
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DOS ANOS FINAIS 2009 – 
UMA REDE DE SABERES

Formar professores em serviço não é tarefa fácil. Há que se buscar uma rede de 
novos saberes, de novas experiências pedagógicas, que possam contemplar estratégias 
educacionais adequadas ao nosso tempo e às diversas realidades existentes. No ensino 
de  Ciências  Naturais,  esta  tarefa  se  mostra  igualmente  complexa,  e  nos  desafia  a 
formarmos  um professor  criativo,  curioso,  instigador,  investigador.  A formação  dos 
professores de Ciências que fazem parte da Rede Municipal de Passo Fundo, no ano de 
2009 teve como ponto de partida o estudo do novo Referencial Curricular construído 
nos encontros de formação do ano de 2008, buscando seu aprofundamento através de 
textos, vídeos e atividades práticas. Trabalhou-se ainda com a noção de SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA como metodologia de trabalho, aplicando-se alguns conteúdos presentes no 
eixo temático VIDA E AMBIENTE. A metodologia citada serviu como pano de fundo 
para a construção de uma proposta metodológica para o ensino de Ciências nos anos 
finais da Rede Municipal. 

Segundo Weissmann, (1998), “o aluno não pode transformar-se num pequeno  
cientista,  como alguns projetos  pedagógicos  tentaram.  Não possui  a  quantidade de  
conhecimentos para poder reconstruir, de forma autônoma o caminho da ciência; não  
possui os recursos metodológicos nem a tecnologia adequada.” Nessa perspectiva, os 
encontros de formação continuada do ano de 2009 tiveram como principal objetivo a 
formação de um professor que consiga provocar em seus alunos um comportamento que 
coloca à prova a sua capacidade criativa, que consiga desenvolver um espírito crítico, 
que valorize e coloque em prática o rigor, que consiga trabalhar de forma cooperativa 
que seja capaz de fazer novas perguntas e procure caminhos criativos  para colocar em 
prova suas idéias.  Não queremos construir um cientista, mas sim um pesquisador. Um 
indivíduo curioso,  criativo,  que saiba  a  partir  dos  conhecimentos  adquiridos,  buscar 
soluções para seus problemas cotidianos. 

Ensinar ciências, portanto, implica ter presente esse papel do professor: provocar 
a observação e torná-lo capaz de “descobrir” as respostas e transformar essas respostas 
em conhecimentos e em soluções. 

 


