempo e espaço, a Educação Ambiental 
e a sua natureza interdisciplinar (Orion et al., 1996; Orion, 
2001). No entanto, segundo Potapova (1968), uma das 
características mais importante da Geologia é o seu 
caráter histórico, pelo qual pode ser reconhecida como 
uma ciência histórica da natureza.   

Nesse contexto, o presente artigo é um recorte do projeto de 
mestrado concluído (Oliveira, 2012) “O (re)conhecimento 
das Geociências nos Estudos do Meio no ensino 
fundamental I: contribuição das práticas pedagógicas 
para a integração curricular”,  que procurou discutir sobre 
o (re)conhecimento de temas e abordagens geocientíficas 
nos Estudos do Meio, nos conteúdos programáticos e 
nas práticas pedagógicas das professoras no ensino 
fundamental I da Escola de Aplicação da FEUSP. Nesse 
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artigo exploraremos o desenvolvimento das fases do 
projeto e sua longevidade, a abordagem colaborativa entre 
pesquisadoras e professoras como elementos centrais 
na produção de práticas pedagógicas que envolveram o 
ensino de Geociências.

FASES DO PROJETO

O resgate histórico do processo todo é necessário, uma 
vez que engloba a fase que denominamos de negociação. 
O contato com a Escola de Aplicação da FEUSP ocorreu 
pelo entendimento de que esse seria um local adequado 
para o desenvolvimento de parcerias, uma vez que faz parte 
do ambiente acadêmico e no qual inúmeras pesquisas são 
desenvolvidas. A escola recebe crianças dos 1° e 2° ciclos 
do ensino fundamental I (faixa etária de 6 a 10 anos), 
fundamental II e ensino médio. Em 2007, iniciamos um 
período exploratório e de negociação com a escola para 
verificação junto à direção, coordenação pedagógica e 
professoras para desenvolver pesquisa sobre temas de 
Geociências nos conteúdos programáticos do EFI (Bacci, 
et al.,2007) e de atividades com as professoras em sala 
de aula. Os temas de Geociências não estão explícitos nos 
conteúdos no 1° e 2° ciclos, mas foi possível identificá-
los e trabalhar temas geológicos em sala de aula, sem 
alterar ou incluir os conteúdos já existentes. Ainda na 
fase de negociação, essa foi uma etapa de construção 
de parcerias entre a universidade e a escola, por meio 
de atuação direta dos alunos e professora do IGc. Nesse 
ano foram trabalhados temas relacionados à origem do 
petróleo, aos impactos ambientais e ao tempo geológico, 
com alunos do 5º ano (Bacci; Oliveira; Pommer, 2009).

Nessa fase, todas as atividades foram elaboradas em 
conjunto, com o objetivo de promover maior integração dos 
participantes e trazer a visão sistêmica para os conteúdos 
programáticos que faziam parte da verticalidade no ano de 
2007, sendo esses: solos e cultivo de alimentos (1°ano); 
origem dos objetos (2°ano); água com enfoque no rio Tietê, 
da nascente até a foz, na poluição dos recursos hídricos 
e as consequências da ação humana na modificação dos 
recursos naturais (3°e 4°anos); uso de recursos naturais 
e educação ambiental e cidades (5° ano). Esses temas, 

trabalhados com base nos livros didáticos e pesquisas 
individuais, careciam de abordagem geocientífica, com 
maior ênfase nas Ciências Biológicas e Físicas. 

A abordagem geocientífica está relacionada ao 
desenvolvimento de raciocínios particulares das Ciências 
da Terra, tais como o pensar sistêmico, as questões 
temporais e as escalas. De acordo com Vasconcellos 
(2008), pensar sistêmico é pensar a complexidade, a 
intersubjetividade e a instabilidade, é ainda compreender 
que os sistemas, quando relacionados aos sistemas 
presentes na esfera terrestre estão em constante 
mudança e evolução, que por sua vez tornam-se instáveis, 
imprevisíveis e incontroláveis. A autora ainda escreve que 
o pensamento sistêmico é aquele que foca as relações. 
Nesse sentido, as Geociências estudam as esferas 
terrestres (Hidrosfera, Atmosfera, Litosfera, Biosfera, 
Criosfera e Tecnosfera), que parte do estabelecimento de 
relações para explicar fenômenos naturais que ocorrem 
na Terra, como por exemplo, o ciclo da água e o ciclo 
das rochas (Piranha & Carneiro, 2009). As questões 
temporais estão relacionadas com o desenvolvimento de 
uma forma de pensar que envolve uma escala temporal 
muito distante da humana, ou seja, pensar no tempo 
geológico, nesse caso em bilhões de anos. De acordo com 
Pedrinaci (1996), se trata de um conceito complexo que 
não se adquire de uma só vez e também não se segue um 
processo linear, porém adquirem-se conceitos parciais 
que vão se relacionando e se integrando.

Quando nos referimos às escalas de observação com 
suas dimensões horizontal e vertical somos convidados a 
estabelecer comparações e correlações e quando focamos 
o local e global é necessário ter como metodologia o 
Estudo do Meio (Compiani, 2007).

Segundo Sasseron (2008), há uma clara preocupação dos 
participantes da Conferência de Budapeste em explicitar 
seus cuidados com o ensino das Ciências a longo 
prazo centrando-se, mais atentamente, na formação de 
professores para os diversos níveis de ensino e também 
na formação de profissionais que estejam aptos a 
trabalharem com a divulgação científica. Estes cuidados 
todos deixam explícito o objetivo de se formar cidadãos 
capazes de participar das decisões que afetem sua vida e da 
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sociedade e que não exigem uma formação especializada. 

Jiménez-Aleixandre (2004) propõe que o ensino de 
Ciências dê condições para que os alunos entrem em 
contato com os conhecimentos científicos localizando-o 
socialmente com o propósito de criar condições para que 
estes estudantes participem das decisões referentes a 
problemas que os afligem.

Ao final do ano de 2007, em reunião com a equipe de 
professoras do EFI e gestores da escola, os resultados 
iniciais foram apresentados e iniciamos, então, a fase 
de formação. Essa fase se constituiu na formação de 
um grupo de estudos composto por seis professoras do 
EFI para estudar os referenciais teórico-metodológicos 
do ensino de Geociências, investigar e reestruturar os 
conteúdos programáticos e o Estudo do Meio dos 3°, 4° 
e 5° anos.

Em todos esses anos são realizados o Estudo do Meio 
para o rio Tietê, cada ano conhece uma parte do rio, desde 
sua nascente na cidade de Salesópolis, passando pelas 
cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba, Pirapora do 
Bom Jesus, Salto, Itu, Porto Feliz e por fim as cidades de 
Tietê e Barra Bonita. 

A fase de proposição aconteceu em paralelo à de formação, 
uma vez que os resultados das discussões do grupo 
de estudo foram sendo implementadas. No segundo 
semestre de 2008, o grupo se fortaleceu enquanto grupo 
de pesquisa e estudos em Geociências, que se mantém 
até os dias de hoje.

Nos anos de 2009 e 2010 intensificou-se a formação das 
professoras em temas geocientíficos, com aulas teóricas e 
aulas de campo. Os acompanhamentos das atividades em 
sala de aula se estenderam para todas as séries, incluindo 
o Estudo do Meio dos três anos. 

Um dos desdobramentos desse projeto resultou no 
desenvolvimento de atividades no período do contra turno 
escolar, no qual foi elaborado o módulo “Decifrando a 
Terra: ensino de geociências para crianças”, que promoveu 
durante os anos de 2010 e 2011 uma série de atividades 
com os alunos do EFI.

METODOLOGIA 

Formação continuada de professores em Geociências

Esta fase, que consideramos a mais importante dentro do 
processo descrito, visou à construção da identidade como 
educador reflexivo no campo das Geociências, dimensão 
essa que tem sido defendida por vários pesquisadores. 
Um primeiro ponto a destacar é o professor como 
agente ativo e responsável pelo seu trabalho docente 
em oposição ao mero executor de tarefas definidas por 
outros. Um segundo ponto, são os saberes de vivência 
dos professores como válidos e não somente os saberes 
acadêmicos. Por último, reconhecer a construção da 
prática do professor como um processo contínuo a ser 
aprimorado no decorrer de sua vida.

Grande parcela dos projetos elaborados no Brasil e em 
outros países na área de formação docente tem apontado 
a prática reflexiva como ingrediente que proporciona 
aos professores uma auto avaliação de crenças e 
práticas pedagógicas cotidianas, mudanças de postura 
percebidas em suas histórias, em suas interações com 
os diversos campos do conhecimento, em situações 
de problematização promovidas no ato educativo e, em 
última instância, pelas condições sociais e históricas que 
atravessam no exercício da profissão. 

O projeto desenvolveu-se fundamentado na metodologia 
da pesquisa colaborativa, dessa forma procuramos trazer 
à discussão do grupo de estudos, durante os dois anos, 
conteúdos de Geociências presentes nos programas 
do ensino fundamental I da escola. Partindo de uma 
reorganização desses conteúdos nas séries iniciais 
(3º ao 5º anos) e seus respectivos Estudos do Meio, 
as professoras (Pedagogas) se motivaram a buscar 
uma formação em Ciências da Terra. A formação em 
Geociências traz à educação básica um olhar sistêmico 
que contribui para a aquisição de saberes, auxilia e 
estimula a curiosidade, o respeito, desenvolve a confiança 
e a motivação no que diz respeito à proteção do ambiente 
do planeta Terra como lar da humanidade. Além disso, 
exercitamos com as professoras um olhar para o currículo 
de forma integrada, o que as levou a uma reflexão dos 
conteúdos, do Estudo do Meio e das relações entre os 
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conteúdos programáticos das séries iniciais. Entendemos 
por visão integrada do mundo que nos cerca, uma visão 
que nos leve a compreender as diversas esferas terrestres 
(hidrosfera, biosfera, litosfera e atmosfera), suas 
interrelações naturais de troca de matéria e energia, os 
processos físicos, químicos e biológicos em superfície, 
que resultam do próprio funcionamento e equilíbrio 
da natureza ao longo do tempo geológico, em escala 
planetária. A partir dessa visão, que podemos entender 
como sistêmica é então possível estabelecer as relações 
históricas de apropriação e preservação ambiental, 
as interferências humanas no meio em que vivemos, 
considerando as escalas local e global, e as consequências 
das ações humanas para o ambiente e para as espécies, 
dentro de um determinado período da história. Essa visão 
apresenta-se como estratégia educativa sem a qual não é 
possível compreender o paradigma da complexidade. A 
formação do profissional da Educação constitui processo 
continuado que se volta, sobretudo, para a evolução do 
processo educacional em seu mais amplo espectro.

Segundo Elliot (1996), a tarefa de pesquisador 
acadêmico seria a de estabelecer uma forma de pesquisa 
colaborativa que fosse transformadora da prática 
curricular e que no processo, favorecesse uma forma 
particular de desenvolvimento do professor, sobretudo 
o desenvolvimento de capacidades para transformar 
reflexivamente e discursivamente a sua própria prática.

Todos os encontros com as professoras da escola tinham 
como base a exposição dialogada do conhecimento 
geológico e discussões sobre a relação desses conteúdos 
com a sua prática, numa perspectiva dialética de 
construção do conhecimento. A perspectiva do professor 
como pesquisador vem sendo considerada, nos últimos 
anos, mais acentuadamente, pelos movimentos de 
reestruturação dos cursos de formação de professores e 
de educação continuada, com a preocupação de preparar 
o profissional que pesquise a sua prática (Elliot, op.cit). 
O pensamento do autor procura trazer uma reflexão 
sobre a dimensão da pesquisa-ação como meio de 
produzir conhecimento sobre os problemas vividos pelo 
profissional, com vista a atingir uma melhora da situação, 
de si mesmo e da coletividade. 

A experiência do grupo de estudos possibilitou também 
a reflexão sobre a prática dos pesquisadores e de como 
poderíamos melhorá-la com o propósito de aproximar as 
Ciências da Terra da realidade das professoras do EFI. 

DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

A Escola de Aplicação e seus professores estão 
acostumados a participar de projetos de pesquisa da 
Universidade em várias áreas do conhecimento. Apesar 
disso recebem pouco retorno daqueles que a utilizaram 
como objeto de pesquisa, o qual, muitas vezes vem na 
forma de críticas aos seus procedimentos, o que não 
contribui para a melhoria da escola. Nesse sentido, 
enfatizamos que nossa conduta foi completamente 
diferente, pois entendemos que uma postura humilde e 
confiante no trabalho da equipe da escola nos possibilitou 
crescer e amadurecer junto com aqueles que participaram 
desse processo. 

Entendo portanto, nesse contexto, que o sucesso de 
um projeto de pesquisa no âmbito escolar encontra-
se nas relações que se estabelecem, num primeiro 
momento, entre os participantes, as quais irão permear 
o envolvimento, a motivação e a participação de todos. 
Sem uma relação de confiança e de colaboração, não será 
possível romper com a lógica atual em que a escola é 
palco de observação e crítica de pesquisadores e que o 
professor é um aplicador dos conhecimentos produzidos 
na Universidade, ou seja, um técnico que vai aplicar os 
conhecimentos produzidos por outros, que não é capaz 
de gerar conhecimentos próprios. Nessa lógica não será 
possível estabelecer as mudanças necessárias para a 
melhoria da educação básica.

Para Arroyo (1999), a visão tecnicista, utilitária 
e mercantil desqualificou a educação básica, o 
papel de seus profissionais e os processos de sua 
formação, marginalizou o que há de mais permanente 
– as dimensões históricas que a função de educador 
acumulou como tarefa social e cultural, como ofício. 
Desqualificadas e ignoradas essas dimensões e funções 
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mais permanentes e históricas, reduziu a educação ao 
ensino, à transmissão de informações, ao treinamento 
de competências demandadas em cada conjuntura de 
mercado. Desqualificou o próprio ofício de mestres.

Nas áreas de Ciências Naturais para o EFI, as professoras 
apresentam dificuldades de trabalhar temas específicos à 
sua formação inicial, geralmente em Pedagogia. Trabalhar 
esses conteúdos no dia-a-dia da sala de aula passa a ser 
um problema sem uma formação adequada. As críticas 
surgem então nas metodologias empregadas pelos 
professores, que deveriam ter sido desenvolvidas nos 
estágios na formação inicial que são ainda insuficientes. 
A formação do professor acaba sendo da própria escola. 
Assim, projetos de pesquisa que valorizam a formação 
do professor diante das dificuldades das práticas diárias 
contribuem para a melhoria da sua atuação na escola e 
para o desenvolvimento.

Nesse sentido, as produções e desdobramentos do grupo 
de estudos superaram as expectativas em termos de 
produção de conhecimento e de mudanças em curto prazo 
nos conteúdos programáticos e nas relações na escola. 
A cada encontro novas relações eram estabelecidas e 
expostas através dos argumentos, das ponderações, dos 
depoimentos trazidos e questionados, percebendo-se 
os significados conquistados. Cada vez mais, as ações 
manifestavam-se de forma vibrante e articuladas aos 
temas e assuntos gerados, como: a origem do próprio 
universo, as teses sobre as grandes extinções de animais 
como os dinossauros, as características e os indícios da 
vida no Planeta de uma determinada época registrados 
nas rochas, a megafauna e as possíveis razões dessa 
evolução e ao mesmo tempo extinção das espécies e 
inúmeras questões que surgiam nas aulas, e o que era 
um desafio, articular esses temas com os conteúdos 
programáticos e com o currículo do ensino fundamental I. 
Beviá (2001), parte da definição de que os seres humanos 
se considerem seres bio-psico-social em desenvolvimento 
para fundamentar as bases da teoria curricular de um 
novo currículo em Geociências, para isso, considera 
que se deve reorganizar o currículo em três âmbitos: os 
conhecimentos, a comunicação nas aulas de Geociências 
e a formação dos professores em Geociências. Um 
novo currículo de Geociências implicaria em uma visão 

holística das Geociências que considera a Terra como um 
planeta vivo, com múltiplas interações entre os sistemas 
que os compõe, incluindo os seres humanos. Desenvolver 
um currículo baseado nas Geociências é saber criar 
necessidades, ou pelo menos, lhes apresentar os 
problemas atuais como uma necessidade a ser resolvida, 
ou seja, conseguir mostrar aos alunos que os problemas 
ambientais atuais são também problemas deles.

As professoras, com a experiência e didática, 
conseguiram transpor para as aulas e para o Estudo do 
Meio, os conteúdos das Geociências de forma brilhante, 
além de introduzir temas no Estudo do Meio que não 
eram abordados anteriormente e que ampliaram a visão 
sistêmica. Como resultados satisfatórios das práticas 
pedagógicas ressaltamos o “Dicionário Ilustrado de coisas 
da Terra” elaborado pelos alunos do 5°ano, “Animais 
Extintos” elaborado pelos alunos do 2°ano e “Caminhos 
do rio Tietê, elaborado pelos alunos do 3°ano”. 

A formação do grupo de estudos proporcionou um espaço 
coletivo de discussão do currículo, dos programas de cada 
ano escolar e do Estudo do Meio na escola, espaço esse 
que não havia na própria escola. O tempo dedicado aos 
estudos e reflexões sobre as Geociências foi um caminho 
de integração para as professoras, de identificação de 
problemas e de enfrentamento de desafios que estavam 
postos para o ensino fundamental I, para o Estudo do 
Meio e para a própria atividade docente, o que entendemos 
como um caminho para a formação do professor reflexivo, 
na perspectiva apresentada por Pimenta e Ghedin (2002).  
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