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RESUMO 

 

A Situação de Estudo (SE) como uma proposição curricular apresenta-se como uma 

inovação no ensino, sendo utilizada por professores dentro do cenário educacional do 

ensino de Ciências da Natureza. Considerando esse viés, esta pesquisa se direciona para 

a prática formativa dos formadores de professores do ensino de Biologia, Física e 

Química que desenvolvem a SE dentro do cenário das Instituições de Ensino Superior do 

Brasil. Deste modo, a pesquisa teve como objetivo investigar como a reconfiguração 

curricular na forma da SE tem sido compreendida por formadores de professores de 

ensino de Ciências em regiões do país. Para isto, foram selecionados formadores de 

professores das áreas de Ciências da Natureza de diferentes regiões do Brasil que adotam 

a SE em sua prática docente. Neste contexto, buscou-se entender como estes formadores 

atribuem sentidos para a proposta da SE e quais são as contribuições dessa proposta 

curricular para a formação inicial de professores. O procedimento de análise adotado 

nesta pesquisa apresenta os estudos dos referenciais que discutem a reconfiguração do 

currículo na forma de SE a partir da abordagem histórico-cultural, bem como os estudos 

dos teóricos que discutem o currículo e a formação docente. Com os estudos dos 

referenciais realizou-se também algumas relações teóricas entre o currículo e a SE; e os 

componentes do conhecimento profissional de professores e a SE. A pesquisa é de 

natureza qualitativa e os dados obtidos a partir dos questionários e entrevistas 

semiestruturadas foram examinados à luz da Análise Textual Discursiva. Consideramos 

duas categorias a priori para a discussão dos resultados, sendo elas: currículo como 

prática de significação e o currículo colaborativo. Desta forma entre os resultados desta 

pesquisa apontamos que os formadores de professores em suas distintas instituições têm 

contribuído para a formação inicial de professores ao trabalhar com disciplinas em que é 

utilizada a proposta da SE pensando na perspectiva interdisciplinar e contextualizada. Os 

relatos dos formadores de professores acerca da SE apresentam em suas compreensões 

uma produção de sentidos que é característico de sua prática docente e das relações que 

são estabelecidas mediante a construção do conhecimento. Desta maneira, o processo 

formativo empreendido por esses formadores aos futuros professores contempla em sua 

integralidade a compreensão da SE nas interações sociais entre os sujeitos e na articulação 

com diversas áreas do conhecimento. Em vista disso a formação do conhecimento 

profissional do futuro professor auxiliará no desenvolvimento de práticas de ensino, tanto 

no contexto das universidades, como nos espaços e períodos escolares. 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Formadores de professores, Prática docente, 

Situação de Estudo, Currículo colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Study Situation (SE) as a curricular proposition presents itself as an innovation in 

teaching, being used by teachers within the educational scenario of the teaching of Natural 

Sciences. Considering this bias, this research is directed to the formative practice of 

teacher trainers in the teaching of Biology, Physics and Chemistry that develop SE within 

the scenario of Higher Education Institutions in Brazil. Thus, the research aimed to 

investigate how the curricular reconfiguration in the form of the SE has been understood 

by teacher trainers of science teaching in regions of the country. For this, teachers trainers 

were selected from the areas of Natural Sciences of different regions of Brazil that adopt 

SE in their teaching practice. In this context, we seek to understand how these trainers 

attribute meanings to the SE proposal and what are the contributions of this curricular 

proposal for initial teacher training. The analysis procedure adopted in this research 

presents the studies of the references that discuss the reconfiguration of the curriculum in 

the form of SE from the historical-cultural approach, as well as the studies of theorists 

who discuss the curriculum and the teacher training. With the studies of the references, 

some theoretical relations were also made between the curriculum and the SE; and the 

components of teacher professional knowledge and SE. The research is qualitative in 

nature and the data obtained from the semi-structured questionnaires and interviews were 

examined in the light of Discursive Textual Analysis. We consider two categories a priori 

for the discussion of the results, being: curriculum as practice of signification and the 

collaborative curriculum. In this way, among the results of this research, we point out that 

teacher trainers in their different institutions have contributed to the initial formation of 

teachers when working with disciplines in which SE's proposal is used in an 

interdisciplinary and contextualized perspective. The teacher trainers' reports about SE 

present in their understandings a production of meanings that is characteristic of their 

teaching practice and the relationships that are established through the construction of 

knowledge. In this way, the formative process undertaken by these trainers to the future 

teachers contemplates in its integrality the understanding of SE in the social interactions 

between the subjects and in the articulation with several areas of knowledge. In view of 

this, the formation of professional knowledge of the future teacher will assist in the 

development of teaching practices, both in the context of universities, as well as in school 

spaces and periods. 

  

Key words: Teaching of Sciences, Teacher Trainers, Teaching Practice, Study Situation, 

Collaborative Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

Questões relacionadas ao Ensino de Ciências no âmbito nacional têm sido 

debatidas a fim de se obter uma qualidade no processo de ensino e aprendizagem por 

meio da formação inicial e continuada de professores (MALDANER, 2000; FREITAS; 

VILLANI, 2002; GALIAZZI, 2003; CARVALHO; GIL-PÉRES, 2006; SANTOS, 2008; 

AULER; DALMOLIN; FENALTIN, 2009; FRISON, 2012). Nesse sentido, no intuito de 

contemplar um ensino contextualizado e muitas vezes interdisciplinar, novas perspectivas 

curricularares no Ensino de Ciências têm se tornado imprescindíveis no que tange a 

reconfiguração curricular, sendo uma delas a Situação de Estudo (MALDANER; 

ZANON, 2006; PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007a). Nessa 

perspectiva, as propostas de ensino utilizadas para reconfigurar o currículo na forma de 

Situação de Estudo influenciam na formação profissional dos professores e possibilita a 

compreensão de um ensino inovador diferente do ensino tradicional1. No que se refere 

aos currículos tradicionais, estudos como o de Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner, 

(2007b) evidenciam a SE como uma proposta curricular aberta que apresenta 

características de inovação. 

As críticas relativas às diretrizes curiculares permitiram um amplo 

desenvolvimento nas pesquisas sobre currículo, principalmente aqueles que evidenciam 

a prática curricular. Dessa maneira, a Situação de Estudo (SE) apresenta-se  propícia para 

a organização de um currículo dinâmico e coletivo que supera a fragmentação e a 

linearidade dos conteúdos disciplinares. Isso possibilita a restruturação do currículo ao se 

propor novas alternativas como o desenvolvimento de SEs para o ensino de Ciências 

(PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2005). O desenvolvimento das 

Situações de Estudo foi proposto no GIPEC – UNIJUÍ2, por meio do grupo de pesquisa e 

grupos de estudos de formação de professores voltados para a educação básica, tendo 

como finalidade a condução da reformulação de um novo currículo na área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias. 

A construção de uma primeira versão da SE “Conhecendo o câncer – um caminho 

para a vida” foi sugerida por Frison et al (2007) com base em uma nova proposta de 

organização do currículo escolar, esta como proposta inovadora de ensino propiciou a 

                                                           
1 Entende-se como ensino tradicional o modelo de ensino baseado na transmissão de saberes do professor 

para o aluno, ou seja, o modelo de transmissão-recepção (FREIRE, 1987). 
2Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências - GIPEC, na Universidade Regional 

do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ. 
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elaboração de conceitos científicos mais estruturados permitindo a elaboração de 

significados mais complexos para o estudante. A proposta de organização curricular foi 

desenvolvida no intuito de reestruturar os conteúdos disciplinares considerando as 

situações da realidade dos estudantes. Tal SE envolveu um coletivo de estudantes do 1º 

ano do Ensino Médio, professores das áreas de Biologia, Física, Geografia, Matemática, 

Química e da Coordenação Pedagógica da Educação Básica, os formadores de 

professores integrantes do Gipec-Unijuí e os licenciandos dos cursos de Biologia, Física 

e Química (FRISON et al., 2007). 

Ao considerar na SE a participação do coletivo de sujeitos oriundos de diferentes 

níveis de formação durante o processo das produções e desenvolvimento da proposta, 

destacamos a relevância da função da escola. A escola, como entidade social e coletiva 

se constitui como um espaço de desenvolvimento teórico fundamental de proposição 

curricular na forma de Situação de Estudo que tem por objetivo levar o indivíduo ao 

crescimento intelectual. Nesse aspecto é a partir da escola que os coletivos envolvidos 

devem teorizar a Situação de Estudo, a fim de se construir ambientes de integração e 

discussões entre os sujeitos participantes para a obtenção de um trabalho efetivo 

(MALDANER, 2007). De acordo com Maldaner (2007), a Situação de Estudo é uma 

proposta de ensino tangível que relaciona a experiência cotidiana do estudante com o 

saber científico, possuindo aspectos conceituais enriquecidos em várias áreas das 

Ciências, de maneira a propiciar a análise interdisciplinar e criar as interligações 

transdisciplinares. 

Vianna (2013) utiliza a SE para discutir sobre a formação de professores dentro 

do cenário do curso de Licenciatura em Química da Unijuí. Neste trabalho, a autora 

buscou compreender e investigar se as componentes curriculares das disciplinas de 

Estágio Supervisionado proporcionaram aos licenciandos habilidades básicas, como a 

construção de propostas curriculares mediante a SE, bem como a qualidade dessas 

produções. A autora considerou que o processo de construção da SE durante a formação 

do licenciando pode possibilitar ao futuro professor ser autor de sua própria proposta 

curricular. 

Por outro lado, o trabalho de Frison (2012) intitulado: “A produção de saberes 

docentes articulada à formação inicial de professores de Química: implicações teórico-

práticas na escola de nível Médio” discute o processo de pesquisa-ação que ocorre dentro 

do cenário do curso de Licenciatura da Unijuí. Para tal ação neste estudo, foram 
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organizados coletivos de trabalho incluindo os futuros professores e professores em 

exercício, da educação básica e do ensino superior. A autora buscou pesquisar e analisar 

as aprendizagens sobre os saberes profissionais e os saberes docentes produzidos durante 

a construção e desenvolvimento de SEs, como também, compreender as mudanças 

ocorridas nas práticas desses professores que, no período da estruturação de suas 

propostas de trabalho, possibilitou por meio de processos reflexivos, pensar na prática e 

sobre a própria prática (Grifo nosso). 

Pesquisas voltadas para a formação de professores como as realizadas por 

Maldaner e Zanon (2004) e Massena(2014) evidenciam as dificuldades dos professores 

de Ciências em romper com o caráter disciplinar da sua formação, possuindo um grau de 

complexidade para desenvolver na sua prática um ensino interdisciplinar que seja 

satisfatório (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007). Essa 

fragmentação na formação docente beneficia um modelo de ensino centralizado na 

transmissão de saberes pelo professor, desconsiderando o aluno como sujeito ativo, mas 

como genuíno aceptor de ideias sem sentido e sem significado (VIANNA, 2013). 

É neste aspecto que Frison et al. (2007) afirmam que os conceitos considerados 

nos diversos componentes curriculares precisam ser estruturados a partir da concepção 

dos estudantes, fornecendo novos conceitos em diálogo com o outro, sendo necessário 

que o professor adote a ideia central que necessita ser elaborada, construída e 

ressignificada. 

Há bons indícios que o envolvimento do licenciando com a SE no processo da 

prática de ensino favorece a obtenção de saberes característicos de professor. Isto 

acontece, visto que a reestruturação dos conteúdos é um processo multifacetado 

demandando dos licenciandos a mobilização e organização de variados saberes, que 

muitas das vezes não são trabalhados e orientados na universidade (FRISON, 2012).  

Daí a importância de uma SE ser caracterizada em um meio em que ocorre a 

interação entre formadores de professores, licenciandos e professores da rede básica de 

ensino possibilitando que os participantes se organizem em novas competências do 

conhecimento profissional e de entendimento dos saberes característicos nas relações 

pedagógicas. Estes três grupos de indivíduos passam a ser agentes da construção das 

novas orientações curriculares conforme tentam resolver as dificuldades de aprendizagem 

e a evolução dos alunos no entendimento científico do próprio ambiente e da sociedade 

(AUTH et al., 2006). 
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Entende-se que os estágios supervisionados durante a formação de um licenciando 

representam uma etapa de suma importância no processo de formação, pois este momento 

tem a função de permitir ao licenciando o contato inicial com a carreira docente.  

De fato, a experiência vivenciada nos estágios supervisionados possibilitou-me 

perceber e analisar os processos educacionais dentro de um ambiente escolar, no entanto, 

comecei de fato a despertar o interesse pela profissão docente quando me tornei bolsista 

de iniciação à docência no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID. Neste Programa passei a ter uma aproximação direta com o professor da escola 

por meio de reuniões que aconteciam com um grupo de licenciandos e o professor da 

universidade. Nestas reuniões eram trazidas discussões acerca das situações educacionais 

da sala de aula. As reuniões proporcionavam certas reflexões fazendo com que eu pudesse 

observar o papel daquele professor ao trazer suas experiências auxiliando na construção 

de minha identidade na condição de futura professora.  

Após essa experiência, me encontrei no processo da pesquisa e da escrita por meio 

do trabalho de conclusão de curso e também a partir da iniciação científica, experiências 

que me trouxeram a oportunidade de vivenciar o desenvolvimento da pesquisa dentro da 

área de ensino de Ciências. Retornando aos estágios, tive a oportunidade de conhecer 

durante o Estágio Supervisionado em Química IV a SE, proposta de abordagem temática 

que permite a reconfiguração do currículo para o ensino de Ciências. Esse primeiro 

contato que tive no Estágio com a Situação de Estudo teve a sua relevância, pois passei a 

ter o conhecimento dos principais teóricos que discutem a proposta de reorganização 

curricular para o ensino de Ciências ajudando-me a iniciar as pesquisas dentro do campo 

da formação de professores e do currículo. 

Desta maneira, esta pesquisa de mestrado se originou de práticas desenvolvidas 

no período em que me tornei bolsista de Iniciação Científica e integrante do Grupo de 

Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de Ciências, GPeCFEC3. 

Os trabalhos realizados sobre a Situação de Estudo durante a iniciação científica me 

permitiram dar continuidade a esta pesquisa.  É nesse cenário que surge a presente 

pesquisa, que tem como sujeito de estudo os formadores de professores das diferentes 

                                                           
3O GPeCFEC é um grupo coordenado pela profa. Elisa P. Massena e composto por mestrandos, bolsistas 

de iniciação científica, licenciandos de Química, formadores de professores e professores da educação 

básica. Este grupo se debruça sobre discussões/pesquisas sobre o currículo e a formação de professores de 

ensino de Ciências. 
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regiões do Brasil, na compreensão das contribuições ao desenvolver a proposição 

curricular no formato de “Situação de Estudo” para a formação inicial de professores de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias4. 

A presente pesquisa justifica-se na necessidade de entender como estes 

formadores de professores por meio da sua prática docente têm compreendido a 

proposição curricular (SE) mediante a atribuição de sentidos dada por cada formador de 

professores sobre a referida proposta. Com isso, Auth et al. (2006) ressaltam que a 

inserção da Situação de Estudo na formação inicial do futuro professor permite que se 

criem possibilidades para propor novas situações de ensino, no qual o sujeito possa 

significar o conceito científico com situações do seu cotidiano. Neste processo de 

formação, o professor em formação inicial terá a oportunidade de refletir em sua própria 

prática, proporcionando-lhe uma maior autonomia que beneficie suas ações futuras, como 

o trabalho coletivo e interdisciplinar, bem como, a autoria do processo de reconstrução 

do currículo. 

Diante do exposto, percebe-se que os formadores de professores tendem a 

influenciar os professores em formação inicial, mediante a socialização de práticas 

desenvolvidas que ocorrem por meio de ações educativas no ambiente formativo, a fim 

de se constituir o amadurecimento profissional deste futuro professor. 

Este atual trabalho se direciona no propósito de responder à seguinte questão de 

pesquisa: “O que” e “como” os formadores de professores da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, que trabalham com Situação de Estudo, compreendem 

essa proposta nas diferentes regiões do Brasil?  

Espera-se que a investigação sobre as contribuições dos formadores de professores 

no desenvolvimento de suas práticas pedagógias com o uso da SE, possa fornecer 

subsídios que auxiliem na formação dos licenciandos como futuros professores de 

Ciências da Natureza, para proporcionar relações interdisciplinares e ações que permeiem 

um trabalho colaborativo entre as áreas afins. 

Neste aspecto, é necessário entender, qual o sentindo atribuído pelos formadores 

de professores acerca da “SE” e como estes vêm trabalhando na formação inicial com 

essa reconfiguração curricular nas diferentes regiões do Brasil.  

                                                           
4A área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias contempla os professores de Biologia, Física e 

Química.   
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Dentro da perspectiva da formação docente e da questão de pesquisa apontada 

temos como objetivo geralinvestigar como a reconfiguração curricular (SE) tem sido 

compreendida por formadores de professores de ensino de Ciências em regiões do Brasil. 

Assim, o objetivo geral desdobra-se em três objetivos específicos, quais sejam: 

 Compreender a produção de sentidos que cada formador de professores atribui a 

proposição curricular (SE), tendo em vista que esses formadores manifestarão 

distintas compreensões em razão de atuarem em períodos e em locais diferenciados; 

 Investigar como a utilização da Situação de Estudo tem sido realizado pelos 

formadores de professores dos cursos de licenciatura em Biologia, Física e Química; 

 Identificar o que os formadores de professores nas suas universidades estão realizando 

na formação inicial com  base na proposta da Situação de Estudo.  

Dessa forma, para que se contemplem os objetivos acima apresentados e 

pretendendo elucidar a questão de pesquisa, organizou-se a dissertação em quatro 

capítulos, a saber: 

O Capítulo 1 apresenta um levantamento bibliográfico de publicações sobre 

Situação de Estudo encontrados nos principais periódicos e Anais da área do ensino de 

Ciências, como também nas produções acadêmicas de dissertações e teses identificadas 

no banco de dados da Capes, na Biblioteca Brasileira Digital e nos repositórios de três 

universidades acadêmicas. Visou-se apontar seus principais aspectos e características 

quanto à reconfiguração curricular no ensino de Ciências, balizado no processo 

epistemológico e pedagógico articulada à formação do professor. 

O Capítulo 2 apresenta os referenciais teóricos que discutem sobre o currículo e a 

formação de professores. Para isto, busca-se estabelecer relações entre os referenciais 

Marcelo Garcia; Lopes e Macedo e a SE, visando entender como os formadores de 

professores atribuem sentido para a reconfiguração curricular (SE), como prática de 

significação, pensando na modificação do currículo para a formação inicial de 

professores.  

Para o Capítulo 3 realizou-se a sistematização dos resultados obtidos discutindo 

as contribuições dos formadores de professores a partir das categorias apresentadas no 

capítulo anterior. O corpus textual do trabalho analisado por meio da Análise Textual 

Discursiva foi organizado de acordo com as categorias de análise provenientes dos 

referenciais adotados na pesquisa.  
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1 PESQUISAS SOBRE SITUAÇÃO DE ESTUDO NO CONTEXTO NACIONAL 

Neste capítulo, busca-se compreender o que as pesquisas no ensino de Ciências 

em nível nacional têm discutido sobre a proposição curricular SE a partir da perspectiva 

histórico-cultural proposto por Lev Semionovitch Vigotski. De início apresento uma 

breve síntese a respeito do GIPEC que propõe uma reconfiguração para o currículo no 

ensino de Ciências, para que possamos entender a trajetória desse grupo de pesquisa até 

a origem da SE. 

Por volta da década de 80, um grupo de pesquisa composto por professores dos cursos da 

Licenciatura em Ciências Plena com habilitações em Biologia, Física e Química iniciaram 

debates sobre a educação científica visando ações pedagógicas inovadoras. A partir da 

criação de programas oficiais, como o Subprograma Educação para Ciência (SPEC) 

estabelecido pela Capes/MEC e subsidiado pelo Banco Mundial, este grupo de 

pesquisadores passou a participar de discussões referentes às propostas alternativas para 

o ensino de Ciências (MALDANER et al., 2007). Por volta do ano de 1997 antes da 

formação do GIPEC, é criado por esse grupo um projeto piloto intitulado “Como o ser 

humano percebe o ambiente”, que posteriormente seria o primeiro nome dado a SE como 

“Ser Humano e Ambiente: Percepção e Interação” publicada pela editora da Unijuí no 

ano de 2005. Este projeto piloto contou com a participação de um coletivo de professores 

das áreas de Biologia, Física e Química com a finalidade de produzir novas dimensões à 

organização curricular para o ensino de Ciências. Assim pela primeira vez o projeto foi 

implementado com os licenciandos dos cursos de Biologia e Química em uma disciplina 

de Ciências IV, contemplando um período de 20 horas/aula de atividades (GEHLEN, 

2006). O desenvolvimento destas pesquisas, ganhou maior proporção mediante a criação 

do Gipec-Unijuí, dando continuidade às pesquisas na formação inicial e continuada de 

professores, visando uma melhor qualidade do ensino de Ciências na Educação Básica 

(MALDANER et al., 2007). Um dos pontos abordados pelo grupo de pesquisa era com 

as possíveis contribuições que poderiam ser levadas para a formação dos professores, a 

fim de que houvesse melhoria na qualidade da educação científica, como também na 

participação daqueles profissionais na produção do currículo (PANSERA-DE-ARAÚJO; 

AUTH; MALDANER, 2007b). Os integrantes do (Gipec-Unijuí) iniciaram as suas 

pesquisas entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, em que propuseram propostas 

inovadoras de ensino considerando o contexto da universidade e da escola. As atividades 

desenvolvidas em conjunto com os professores de escola apontavam que a mudança na 
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Educação Básica só seria bem sucedida se ocorresse modificações na formação inicial de 

professores. Essas aproximações e interações entre os professores da universidade e os 

professores da escola das diferentes áreas se tornaram mais organizada se articuladas com 

a produção de inovações curriculares (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 

2007a). 

As ações desenvolvidas no contexto do grupo de pesquisa e a interação entre 

universidade e escola passaram a estabelecer mudanças para o currículo da formação 

inicial e continuada de professores, além dos avanços para o ensino em aspectos de 

organização de conteúdos e de produção curricular centrada em SEs5 dentro da área do 

ensino de Ciências. Sendo assim: 

Com a criação do Gipec-Unijuí superou-se a ideia da produção de propostas 

alternativas para o Ensino de Ciências que não rompia com a linearidade e 

fragmentação do currículo escolar. Buscou-se um entendimento mais profundo 

do significado da educação científica na vida dos estudantes em um mundo 

altamente influenciado pela cultura científica e tecnológica. A compreensão 

que se produziu foi a de que a educação científica é uma construção contínua 

que precisa envolver núcleos diversificados de sujeitos que compõem um 

sistema dinâmico que se organiza com professores da escola, estudantes e 

professores universitários, pesquisadores em Educação em Ciências, 

administradores educacionais, consultores e autores que produzem, avaliam e 

induzem mudanças políticas, orientações, livros didáticos, revistas, materiais 

veiculados na mídia (MALDANER et al. 2007). 

As propostas curriculares elaboradas como um meio alternativo para o ensino de 

Ciências surgem com a intenção da descontinuidade de um ensino linear e fragmentado 

do currículo escolar, e que extrapola a ideia da crítica pela crítica do currículo tradicional. 

Essas mudanças no currículo escolar mediante as produções de SEs implicaram na 

instituição de uma cultura de planejamento coletivo, no qual todos os participantes 

envolvidos passaram a ser os autores dessa nova construção curricular para os conteúdos 

de Ciências.  

Gehlen (2009) explica como acontece o planejamento de SEs considerando o 

grupo de professores em atuação coletiva para o processo inicial de produção curricular: 

É no grupo de pesquisa que se realiza a primeira etapa da Situação de Estudo 

que consiste no seu planejamento envolvendo docentes pesquisadores com 

formação específica nas áreas de Biologia, Química e Física. Nesse 

planejamento, são os integrantes que contribuem na escolha do tema e os 

núcleos de conceitos disciplinares e interdisciplinares mais representativos que 

necessitam compor determinada Situação de Estudo (p.178). 

                                                           
5A SE intitulada “Geração e gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes das atividades humanas” foi 

a primeira SE elaborada e publicada no contexto do Gipec-Unijuí. GIPEC-UNIJUÍ. Geração e 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Humanas. Ijuí: Unijuí, 2000. 
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 Para situar o estudo por meio do tema pelo grupo de pesquisa, os temas escolhidos 

no planejamento coletivo levam em consideração o currículo a ser estudado, ainda que 

necessitem contemplar problemas do cotidiano que envolvem a realidade do dia a dia do 

sujeito e da comunidade escolar, seja “uma situação real, concreta e de alta relevância 

social” (FRISON et al., 2007, p. 343).  

Para que seja trabalhado um tema na SE busca-se uma organização dos conteúdos 

dos diferentes componentes de Ciências da Natureza, para uma compreensão crítica da 

realidade de forma a permitir ao sujeito novos meios de compreensões das reais vivências 

do cotidiano (MALDANER; PANSERA-DE ARAÚJO, 1992). Entretanto, como 

afirmado por Halmenschlager e Souza (2012, p. 374), em uma investigação a respeito das 

SEs iniciais produzidas pelo Gipec, os temas escolhidos para a produção e 

desenvolvimento das SEs “[...] são delimitados e se relacionam diretamente com os 

conceitos científicos das disciplinas de Física, de Química e de Biologia. Isto é, para que 

os temas sejam abordados em uma Situação de Estudo, ao levar em conta a organização 

dos conteúdos disciplinares, a fim de que se possibilite, a partir da reconfiguração 

curricular, a compreensão dos conceitos científicos mediante o estudo da realidade 

presente no contexto social. 

Outras SEs foram desenvolvidas com base nas características6 que propõe o 

GIPEC para a construção da proposta curricular, como é apontado por Gehlen (2006, p. 

73): 

Em 2001, sob a ótica de uma nova forma de conceber e desenvolver o processo 

de ensino e aprendizagem (a SE), o grupo de professores retomou a ideia de 

produzir e desenvolver, em sala de aula, situações que possibilitassem novos 

enfoques. Após a análise e redirecionamento do projeto piloto, contemplando 

os Eixos Temáticos e Temas Transversais propostos pelos PCNs, consolidou-

se a SE, tendo como título: “Como o Ser Humano Percebe e Interage com o 

Ambiente”. [...] As atividades realizadas referentes à Situação de Estudo, em 

sala de aula, seguiram uma dinâmica bem atípica, pois, em vez de apenas um 

professor ministrar as aulas, quase sempre parte do grupo estava presente. 

Nesse sentido, um integrante de cada área específica ficava responsável por 

contemplar os conteúdos de sua respectiva formação. A caracterização deste 

trabalho como interdisciplinar permitia que os integrantes do grande grupo 

colaborassem quando percebiam a necessidade de interferir nas explicações do 

colega. 

Então, a partir de 2001 o coletivo de professores pertencente ao GIPEC passa a 

produzir e desenvolver novas SEs na perspectiva de uma nova proposta para o currículo 

                                                           
6 A SE é caracterizada por apresentar uma “situação real (complexa, dinâmica, plural) e conceitualmente 

rica, identificada nos contextos de vivência cotidiana dos alunos fora da escola, sobre a qual eles têm o que 

dizer e em cujo contexto, eles sejam capazes de produzir novos saberes, expressando-lhes significados e 

defendendo seus pontos de vista” (MALDANER; ZANON, 2006, P. 57).  
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do ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Dessa forma se fez necessário 

conhecer qual a tendência dos trabalhos que são publicados em nível nacional acerca da 

SE, tendo em vista que a disseminação da proposta curricular passa a ser estruturada e 

desenvolvida por outros grupos de distintas localidades institucionais. Para isso, buscou-

se realizar um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados (em formato eletrônico 

e/ou impresso) em periódicos, eventos e dissertações/teses da área de ensino de Ciências 

relativos à Situação de Estudo. Desta maneira, foi feito um recorte temporal no período 

de quinze anos entre (2000 a 2015), com o intuito de analisar o que tem sido feito durante 

esses anos por distintos grupos de pesquisa e formadores de professores, levando em 

consideração que os estudos em relação à organização curricular começaram a ser 

desenvolvidos no final dos anos 90. 

Para tal realizou-se uma pesquisa em dezesseis periódicos, em quatro eventos e 

também no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) relacionados ao Ensino de Ciências. Procurou-se abranger trabalhos 

que versassem sobre o ensino de Biologia, Física e Química. 

Tendo como base metodológica para esta pesquisa uma análise de cunho 

qualitativo, entendemos que a pesquisa qualitativa possui uma característica descritiva 

que explicita a subjetividade de cada pesquisador para compor novos elementos. 

Considerando este aspecto, Moraes (2003) afirma que a pesquisa qualitativa tem como 

pretensão investigar a compreensão dos acontecimentos que estuda, por meio de uma 

análise que sistematiza as informações alcançadas na pesquisa. O autor ressalta que a 

pesquisa qualitativa trabalha com significados elaborados a partir de um agrupamento de 

textos e a estes o pesquisador necessita conferir sentidos e significados. Cabe ao 

pesquisador inferir o seu olhar sobre as concepções dos referenciais que utiliza, dando a 

escrita a sua identificação pessoal. 

 Prosseguindo nesse entendimento, Bogdan e Biklen (1994) apresentam cinco 

elementos básicos que caracterizam este tipo de pesquisa: 1) a pesquisa qualitativa como 

surgimento contínuo de dados apresenta um ambiente específico e o pesquisador como 

seu principal objeto; 2) os dados colhidos são de natureza descritiva; 3) o pesquisador que 

tem o seu olhar na pesquisa qualitativa irá apresentar uma maior  preocupação com o 

processo da pesquisa do que em relação aos resultados obtidos; 4) a análise dos dados 

tende a seguir um processo indutivo; 5) e a análise qualitativa apresenta uma maior 

relevância para os significados.  
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1.1 Seleção dos trabalhos a partir do contexto das pesquisas sobre a Situação de Estudo 

O levantamento destes trabalhos tem como foco a análise, as produções 

concernentes à reconfiguração curricular SE no contexto do ensino de Ciências, 

utilizando o estudo do tipo “Estado da arte” para detalhar, sistematizar e avaliar as 

principais tendências das pesquisas que abordam a temática.  

Para tanto, nosso olhar está voltado para os trabalhos da área de Educação em 

Ciências, disponíveis na forma impressa e/ou eletrônica. Para a escolha dos periódicos 

levou-se em consideração o ISSN dos periódicos classificados no extrato A1 – B2 que se 

encontravam na plataforma Sucupira e o Sistema de Avaliação e Qualificação da CAPES 

do evento de classificação Qualis de 2014. 

Os periódicos pesquisados foram os que apresentavam a classificação no Qualis 

de ensino A1/A2 e B1/B2, sendo eles: Revista Ciência & Educação, Revista Brasileira de 

Ensino de Física, Revista Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, Revista 

Investigação em Ensino de Ciências, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Revista Electrónica de 

Investigación em Educación em Ciencias, Alexandria Revista de Educação em Ciências 

e Tecnologia, Revista Ciência &Ensino, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Revista 

Química Nova na Escola, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Revista 

Brasileira de Ensino de Química, Revista Ciência & Cognição, Revista de Ensino de 

Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio) e Revista Contexto 

& Educação. 

Em relação aos eventos foram investigados: o Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ensino de Ciências (ENPEC), Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), 

Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) e o Encontro Nacional de Ensino de 

Biologia (ENEBio). Esses eventos ocorrem a cada dois anos e os trabalhos podem ser 

apresentados em forma de pôster ou trabalho completo. É importante ressaltar que alguns 

trabalhos em formato pôster publicados no ENPEC e EPEF são submetidos em formato 

de trabalho completo, com resumo e um maior número de informações. Em relação ao 

levantamento bibliográfico, foi realizada uma busca dos trabalhos nas atas 

disponibilizadas eletronicamente dos eventos citados conforme explicita o Quadro 1 

seguinte: 
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Quadro 1.  Anos investigados dos respectivos eventos da área de ensino de Ciências. 

EVENTOS EDIÇÕES DAS ATAS 

ENPEC 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. 

EPEF 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2014. 

ENEQ 2008, 2010, 2012 e 2014. 

ENEBio 2005, 2007, 2010, 2012 e 2014. 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

  Assim, a pesquisa inicial foi efetuada pela busca dos trabalhos pertinentes à 

temática nos periódicos e eventos selecionados, tal como no site repositório do banco de 

teses e dissertações da Capes com base no reconhecimento do título e das palavras-chave. 

Para a localização dos trabalhos, foram utilizados os termos de busca “Situação de Estudo, 

Reconfiguração curricular, Formação de professores e Ensino de ciências”. Para uma 

primeira triagem foram lidos os resumos de todos os trabalhos, tendo como base as 

características da SE. Nesta etapa foram considerados como “corpus” de análise os 

resumos tanto dos textos publicados em periódicos, em eventos, bem como em 

dissertações e teses encontradas no banco de dados da CAPES. Em alguns casos, no 

entanto, foi necessária a leitura do texto completo. Ressalta-se que para os trabalhos 

divulgados em eventos consultados nas atas disponíveis na versão on-line foram lidos os 

trabalhos em formato de pôster e em textos de trabalhos completos. Com relação ao 

ENEBio, foram encontrados apenas as atas na versão on-line das edições de 2010, 2012 

e 2014, as demais edições foram localizadas nas atas registradas na versão em CD-Room.   

A partir dos trabalhos selecionados procedeu-se à leitura dos textos considerando 

alguns caminhos: identificação dos trabalhos relacionados a SE na área de Ciências; 

organização dos elementos bibliográficos e complementares; sistematização das ideias 

centrais da pesquisa bem como a identificação das principais tendências analisadas nos 

escritos.  

Desta forma, tal como realizado por Sá e Queiroz (2011) foi realizada a análise 

nos trabalhos sobre a SE encontrados nos periódicos e eventos os seguintes enfoques: 

produção ao longo do tempo, contribuições nas regiões brasileiras, respectivas 

instituições acadêmicas. Para a análise das teses e dissertações propôs-se uma relação por 

Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2013). Alguns dos elementos 

que considero para a identificação das categorias emergentes foram: os sujeitos 

participantes na pesquisa, como licenciandos, formadores de professores, estudantes e 

professores da Educação Básica; e as experiências pedagógicas descritas na pesquisa.  
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Considerando os caminhos percorridos durante a pesquisa, são evidenciados os 

procedimentos metodológicos de cada etapa, bem como os direcionamentos traçados para 

a obtenção de informações que deram origem aos dados empíricos que fundamentam a 

base teórica e metodológica para o desenvolvimento do trabalho. 

1.1.1 Sujeitos e o contexto da pesquisa 

Os participantes desta pesquisa são os formadores de professores de diferentes 

regiões do Brasil que desenvolvem e utilizam a SE como recofiguração curricular na 

formação inicial de professores no Ensino de Ciências. Consideramos que estes 

formadores de professores apresentam uma importante função no desenvolvimento de 

competências e de conhecimentos na formação inicial dos licenciandos. Nesse sentido, 

os crítérios adotados para a escolha destes sujeitos, os formadores de professores foram: 

 Busca de trabalhos sobre SE publicados em periódicos e evento da área de 

Educação em Ciências sobre o referido tema, apresentados no Capítulo 1; 

 Por meio dos trabalhos localizados, foram identificados 19 formadores de 

professores das diferentes regiões do Brasil e, posteriormente, foram 

selecionadosos formadores de professores por região de acordo com a Instituição 

ao qual está vinculado e também aqueles que apresentavam dois ou três trabalhos 

publicados no ENPEC ou em periódicos sobre SE. Vale ressaltar que o foco da 

pesquisa eram os formadores de professores, quer seja autores ou co-autores dos 

trabalhos. Ou seja, dos 19 formadores de professores7 localizados por meio do 

levantamento bibliográfico, foram selecionados para a pesquisa apenas oito, 

levando em consideração os critérios estabelecidos anteriormente. 

Deste modo, destaco na Figura 1, o total de formadores de professores encontrados 

por meio dos trabalhos investigados e a partir deste grupo apresentamos os formadores 

de professores selecionados dentro dos critérios de escolha para a análise desta pesquisa, 

sendo estes, oriundos das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 

                                                           
7Um dos formadores do Nordeste não foi considerado por fazer parte desta investigação como orientadora. 
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Total de formadores de professores por região 

Total de formadores de professores por região 

Total de formadores de professores por região 
 

Figura 1. Quantidade de formadores de professores por região (Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=mapas+do+Brasil - adaptado) 

Nesse aspecto, apresento abaixo no Quadro 2 o perfil dos oito sujeitos que foram 

escolhidos para a referida pesquisa, a fim de que se conheça a formação acadêmica destes 

formadores. As informações obtidas no Quadro abaixo se basearam no curríclo Lattes de 

cada formador de professores. A fim de salvaguardar a identidade dos formadores de 

professores, não serão informadas as distintas IES ao qual pertencem.

6 formadores 

1 formador 

1 formador 

5 

11 

3 
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(Fonte: Dados da pesquisa) 

 

Quadro 2. Perfil dos formadores de professores das distintas regiões do país. 

Informações FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 

Graduação Ciências 

Licenciatura de 1º 

Grau e 

Licenciatura 

Plena em 

Ciências-

Habilitação em 

Química 

Química-

Licenciatura 

Licenciada em 

Física 

Ciências - 

Licenciatura de 1º 

Grau e Licenciatura 

Plena em Química 

Licenciatura em 

Física 

Licenciatura em 

Química 

Física Licenciatura 

Plena 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas 

Especialização 

em 

___________ ____________ ____________ Química Ensino de Física ____________ ______________ ____________ 

Mestrado em Ciências 

Biológicas – 

Bioquímica 

Educação nas 

Ciências 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

Mestre em Educação 

nas Ciências, Área: 

Química 

Educação Química Educação com 

enfoque no Ensino de 

Física 

Genética e Biologia 

Molecular 

Doutorado em Educação em 

Ciências 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

Educação em 

Ciências 

Educação: Ensino 

de Ciências 

Naturais 

Química Educação Científica 

e Tecnológica 

Genética e Biologia 

Molecular 

Área de 

Atuação 

Atua no ensino de 

Química nas 

disciplinas de 

Bioquímica e 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

na área de 

Ciências da 

Natureza. 

Atua no ensino de 

Química nas 

disciplinas de 

Estágio 

Supervisionado, 

Química Geral e 

História, Filosofia 

e Epistemologia 

da Ciência. 

Atua no ensino de 

Física nos 

seguintes temas: 

reconfiguração 

curricular por 

meio da 

Abordagem 

Temática, 

materiais didáticos 

e experimentação 

no ensino de física. 

 

Atua no ensino de 

Química nas 

disciplinas de 

Química, Pesquisa 

em Ensino de 

Ciências e Estágio 

Curricular 

Supervisionado em 

Ciências e em 

Química. 

Atua no ensino de 

Física com foco da 

atuação 

compreende temas 

e questões como: 

Situação de 

Estudo, 

Interdisciplinarida

de, Organização 

Curricular e 

Formação de 

Professores. 

 

Atua no ensino de 

Química com 

ênfase em 

educação não 

formal e 

divulgação 

científica.  

Atua no ensino de 

Física nas 

disciplinas Políticas 

Púbicas em 

Educação 

Fundamentos para o 

Ensino de Física I 

Física Fundamental 

Atua no ensino de 

Biologia tem 

experiência na área 

de pesquisa em 

educação, 

biodiversidade, 

currículo, ensino de 

ciências e de 

biologia, ensino de 

Genética, com ênfase 

em Interações 

Insetos Plantas e 

biologia do 

desenvolvimento 

animal e humana. 

Região em que 

atua 

Sul Sul Sul Sul Sudeste Nordeste Sul Sul 
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Outros pesquisadores da área e inclusive os formadores de professores de outras 

regiões do país tem adotado a proposta dos colaboradores do GIPEC na condução de 

reformulação de um novo currículo baseado em SE no ensino de Ciências8. Em relação 

aos sujeitos participantes da pesquisa, cabe ressaltar que apenas o formador de professores 

(FP6) não fez parte do GIPEC, sendo os demais formadores ex-integrantes do grupo de 

pesquisa que atuam em outras universidades do país, além de 2 formadores de professores 

integrantes do GIPEC. Nesse viés, é interessante levar em consideração a forma com que 

o formador de professores que não passou pelo GIPEC tem se apropriado da SE, bem 

como os ex-integrantes do GIPEC nas Instituições onde atuam. Nesse aspecto, a pesquisa 

se direciona para o cenário nacional pretendendo contemplar as Instituições Públicas das 

diferentes regiões do Brasil no qual os formadores de professores que trabalham com a 

SE estão inseridos9.  

1.1.2 Instrumentos de obtenção de informação 

Por meio dos critérios utilizados para a escolha dos sujeitos que participaram da 

pesquisa e mediante a identificação dos formadores de professores, enviamos um e-mail 

convidando 10 dos 19 sujeitos explicitando na mensagem enviada o título, o objetivo da 

pesquisa e de que forma seria a participação destes caso aceitassem o convite. De um total 

de dez formadores de professores convidados das diferentes regiões do país, oito 

aceitaram fazer parte da pesquisa e desta maneira foi utilizado como objeto de obtenção 

preliminar de informações um questionário on-line. Para o envio deste questionário foi 

utilizada a plataforma on-line do Google docs no qual cada formador de professores teve 

acesso ao seu questionário por meio de um link que recebiam em sua caixa de mensagens. 

Deste modo, os oito formadores de professores que aceitaram participar da pesquisa 

responderam ao questionário on-line. 

Desta maneira, depois de analisado o questionário (Apêndice B) para o 

aprofundamento das informações obtidas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

(Apêndice C) com os participantes da pesquisa. Dos oito formadores que responderam ao 

questionário, seis participaram da entrevista, que foi realizada via skype e também 

durante o X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, 2015 

                                                           
8VIEIRA, L.B.G. et al. (Mimeografado) 2016. 
9O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESC, sob o CAAE: 

48702115.0.0000.5526. Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, foi entregue aos formadores 

de professores o TCLE do questionário e da entrevista. 
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em Águas de Lindoia/SP. As entrevistas semi-estruturadas foram áudio-gravadas e 

posteriormente, foram transcritas e analisadas. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1999) o questionário é uma ferramenta 

formada por um agrupamento de perguntas organizadas segundo um fundamento 

predeterminado, podendo ser respondida na ausência do pesquisador tendo como 

finalidade a obtenção de um conjunto de respostas. 

Ludke e André (1986) ressaltam a importância da interação entre quem pergunta 

e quem responde, sendo mais relevante que outros elementos, a exemplo da entrevista 

que de modo geral estipula uma relação de posição entre o pesquisador e o pesquisado. 

Nas entrevistas semiestruturadas, não existe determinação ordenada de questões, ou seja, 

o entrevistado discorre sobre o assunto apresentado baseado em um roteiro. 

1.1.3 Elaboração de sentidos a partir da Análise Textual Discursiva 

Os dados construídos na pesquisa foram analisados à luz da Análise Textual 

Discursiva (ATD), que consiste em uma metodologia de análise de dados com o intuito 

de produzir novos significados dos elementos existentes a partir dos dados pesquisados 

(MORAES; GALIAZZI, 2013).  

Os elementos dos questionários e das entrevistas foram analisados considerando-

se a ATD o que possibilitou a observação das falas dos formadores de professores 

investigados, tendo como base às características a priori ou emergentes da análise, dando 

início a construção das categorias em conformidade com as unidades de sentido definidas 

no corpus da análise textual. Nesse sentido, o metatexto decorrente desse processo 

evidencia um empenho em esclarecer a compreensão dos elementos produzidos ao longo 

das etapas anteriores. 

Na perspectiva de Moraes e Galiazzi (2013), tendo como base na pesquisa a 

compreensão, esta metodologia de análise se estrutura em torno de três eixos constituídos 

como elementos centrais: 1) Desmontagem dos textos, etapa de construção e unitarização 

do corpus, ou seja, são os resultados dos questionários e das falas dos formadores de 

professores por meio das entrevistas; 2) Estabelecimento de relações que tratam do 

processo de categorização; no que diz respeito a esse elemento, Moraes e Galiazzi (2013) 

definem como sendo um processo de categorização o que constrói conexões entre as 

unidades fundamentais, organizando-as e caracterizando-as para agrupar esses elementos 

unitários na construção de conjuntos tendo como resultado modelos de categorias; Dessa 
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maneira, as unidades de sentido resultantes do questionário e da entrevista foram 

agrupadas por ordem de semelhança que definiu as categorias a priori e originou as 

categorias emergentes; 3) Captando o novo emergente, que visa à produção textual por 

meio da análise e discussão dos dados em face das ideias e discursos da compreensão dos 

formadores sobre a SE. Com relação à este terceiro elemento, a estrutura textual é 

elaborada por meio das categorias e subcategorias decorrente da análise.  

Segundo Moraes (2003), a base do entendimento teórico em uma pesquisa pode 

auxiliar o processo da análise textual que se materializa a partir de uma quantidade de 

documentos (produções textuais) definido como corpus. A desmontagem e a unitarização 

do corpus constituem em um processo de desconstrução ou fragmentação dos textos, 

evidenciando seus elementos constituintes. Da desconstrução dos textos aparecem as 

unidades de sentido, que podem ser também intituladas de unidades de significado ou de 

análise.  

As unidades de sentido são estabelecidas em função dos objetivos de pesquisa. 

Desse modo, estas podem ser obtidas a partir de categorias definidas a priori, entretanto, 

por meio das relações estabelecidas pelo pesquisador durante a análise podem emergir 

novas categorias. No caso da categoria emergente, estas podem ser constituídas a partir 

da análise dos fragmentos selecionados. Levando em conta o processo de desmontagem 

do corpus da pesquisa, foram obtidas um total de 74 unidades de sentido, sendo que 23 

unidades de sentido são oriundas do corpus do questionário e 51 unidades de sentido 

correspondem ao corpus da entrevista. 

1.2 A Situação de Estudo no ensino de Ciências da Natureza: algumas perspectivas 

Periódicos e Eventos 

 A Situação de Estudo ainda é um tema recente no Ensino de Ciências, uma vez 

que trata de uma proposta curricular relativamente nova se comparados a outros estudos 

no campo das pesquisas na formação de professores. Assim, com base nos critérios de 

escolha dos periódicos e eventos respectivamente na Tabela 1 (os periódicos) e na Tabela 

2 (os eventos), apresentamos a organização dos trabalhos encontrados, bem como o 

período pesquisado em cada um deles, com a quantidade das obras encontradas. 
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Tabela 1. Resultado da pesquisa sobre SE nos periódicos. 

 
(Fonte: Dados da pesquisa)  

Verifica-se na Tabela 01 que o número total de trabalhos sobre a SE encontrados 

nos periódicos corresponde a 14 trabalhos, esse fato pode ser justificado, levando-se em 

consideração que os artigos selecionados encontram-se em periódicos que apresentam o 

Qualis de ensino A1/A2 e B1/B2 de 2014.Cabe ressaltar que a revista Contexto & Educação 

não se encontra na classificação do Qualis 2014. Porém, a escolha deste periódico 

justifica-se no sentido desta revista fazer parte do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências em que se originaram os estudos sobre a SE, no interior do 

(GIPEC-UNIJUÍ). 

Em relação às publicações encontradas nos eventos da área, foram identificados 

os seguintes trabalhos.  

Tabela 2. Resultado da pesquisa sobre SE em eventos. 

  Fonte de pesquisa Período Nº de trabalhos 

EVENTOS 
Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências 2001 – 2015 24 

Encontro Nacional de Ensino de Química 2008 – 2014 13 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Física 2000 – 2014 01 

Encontro Nacional de Ensino de Biologia  2007 – 2014 02 

Total 40 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

Verifica-se nas Tabelas acima que o número total de trabalhos sobre a SE 

corresponde a 54 trabalhos. Os principais trabalhos sobre a SE estão mais presentes nos 
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eventos e menos em periódicos, com média de um a dois artigos por periódico. Um dos 

argumentos para esse fato se deve a amplitude de um dos eventos citado acima (ENPEC) 

abranger pesquisadores de diversas áreas afins do ensino de Ciências, propiciando a 

disseminação das pesquisas no contexto nacional. As publicações em eventos abrangem 

um público mais amplo de pesquisadores emergentes, bem como professores de escola, 

professores de Licenciatura e sujeitos que não necessariamente atuam em programas de 

Pós-graduação da área do ensino de Ciências. 

Na Tabela 3 apresento de forma mais detalhada os 14 trabalhos encontrados nos 

periódicos seguidos dos seus respectivos autores, título, revista, volume, página, ano de 

publicação e a região a que pertencem os autores dos artigos. 

Tabela 3. Periódicos Qualis A1, A2 e B1, B2 organizada em ordem cronológica. 

Nº Autor/Título do trabalho/Periódico e Ano de publicação Região 

brasileira 
1 PANSERA-DE-ARAÚJO, M. C.; AUTH, M. A.; MALDANER, O. A. Autoria 

Compartilhada na Elaboração de um Currículo Inovador em Ciências no Ensino Médio. 

Contexto & Educação, n, 77, p. 241-262, 2007. 

SUL/SUDESTE 

2 GEHLEN, S. T.; AUTH, M. A.; AULER, D. Contribuições de Freire e Vygotsky no 

contexto de propostas curriculares para a Educação em Ciências. Revista Electrónica 

de Enseñanza de las Ciencias, v. 7, n. 1, p. 63-85, 2008. 

NORDESTE/ 

SUDESTE/SUL 

3 SOUZA, M. V. J. de; DANTAS, V. A.; FILHO, J. R. de F.; ALMEIDA, M. A. V. de. 

Utilização de Situação de Estudo como forma alternativa para o Ensino de Física. 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, v. 11, n.1, p. 84-96, junho 2009. 

NORDESTE 

4 FILHO, J. R. F. Utilização de diferentes Estratégias de Ensino a partir de Situação de 

Estudo. Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia, v. 03, n.2, 2010. 

NORDESTE 

5 BOFF, E. T. O.; PANSERA-DE-ARAÚJO, M. C.A significação do conceito Energia no 

contexto da Situação de Estudo Alimentos: produção e consumo. Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências. v.11, p. 145-164, 2011. 

SUL 

6 HALMENSCHLAGER, K. R.; STUANI, G. M.; SOUZA, C. A. Formação Docente no 

Contexto Escolar: contribuições da reconstrução curricular via Abordagem Temática. 

ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia. v.4, n.2, p.83-107, 

2011. 

SUL 

7 ZANON, L. B.; HAMES, C.; SANGIOGO, F. A. Interações em espaços de Formação 

Docente Inicial na perspectiva da (re)construção do currículo escolar na modalidade de 

Situação de Estudo. Investigações em Ensino de Ciências, v.17, n.1, p. 21-35, 2012. 

SUL 

8 HALMENSCHLAGER, K. R.; SOUZA, C. A. Abordagem temática: uma análise dos 

aspectos que orientam a escolha de temas na situação de estudo. Investigações em 

Ensino de Ciências, v.17, n.2, p. 367-384, 2012. 

SUL 

9 GEHLEN, S. T.; MALDANER, O. A.; DELIZOICOV, D. Momentos pedagógicos e as 

etapas da situação de estudo: complementariedades e contribuições para a Educação em 

Ciências. Revista Ciências e Educação (Bauru), v.18, n.1, 2012. 

NORDESTE/SUL 

10 MALDANER, O. A.; COSTA-BEBER, L. B.; MACHADO, A. R. Desenvolvimento e 

Aprendizagem de Conceitos Biofisicoquímicos em Uma Situação de Estudo: mapa 

conceitual e metaconceitual como instrumentos de investigação. ALEXANDRIA 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.5, n.1, p.85-111, maio 2012. 

SUL 

11 BOFF, E. T. de O.; ROSIN, C. K.; DEL PINO, J. C. Situação De Estudo: Aproximações 

com as Orientações Curriculares Nacionais e o Livro Didático. Contexto & Educação, 

n, 87, p. 166-185, 2012.  

SUL 

12 SANGIOGO, F. A.; HALMENSCHLAGER, K. R; HUNSCHE, S.; MALDANER, O. 

A. Pressupostos epistemológicos que balizam a situação de estudo: algumas implicações 

SUL 
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ao processo de ensino e à formação docente. Ciências & Educação, v.19, n.1, p.35-54, 

2013. 

13 TEIXEIRA, D. M. et al. Situação de Estudo em Curso Técnico: Buscando Alternativas 

para a Iniciação à Docência na Interação Interinstitucional. Química Nova na Escola. v. 

36, n. 1, p. 51-60, 2014. 

NORDESTE/SUL 

14 MADKE, P.; FRISON, M. D. Conhecimentos cotidianos e escolares em Situações de 

Estudo e de aprendizagem: implicações no ensino escolar. Revista de Ensino de 

Biologia da SBEnBio, n.7, p. 6043-6054, 2014. 

SUL 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

Devido ao grande número de artigos os trabalhos sobre Situação de Estudo 

localizados nos eventos estão disponíveis e organizados em uma Tabela (Apêndice A) 

com a identificação detalhada, seguidos por seus correspondentes autores e títulos, bem 

como a região brasileira do qual os pesquisadores fazem parte. 

 Produção ao longo do tempo 

Na Figura 2 observa-se a periodicidade dos trabalhos divulgados em referência a 

Situação de Estudo nas fontes pesquisadas ao longo dos quinze anos, evidenciando o 

número de trabalhos produzidos por ano. 

 

 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

Figura 2. Quantidade de trabalhos acerca da SE por ano de publicação.  

Nos primeiros anos analisados como se observa na Figura 1, as pesquisas voltadas 

para a SE no ensino de Ciências são menos significativas na literatura, estavam mais 
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restritas ao grupo de estudos que a propõe inicialmente, o GIPEC. Com o passar dos anos 

na medida em que novos grupos começam a voltar sua atenção para a SE, observa-se 

então uma maior expressão de trabalhos de SE no ensino de Ciências. Isso acontece nos 

últimos seis anos de análise. Um dos argumentos que justificam esse fato é a amplitude 

de um dos eventos citado acima (ENPEC) abranger pesquisadores de diversas áreas afins 

do ensino de Ciências, propiciando a disseminação das pesquisas no contexto nacional. 

Nesse sentido, Marcelo Garcia (1998, p. 51) ressalta que [...] “cada vez mais, a pesquisa 

sobre a formação de professores seja percebida como necessidade indiscutível”. Neste 

aspecto, destaco o trabalho de número 4 exibido na Tabela 3 de Freitas Filho (2010) que 

apresentou a análise da SE, cujo objetivo era o estudo dos conceitos de Química Orgânica 

por meio do uso de diferentes estratégias de ensino, tais como o estudo de textos e oficinas 

temáticas. A SE foi implementada em uma turma de estudantes de graduação da Unidade 

Acadêmica de Garanhuns/UFRPE, no qual se investigou a interferência positiva da SE na 

correlação dos conteúdos programáticos de Química e o cotidiano dos estudantes.  

Sendo assim, faz-se necessário a disseminação das pesquisas sobre SE para que 

os professores possam se utilizar de novos recursos para a construção de um currículo 

inovador no ensino de Ciências a fim de se repensar o ensino disciplinar, 

descontextualizado e distante da realidade do estudante. Então currículo construído 

mediante a SE estabelece a organização dos conteúdos escolares, pois “a base disciplinar 

possibilita o trabalho interdisciplinar, uma vez que cada disciplina pode contribuir com o 

estudo dos conceitos que lhe compete para o entendimento de uma situação real dada” 

(HALMENSCHLAGER; SOUZA, 2012, p. 375). 

Assim, ao fazer uma análise dos primeiros anos de publicação verificou-se que o 

primeiro trabalho foi publicado no ano de 2001 no ENPEC como apresentado na Tabela 

que consta no apêndice A. Sinalizo também que é somente em 2008 que se inicia a 

primeira produção nos periódicos pesquisados e que a Figura 1 apresenta uma lacuna 

entre os anos de 2002 a 2004 e posteriormente em 2006. 

Porém chamo a atenção para essas questões no que concerne às fontes de pesquisa 

consideradas nesta análise, como o critério de escolha para os periódicos e os eventos 

investigados. Se direcionarmos o enfoque para outros periódicos e eventos, por exemplo, 

pode-se então citar trabalhos que foram publicados nos anos em que se observaram essas 

lacunas. Primeiro com relação a artigos publicados em periódicos sobre SE, cito o 

trabalho intitulado “Situação de Estudo: uma organização do ensino que extrapola a 
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formação disciplinar em Ciências”, divulgado na Revista Espaços da Escola no ano de 

2001 evidenciando que existem trabalhos sobre SE publicados anteriormente ao período 

de 2006 em outros periódicos que não constam no Qualis de ensino A1/A2 e B1/B2. No 

que se refere aos eventos podemos apontar trabalhos como “Produção coletiva e inovação 

curricular como mediação da formação continuada de professores” publicado no ano de 

2004 nos Anais do V Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul e outro intitulado 

“Inovação Curricular em Ciências: Produção e Desenvolvimento de Situação de Estudo” 

publicado no Simpósio Internacional sobre Formação Docente em 2006. Além disso, 

dentro dos próprios eventos investigados encontramos limitações quanto a busca dos 

artigos publicados, por não apresentar atas disponíveis na versão on-line anteriormente 

ao ano de 2006, exemplo do trabalho “Reorganização dos conteúdos de química no ensino 

médio a partir do desenvolvimento do currículo por sucessivas situações de estudo” 

apresentado no ENEQ no ano de 2006. 

 A produção e sua distribuição de acordo com as regiões brasileiras 

A Figura 3 apresenta a classificação dos trabalhos de acordo com as produções 

dos referidos trabalhos por regiões geográficas brasileiras. Vale ressaltar que a quantidade 

de produções referida a cada região ultrapassa os 54 trabalhos pesquisados, posto que 

alguns destes trabalhos são provenientes de colaborações entre professores pesquisadores 

de diferentes instituições.  

 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

Figura 3. Produção de acordo com regiões geográficas.  
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  Como pode-se notar na Figura 3, é da região Sul que se origina uma maior 

quantidade de trabalhos discutidos e divulgados na literatura referente a SE na área de 

ensino de Ciências, comprovando a grande contribuição das pesquisas em SE por parte 

dos pesquisadores dessa região. A razão para este resultado deve-se a existência de 

professores-pesquisadores integrantes do GIPEC, grupo em que se iniciaram as 

discussões voltadas a investigação de produções curriculares no campo das Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias para legitimação de novas abordagens curriculares 

(MALDANER, 2000; AUTH et al., 2006).  Entretanto, as regiões Nordeste e Sudeste, 

apresentam um crescimento significativo nos últimos anos. Os trabalhos dos estados da 

Bahia e Pernambuco na região Nordeste são provenientes de produções concernentes ao 

tema se assemelhando aos resultados de Francisco e Queiroz (2008), evidenciando que 

nesses estados já existe certa preocupação por parte dos pesquisadores quando se trata de 

pesquisas no ensino de Ciências. A região Sudeste ainda que composta por uma grande 

quantidade de Instituições de Ensino Superior, conhecidas tradicionalmente pela 

realização de pesquisa (FRANCISCO; QUEIROZ, 2008), apresenta poucas produções 

concernentes à temática, destacando-se os estados de São Paulo e Minas Gerais. Quanto 

à temática investigada, a região Centro-Oeste apresenta uma contribuição pouco 

significativa ao tratar da SE, ao mesmo tempo em que não se verificam trabalhos advindos 

da região Norte manifestando a exiguidade de trabalhos oriundos acerca da SE na área de 

ensino de Ciências. Nesse aspecto, entendo que a disseminação da SE nas regiões citadas 

ocorreu por intermédio das iniciativas dos formadores de professores das distintas 

universidades e de parcerias interinstitucionais de pesquisa. Pode-se considerar que seja 

realizado nos eventos que acontecem nessas regiões publicações de trabalhos como um 

dos fatores para que as pesquisas sobre a SE sejam disseminadas e divulgadas. Além 

disso, ao corroborar com as pesquisas que discutem sobre o estado da arte (MEGID 

NETO, 1999; TEIXEIRA, MEGID NETO, 2012) ressalto a importância de se ampliar o 

número de programas em Educação em Ciências criando-se nas instituições grupos de 

pesquisas voltados para essa área de estudo. 

 A produção e sua distribuição de acordo com as instituições acadêmicas 

Na Figura 4 são apresentadas as Instituições de Ensino Superior (IES) às quais 

estão vinculados os autores dos trabalhos analisados. O número de trabalhos excede os 

54 artigos considerados na pesquisa, uma vez que alguns trabalhos são resultado de 

parcerias entre instituições distintas. Muitos destes trabalhos, tendem a apresentar em 
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(Fonte: Dados da pesquisa) 

 

suas análises de pesquisa a proposta de reconfiguração curricular, envolvendo como 

instrumento de investigação a formação inicial e continuada de professores. Tais 

trabalhos visam à qualidade da educação científica assim como parcerias entre os autores 

de distintas universidades, o que possibilita melhores discussões no ambiente acadêmico 

e o avanço das pesquisas na formação de professores de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. 

 

 

Figura 4.  Distribuição dos trabalhos de acordo com as Instituições de Ensino Superior 

(IES). 

De acordo com o gráfico, a IES que mais contribuiu com publicações sobre a 

proposta da Situação de Estudo foi a Universidade Regional do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), com 30 publicações sobre a temática. O elevado número 

de publicações associado aos pesquisadores está vinculado à Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), e pode ser explicado pela origem 

do GIPEC que deu início as pesquisas sobre as SEs. Este grupo de pesquisa além de 

desenvolver suas pesquisas na graduação (BOFF; PANSERA-DE ARAÚJO, 2011), tem 

ampliado as investigações para programas de pós-graduação Strictu Sensu, a exemplo do 

trabalho de Vianna (2013) orientada pelo Prof. Dr. Otavio Aloisio Maldaner um dos 
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pioneiros na pesquisa sobre a reorganização curricular do ensino de Ciências, neste 

contexto de ensino. 

Na sequência aparecem duas universidades, a Universidade Federal de Santa 

Catarina e a Universidade Estadual de Santa Cruz, ambas com 9 publicações referentes a 

SE. Apesar da similaridade do número de publicações acerca da temática, essas duas 

instituições apresentam grupos distintos e desta forma vale a pena pensar como estes 

formadores de professores têm desenvolvido as suas pesquisas na formação inicial de 

professores. Na Universidade Federal de Santa Catarina, temos contribuições de alguns 

trabalhos publicados acerca da proposição curricular SE de alguns egressos da Unijuí, 

que foram doutorandos na UFSC como Halmenschlager, Gehlen e Sangiogo que 

atualmente estão como formadores de professores nas respectivas universidades (UFSC, 

UESC e UFPEL10). No âmbito da Universidade Estadual de Santa Cruz pesquisadores 

como Massena (2015a) tem promovido ações interinstitucionais em parceria com os 

pesquisadores da UNIJUÍ. Essas ações iniciaram-se por meio de trabalhos realizados com 

a SE no contexto do PIBID do curso de Química no ano de 2010 em colaboração com o 

GIPEC o que culminou, posteriormente, no projeto interinstitucional financiado pelo 

CNPq em 2012 intitulado “Reconfiguração curricular no ensino da Química na Educação 

Básica: diálogos interdisciplinares por meio da Situação de Estudo”. A partir daí se 

estabelecem os trabalhos do GPeCFEC coordenado por Massena, grupo que tem 

produzido trabalhos concernentes a SE como artigos, dissertações e o livro organizado 

(Massena, 2015a)11. 

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), apresentam respectivamente 4 e 5 trabalhos 

publicados e com 3 publicações estão as universidades (UFU, UFRGS e UFRPE). As 

demais IES aparecem com apenas 1 artigo sobre a temática. Os trabalhos advindos das 

universidades (UNESP e UEL) revelam uma amostra de produções com relação à 

temática SE, evidenciando a disseminação da proposta de reconfiguração curricular em 

outras IES. Então, como os autores desses trabalhos vêm trabalhando a proposição 

curricular em suas respectivas instituições? Ao analisar tais trabalhos identifiquei que as 

produções são oriundas da parceria de autores provenientes de duas instituições (UNESP 

                                                           
10 (UFPEL) - Universidade Federal de Pelotas. 
11Produção oriunda do Projeto CNPq/Universal 2011: MASSENA, E. P (org.). Situação de Estudo 

Processo de significação pela pesquisa em grupos interinstitucionais. 1a. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2015a. 

200p. 

http://lattes.cnpq.br/1106996657568928
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e UEL). Um dos autores apresenta-se como pós-graduando de doutorado e integrante do 

grupo de Pesquisa em ensino de Ciências da UNESP, porém egresso da UEL (graduação 

e mestrado), os demais autores são professores pesquisadores, licenciandos de Química 

da UEL e professores da rede básica de educação em Londrina-PR. Observa-se que apesar 

de os trabalhos serem provenientes dessas respectivas IES, toda pesquisa está centrada na 

UEL. São trabalhos publicados no ENEQ de 2014 e que foram desenvolvidos no contexto 

da iniciação à docência (PIBID/Química /UEL) no qual são criadas, desenvolvidas e 

implementadas SEs na Educação Básica. Apesar de não serem egressos da UNIJUÍ, as 

atividades desenvolvidas coletivamente por este grupo da UEL mediante o PIBID 

“permite um estágio de produção de aprendizagens essenciais ao desenvolvimento 

humano, intelectual e profissional de educadores e estudantes” que é uma característica 

fundamental para o desenvolvimento de SEs (MALDANER et al., 2007, p. 118). 

Teses e dissertações 

Diante do que se tem produzido no contexto nacional sobre a SE, e mediante as 

contribuições no que tange à formação inicial e continuada de professores para uma 

organização curricular nas áreas de Biologia, Física e Química, buscou-se investigar o 

que se tem produzido no contexto de pós-graduação em termos de pesquisa acadêmica 

sobre a Situação de Estudo. Nesse sentido, foram utilizados como instrumento de consulta 

o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES)12.  

Durante a busca das teses e dissertações no banco de teses da Capes, considerou-

se como termos de busca as mesmas palavras-chave utilizadas para encontrar os trabalhos 

nos periódicos e eventos. Fez-se a busca dos registros referentes as teses e dissertações 

oriundas dos programas de pós-graduação do país no banco de teses da Capes e após a 

leitura dos títulos, resumos e palavras-chave foram encontrados apenas 2 trabalhos que 

faziam relação com a (SE) e com os aspectos da formação de professores para o ensino 

de Ciências. Uma das justificativas atribuída para o exíguo número de trabalhos 

encontrados no banco de teses, é o número de teses e dissertações que se encontram 

espalhados nos bancos repositórios dos programas das universidades do país, mas que 

                                                           
12O banco de tese da Capes, tem como objetivo facilitar o acesso a informações sobre teses e dissertações 

defendidas junto a programas de pós-graduação do país. O Banco de teses faz parte do Portal de 

Periódicos da Capes/MEC. 

http://www.capes.gov.br/component/weblinks/weblink/39-link-externo/104-portal-de-periodicos?Itemid=48
http://www.capes.gov.br/component/weblinks/weblink/39-link-externo/104-portal-de-periodicos?Itemid=48
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não são localizados no Banco de Teses e Dissertações da Capes13.Outra razão se deve por 

conta destas pesquisas serem anteriores aos documentos de origem da Plataforma 

Sucupira de 2013 a 2016. A exemplo citamos uma pesquisa de mestrado intitulada 

“Formação de educadores em Ciências nos processos de interação entre professores da 

universidade, da escola e em formação inicial - curso de Ciências da UNIJUÍ”, não está 

disponível no banco de teses da Capes por ser um trabalho anterior a plataforma Sucupira. 

Tal pesquisa é oriunda do Programa de Pós-graduação em Educação nas Ciências, 

publicada no ano de 2003, sendo os pesquisadores do trabalho autora Clarinês Hames e o 

orientador Prof. Dr. Otávio Aloisio Maldaner. Essa pesquisa trata de um estudo que 

investiga as interações sociais ocorridas por meio de atividades desenvolvidas na 

formação inicial e continuada de professores por um grupo de formadores de professores 

de Ciências pertencentes ao Gipec-Unijuí. Este grupo de professores desenvolve a 

proposta de organização curricular SE para o ensino de Ciências. Essas atividades são 

descritas e analisadas por Hames (2003) que abordou os avanços e os limites nos 

processos de transformação desenvolvidos numa perspectiva teórica, baseada na 

abordagem histórico-cultural. A autora faz uma discussão em torno dos momentos de 

interação entre os formadores de professores e entre os professores da rede básica de 

ensino na constituição dos processos de construção do currículo mediante o auxílio e 

implementação de amplas modificações nas concepções e práticas de ensino-

aprendizagem, para as reformulações do Curso de Licenciatura Plena em Ciências da 

UNIJUÍ. 

Isso se apresenta como um dos limites da pesquisa, e para ampliar o número de 

trabalhos referente a teses e dissertações serão considerados para consulta o sítio da 

Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e os programas de pós-

graduação das instituições que apresentaram um maior número de trabalhos publicados 

referentes a SE e que foram exibidas anteriormente na Figura 4.  

São eles: Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, o Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz e o 

programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade 

                                                           
13A Capes irá por meio do Sistema de Disseminação de Informações (SDI) congregar todas as publicações 

em um mesmo banco ((http://sdi.capes.gov.br/). 

 

http://sdi.capes.gov.br/
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Federal de Santa Catarina. Quanto à busca das teses e dissertações nos repositórios destas 

universidades, foram encontradas 9 pesquisas que abordam a temática (SE) como 

apresentado no Quadro 3. Foi realizado o levantamento nos repositórios dos programas 

destas instituições, considerando o ano de sua publicação inicial até o ano de 2015. 

 

Quadro 3. Resultado do levantamento das teses e Dissertações dos repositórios das 

IES. 

 

Programa de Pós-

graduação e 

Instituição de Ensino 

Superior 

Período Total de 

produções 

disponíveis no 

período 

Dissertações Teses 

Educação nas 

Ciências/UNIJUÍ 

2006 - 2015 275 4 1 

Educação em 

Ciências/UESC 

2015 11 1 -- 

Educação Científica e 

Tecnológica/UFSC 

2005 - 2015 129 2 1 

 

Para complementar as demais buscas de teses e dissertações foi realizado a 

consulta do (BDTD) e dessa forma, os trabalhos encontrados, foram organizados em 

ordem cronológica na Tabela 4, constituindo os seguintes aspectos: Autor, título e ano de 

publicação, tipo de pesquisa, Instituição ao qual se originou a pesquisa e palavras-chave. 

(Fonte: Dados da pesquisa) 
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Tabela 4. Teses e dissertações relacionados a SE. (Fonte: Dados da pesquisa) 

Nº do 

trabalh

o 

Autor e orientador Título e ano de publicação Identificaçã

o da 

pesquisa 

IES Palavras-chave 

1 GEHLEN, Simoni 

Tormöhlen e 

Prof. Dr. Milton Antonio 

Auth. 

Temas e Situações Significativas no Ensino de 

Ciências: Contribuições de Freire e Vigotski, 

(2006). 

Dissertação UNIJUÍ Ciências, Situação de Estudo, 

Temática, Problematização, 

Significação Conceitual. 

2 ROSINKE, Patrícia e Prof. 

Dr. Otavio Aloisio Maldaner. 

Situações tecnológicas como meio para a 

significação de conceitos científicos no ensino de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, (2007). 

Dissertação UNIJUÍ Ensino de Ciências/Química; Ciência 

e Tecnologia; (Re)contextualização 

de conceitos científicos. 

3 HEPP, Thomas Eldon e Prof. 

Dr. Milton Antonio Auth. 

Desafios e possibilidades da implementação de 

uma Situação de Estudo na prática escolar, 

(2008). 

Dissertação UNIJUÍ Situação de Estudo, Relação, 

Contexto, Complexidade, Mediação, 

Formação continuada. 

4 BINSFELD, Silvia Cristina e 

Profª. Drª. Lenir Basso 

Zanon. 

Processo de reconstrução curricular em uma 

escola de Ensino Médio numa perspectiva 

interdisciplinar, (2008). 

Dissertação UNIJUÍ Desenvolvimento Curricular, 

Formação de Professores, Ensino de 

Ciências Naturais, 

Interdisciplinaridade, Materiais de 

Divulgação Científica, Situação de 

Estudo.  

5 SIQUEIRA, Ana Paula 

Tomazi e Prof. Dr. Milton 

Antonio Auth. 

Ações interativas no âmbito de uma escola 

ciclada e suas implicações na Formação de 

Professores e estudantes, (2009). 

Dissertação UNIVATES Situação de Estudo, 

Interdisciplinaridade, Formação 

Continuada, Atividade Curricular. 

6 VESCOVI, Elisete Coser e 

Profª. Drª. Eniz Conceição de 

Oliveira. 

Alimentos e funções orgânicas: uma Situação de 

Estudo, (2009). 

Dissertação UNIVATES Situação de estudo, 

Interdisciplinaridade, Formação de 

Professores. 
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7 GEHLEN, Simoni 

Tormöhlen e 

Prof. Dr. Demétrio 

Delizoicov. 

A função do problema no processo ensino-

aprendizagem de Ciências: contribuições de 

Freire e Vygotsky, (2009). 

Tese UFSC Freire e Vygotsky, Função do 

problema, Problematização, ZDP, 

Situação de Estudo, Abordagem 

Temática Freireana. 

8 HALMENSCHLAGER, 

Karine Raquiel e Prof. Dr. 

Carlos Alberto Souza. 

Abordagem Temática: Análise da Situação de 

Estudo no Ensino Médio da EFA, (2010). 

Dissertação UFSC Ensino de Ciências, Abordagem 

Temática, Reconfiguração Curricular. 

9 BOFF, Eva Teresinha de 

Oliveira e Prof. Dr. José 

Claudio Del Pino. 

Processo Interativo: uma possibilidade de 

produção de um currículo integrado e 

constituição de um docente pesquisador-autor e 

ator- de seu fazer cotidiano escolar, (2011). 

Tese UFRGS Processo interativo; formação 

docente, currículo integrado, Situação 

de Estudo, Professor pesquisador. 

10 FRISON, Marli Dallagnol e 

Prof. Dr. José Claudio Del 

Pino. 

A produção de saberes docentes articulada à 

formação inicial de professores de Química: 

implicações teórico-práticas na escola de nível 

médio, (2012). 

Tese UFRGS Formação de professores, Pesquisa-

ação, Situação de Estudo, reflexão, 

autonomia de professores. 

11 MACHADO, Aniara Ribeiro 

e Profª. Drª. Rejane Maria 

Ghisolfi da Silva. 

Problema e Problematização no contexto da 

Situação de Estudo: pressupostos e implicações, 

(2013). 

Dissertação UFSC Situação de Estudo, Problema, 

Problematização, Formação de 

Professores. 

12 VIANNA, Jaqueline e Prof. 

Dr. Otavio Aloisio Maldaner. 

Formação de professores na graduação articulada 

à produção de currículo no Ensino de Química: 

contribuições da Situação de Estudo, (2013). 

Dissertação UNIJUÍ Formação Docente; Proposta 

Curricular; Constituição da 

Autonomia Docente; Ensino de 

Química. 

13 REZENDE, Roberta 

Conceição Santana e Prof. Dr. 

Neurivaldo J. de Guzzi Filho. 

Desenvolvimento de Situação de Estudo como 

facilitadora do processo de ensino e 

aprendizagem de Ciências da Natureza no 9º ano 

do ensino fundamental, (2015). 

Dissertação UESC Situação de Estudo, Ensino e 

aprendizagem, Significação 

conceitual. 

14 SILVA, Rita Acacia Dalberto 

da e Profª. Drª. Eva Teresinha 

de Oliveira Boff. 

Potencialidades e limites da Situação de Estudo 

para a formação pela pesquisa no ensino de 

Física, (2015). 

Dissertação UFRGS Ensino de Física, Formação pela 

pesquisa, Situação de Estudo. 
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Além das buscas realizadas no banco de teses da Capes e nos repositórios dos 

programas das IES dispostas no Quadro 2, foram encontrados trabalhos oriundos de 

outras IES, a UNIVATES e a UFRGS. De acordo com a Tabela 4 apresentada, foram 

encontradas 14 pesquisas que discutem assuntos relacionados à SE e a formação de 

professores no ensino de Ciências, sendo 11 dissertações e 3 teses. A leitura dos resumos 

das teses e dissertações encontradas, possibilitou uma análise do corpus textual para a 

classificação das categorias, uma vez que os trabalhos investigados apresentam diferentes 

especificidades em relação à proposta da SE, a saber: a) Situação de Estudo como 

princípio de interação coletiva, b) Situação de Estudo como princípio de inovação 

curricular e c) Situação de Estudo como princípio de formação continuada. Assim, 

apresento uma descrição de acordo com as categorias que emergem nestas pesquisas. 

 Situação de Estudo como princípio de interação coletiva: Essa categoria centra-

se nas pesquisas que estão relacionadas como desenvolvimento de um trabalho 

coletivo articulado a interação da Educação Superior e da Educação Básica, tendo 

como princípio os professores em formação inicial e/ou os professores em 

exercício, na condição de participantes do processo de pesquisa.  

 Situação de Estudo como princípio de inovação curricular: Nesta categoria 

inserem-se as pesquisas que abordam os estudos do ensino de Ciências e nela se 

enquadram as pesquisas que incluem estudos que abrangem características 

relevantes da SE14, bem como discussões teóricas que incluem outros temas que 

se fazem presentes na área do ensino de Ciências. Considera-se os resultados que 

fornecem contribuições para as pesquisas no campo de formação de professores 

em abordagens de organização curricular para o ensino de Ciências. 

 Situação de Estudo como princípio de formação continuada: Nesta categoria 

estão agrupados os trabalhos que tratam da Situação de Estudo na Educação 

Básica, como proposta curricular tendo como foco de estudo a elaboração e/ou 

desenvolvimento da SE pelos professores em exercício e os resultados de 

aprendizagem dos estudantes por meio da implementação da mesma. 

                                                           
14Considera-se como características relevantes “situação de alta vivencia; caráter interdisciplinar; 

formação inicial e continuada; evolução da compreensão conceitual; compreensão da relação entre 

conhecimento científico; visão de mundo globalizante” (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 

2007, p. 170, grifo dos autores).  
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Nesse sentido, buscamos classificar as teses e dissertações na Tabela 5 

apresentando cada um dos trabalhos nas referidas categorias supracitadas. 

 Tabela 5.  Classificação dos trabalhos de acordo com as categorias emergentes.  

Número do 

Trabalho 

conforme a 

Tabela 4 

 

Autores 

Categorias emergentes 

(Situação de Estudo 

como princípio de) 

 

Métodos de pesquisa 

1 GEHLEN, S. T.  Inovação curricular Estudo de caso e pesquisa participante 

2 ROSINKE, P.  Inovação curricular Pesquisa qualitativa e análise documental 

3 HEPP, E. T.  Formação continuada Estudo de Caso 

4 BINSFELD, S. C.  Interação coletiva Estudo de Caso e pesquisa participante 

5 SIQUEIRA, A. P.  Formação continuada Pesquisa-ação 

6 VESCOVI, E. C.  Formação continuada Pesquisa-ação 

7 GEHLEN, S. T.  Inovação curricular Pesquisa qualitativa 

8 HALMENSCHLAGER, K. R. Interação coletiva Estudo de Caso 

9 BOFF, E. T. de  Interação coletiva Pesquisa-ação 

10 FRISON, M. D.  Interação coletiva Pesquisa-ação 

11 MACHADO, A. R.  Interação coletiva Estudo de Caso 

12 VIANNA, J.  Interação coletiva Estudo de Caso 

13 REZENDE, R.  Formação continuada Pesquisa qualitativa e participante 

14 SILVA, R. A. D.  Interação coletiva Pesquisa-ação 

 (Fonte: Dados da pesquisa) 

De agora em diante são apresentadas a descrição dos trabalhos de teses e 

dissertações citados na Tabela 4 de acordo com a classificação das categorias 

mencionadas acima. Vale salientar que foram descritos alguns trabalhos que 

consideramos mais representativos para exemplificar cada categoria. 

Situação de Estudo como princípio de interação coletiva 

 A maioria das pesquisas analisadas foi classificada nesta categoria. Sete dos 

quatorze trabalhos de teses e dissertações analisadas tratam da SE considerando as 

interações que ocorrem envolvendo um coletivo de sujeitos durante o processo de 

desenvolvimento e implementação da proposta curricular, como os trabalhos de número 

(4, 8, 9, 10,11,12 e 14).  

Podemos citar a pesquisa de número 10 de Frison (2012) que se enquadra nesta 

categoria ao tratar acerca do processo de pesquisa-ação no ambiente de um curso de 

formação inicial de professores de Química. Neste sentido, a pesquisadora investigou e 

analisou os saberes docentes e as apendizagens acerca do conhecimento profissional dos 

licenciandos durante a elaboração e desenvolvimento de propostas de SEs e na 

implementação realizada por eles na escola. Com isso, a autora buscou compreender as 
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transformações ocorridas nas práticas destes licenciandos ao vivenciarem esse processo 

formativo acompanhado pela pesquisa, constatando que essas ações contribuem para o 

avanço da qualidade dessa formação constituindo um professor reflexivo e independente. 

Outro fator a ser considerado nessa pesquisa é a abordagem metodológica utilizada pela 

pesquisadora. A referida utiliza em seu método de pesquisa o processo de pesquisa-ação 

e ressalta que no âmbito desse trabalho esse método de pesquisa “exigiu dos licenciandos, 

estagiários e professores, participação e colaboração, num trabalho coletivo de análise de 

práxis individual” (FRISON, 2012, p.74). Tal pesquisa desenvolveu oito momentos 

interpostos por uma dinâmica de planejamento/vivência/pesquisa/ação/reflexão.  

O trabalho 4 de autoria de Binsfeld (2008) buscou investigar as interações 

ocorridas entre os sujeitos participantes durante o processo de desenvolvimento de 

reconfiguração curricular na forma de SE no contexto do ensino médio. Articulando uma 

parceria entre a universidade e a escola estavam envolvidos um coletivo de sujeitos, sendo 

eles professores da escola e da universidade, licenciandos e mestrandos, que desenvolveu 

os conhecimentos e ações disciplinares e interdisciplinares. A autora utilizou como 

método de pesquisa em seu trabalho a pesquisa participante, pois a mesma considerou 

que “no processo de pesquisa participante, há interferência direta e ativa de todos os 

sujeitos pesquisadores no contexto de reconstrução curricular investigado” (BINSFELD, 

2008, p. 22). Assim a pesquisadora esteve presente na condição de participante e de 

observadora durante o desenvolvimento da SE, focalizando a dinâmica de todos os 

participantes envolvidos. A pesquisadora considerou importante a utilização de uma 

diversidade de materiais de divulgação científica no processo de desenvolvimento da 

reconfiguração curricular no contexto da escola básica, com a perspectiva de futuros 

avanços para o ensino.   

Outro trabalho a ser considerado é a pesquisa de número 9 de Boff (2011) que 

versa sobre um processo participativo de formação de professores visando a superação de 

concepções simplistas da formação docente. A pesquisadora também utiliza o método de 

pesquisa-ação com características de um estudo de caso, centralizado na formação 

continuada, por meio de diálogos que se direcionam em torno de elaborações, 

planejamento e desenvolvimento de propostas de SEs em um contexto de sala de aula, 

voltados para o ensino de Biologia, Física e Química do ensino Médio. Considerando o 

coletivo de sujeitos, a pesquisadora defende em sua tese que o processo participativo de 

formação docente propiciou a organização de um professor mais crítico, pesquisador, 
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autônomo e ator de seu fazer profissional no cotidiano escolar, no sentido de se produzir 

um currículo mais integrado, como processo contínuo de transformação. Assim a autora 

destaca que: 

A constituição de espaços coletivos de formação docente permanente, marcada 

pela intencionalidade da constituição de sujeitos críticos com capacidade para 

intervir na realidade social, conforme objetivos da pesquisa ação, pode ser um 

caminho importante para a transformação da realidade escolar (BOFF, 2011, 

p. 54). 

À medida que analisamos os trabalhos classificados nessa categoria, sinalizo a 

necessidade de maiores discussões e reflexões acerca de como ocorre esse processo de 

construção do currículo colaborativo na SE no âmbito da formação de professores. Nesse 

contexto, é imprescindível a ampliação das pesquisas voltadas para a formação inicial e 

continuada dos professores no contexto da universidade e escola, associado à experiência 

da ação conjunta de um currículo inovador e interdisciplinar no formato da SE como 

alternativa proposta por atuais pesquisadores da área do ensino de Ciências. 

Situação de Estudo como princípio de inovação curricular 

Nesta categoria foram classificados três das pesquisas analisadas (1, 2 e 7), sendo 

duas dissertações e uma tese. A pesquisa de número 2 de Rosinke (2007) focalizou a 

relação entre Ciência e Tecnologia ao realizar uma pesquisa sobre os estudos de 

recontextualização de conhecimentos científicos em situações tecnológicas, em aulas de 

Química no desenvolvimento da SE no contexto do Ensino Médio, como possibilidade 

para a significação conceitual. Nas aulas de Química que foram desenvolvidas a SE Ar 

Atmosférico, a pesquisadora analisou as falas dos estudantes e do professor da escola, 

transcritas no período do desenvolvimento da Iniciação Científica. 

Assim, a dissertação configurou-se em uma pesquisa qualitativa apresentando 

diversas formas de obtenção de dados, como, levantamento bibliográfico em periódicos, 

anais de eventos e livros didáticos; videogravação das aulas em que foram desenvolvidas 

a SE; e análise documental (orientações e Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio 

em documentos oficiais). A autora evidenciou que “foi necessário analisar 

cuidadosamente as aulas vídeogravadas e transcritas, observando momentos de estudos 

nos quais ‘aparecem’ as tecnologias, bem como os conceitos envolvidos” (ROSINKE, 

2007, p.20). 

A pesquisa consistiu em compreender quatro enfoques relacionados à Ciência e 

Tecnologia, quais sejam: Movimento CTS; Novas tecnologias químicas; 

recontextualização; e significação de conceitos em situações tecnológicas. Por meio dessa 
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análise Rosinke (2007) evidenciou que a construção dos conceitos científicos, 

desenvolvida mediante estudos tecnológicos, apresenta uma importante relevância para a 

construção de conhecimentos dos estudantes durante as aulas em Química. Para a 

pesquisadora “a produção desses conceitos é a possibilidade de construção de 

conhecimentos sobre as situações reais vivenciadas pelos estudantes, o que lhes permite 

atuarem de forma responsável no mundo em que vivem (p. 21)”. 

No trabalho de número 7, Gehlen (2009) buscou investigar a concepção de 

problema na obra de Vygotsky e o seu papel no processo de ensino e aprendizagem em 

Ciências. A pesquisadora, mediante relações teóricas realizadas entre Freire e Vygotsky, 

apresentou reflexões epistemológicas e pedagógicas acerca da função do problema no 

processo de ensino e aprendizagem para o ensino de Ciências. O trabalho consiste em 

uma pesquisa qualitativa, a qual configurou-se em quatro momentos: 1) um estudo 

organizado utilizando as principais obras de Vygotsky discutidas no ensino de Ciências; 

2) identificação de trabalhos que têm como referência as obras de Vygotsky e que foram 

publicados nas seis primeiras atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC); 3) entrevistas semiestruturadas com pesquisadores que versam sobre 

a perspectiva vygotskyana; e 4) análise das propostas curriculares no formato da Situação 

de Estudo e da Abordagem Temática Freireana desenvolvidas para o ensino de Ciências. 

Os resultados da pesquisa de Gehlen (2009) apontaram que a ideia de problema 

na obra de Vygotsky está relacionada ao processo de humanização e que numa 

perspectiva epistemológica essa ideia vincula-se ao objeto do conhecimento. As 

pesquisas investigadas nas atas do ENPEC, que referenciavam as ideias de Vygotsky, 

apresentaram–se como forma de estruturação curricular e artifício didático-pedagógico. 

Ao argumentar sobre a complementariedade entre a Situação de Estudo e a Abordagem 

Temática Freireana, a pesquisadora defende que a função e a ideia de problema podem 

auxiliar na estruturação de práticas-pedagógicas para o ensino de Ciências.  

Fica evidente a relevância das pesquisas classificadas nessa categoria, visto que 

os pesquisadores comprometidos com as ações e práticas inovadoras para o currículo de 

Ciências buscam novas alternativas que possam favorecer a aprendizagem dos estudantes, 

a formação de professores, tomando como base temas que auxiliam nas discussões que 

envolvem a reestruturação curricular no ensino de Ciências articulada à proposta da SE. 

Situação de Estudo como princípio de formação continuada 
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Sob o olhar de Auth et al., (2006) a SE pode fornecer uma compreensão mais 

abrangente de uma situação real. Ou seja, os professores e estudantes ao experimentar 

uma condição de uma SE num contexto real se tornam autores dos currículos de ensino, 

permitindo-lhes a vivência de um currículo de Ciências mais flexível e menos engessado. 

Nesse aspecto é que apresentamos quatro pesquisas (3, 5, 6 e 13) que se enquadram nesse 

foco temático a fim de descrever como tais pesquisas têm auxiliado para o processo de 

formação continuada de professores no que tange ao desenvolvimento da SE na Educação 

Básica. 

O trabalho 3 de pesquisa de dissertação de Hepp (2008) apresentou uma 

investigação acerca da implementação de uma Situação de Estudo desenvolvida em uma 

escola municipal com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Deste modo, por 

meio da implementação da SE o pesquisador buscou compreender as implicações quanto 

à estruturação do currículo, no empenho do professor nas aulas, na participação dos 

estudantes em relação à proposta e nas interações estabelecidas. Metodologicamente a 

pesquisa configurou-se como Estudo de Caso e as informações obtidas ocorreram por 

meio das filmagens das aulas de Ciências que ocorreram durante o trimestre letivo e 

entrevista com o professor regente da turma e com os estudantes. Quanto aos resultados 

da pesquisa o autor aponta que a facilidade e/ou os obstáculos no que concerne à questão 

curricular perpassam pela própria formação continuada de professores e que a SE vem 

contribuir para o enriquecimento dos conhecimentos e na participação da própria 

aprendizagem dos estudantes. O autor considerou em seu trabalho que a implementação 

da Situação de Estudo na educação básica se constituiu em: 

[...] uma proposta inovadora, que potencializa o desenvolvimento dos 

estudantes, trabalhando suas vivências, e a formação continuada do professor, 

ao requisitar a pesquisa contínua, por conceder autonomia deste na produção 

do seu material didático. O fato de trabalhar as vivências dos estudantes e 

considerar a pesquisa relevante, proporciona que a sala de aula se constitua 

num espaço interativo com dois aspectos decisivos para a educação escolar: 

trabalhar o contexto e produzir situações complexas (HEPP, 2008, p.114). 

No trabalho 6, Vescovi (2009) analisou a possibilidade da implementação de uma 

SE envolvendo professores da educação básica distribuídos entre os componentes 

disciplinares de Biologia, Matemática, Química e Português. A pesquisadora também 

investigou as intervenções didáticas realizadas pelos estudantes do terceiro ano do ensino 

médio no desenvolvimento da construção da proposta curricular intitulada “Alimentos e 

funções orgânicas”. A escolha do tema foi feita em conjunto com os estudantes e 

professores de acordo com o contexto da realidade local. A proposta de estudo baseou-se 
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no método de pesquisa-ação e a análise dos dados obtidos revelou que o trabalho 

interdisciplinar produziu uma efetiva mudança no ensino dos professores. Ao repensar o 

papel do professor associado a um trabalho interdisciplinar, relacionando o conteúdo ao 

tema proposto em uma SE, a pesquisadora ressalta que a interação entre os professores 

das diferentes disciplinas pode proporcionar conhecimentos abrangentes e significativos. 

Assim a pesquisadora em suas considerações ressaltou que: 

[...] é imprescindível considerar o contexto e oferecer aos alunos informações 

que façam sentido para eles, que revelem a importância e a funcionalidade do 

que estão vendo na escola, aplicando na sociedade em que vivem. Embora haja 

diferentes questionamentos e diversas respostas, o mais importante de tudo isso 

é a reflexão que se promove em torno da Situação de Estudo, permitindo e 

propiciando o desenvolvimento de um conhecimento diferenciado e inovador 

(VESCOVI, 2009, p. 87). 

As pesquisas classificadas nesta categoria evidenciam a contribuição, por parte 

dos pesquisadores, em relação à formação de professores ao desenvolvera SE para a 

reconfiguração do currículo do ensino de Ciências. No processo de implementação da SE 

as dificuldades existentes podem ser convertidas em possibilidades de mudanças, criando 

meios alternativos para melhorar o currículo de Ciências e auxiliar na interação dos 

professores por meio da formação continuada. 

Apresento, neste capítulo, um cenário geral e rápido das pesquisas sobre a 

Situação de Estudo no âmbito nacional. Abordamos alguns aspectos quanto as 

contribuições das pesquisas concernentes a produção ao longo do tempo, sua distribuição 

nas regiões brasileiras e nas instituições acadêmicas e seus referidos focos temáticos. A 

análise dos trabalhos leva-nos ao entendimento de que as pesquisas não trazem elementos 

suficientes no que se refere à atribuição da proposta de reconfiguração curricular da SE, 

bem como a compreensão do currículo como prática de significação e/ou colaborativo na 

formação de professores no ensino de Ciências. 

Nesse sentido, no próximo capítulo busco abordar as contribuições do currículo 

ao analisar a reorganização curricular da SE pensando na formação do futuro professor, 

visando ao aprofundamento do entendimento teórico das pesquisas por meio dos 

referenciais adotados nesta pesquisa. 
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2 UM OLHAR PARA A SITUAÇÃO DE ESTUDO: interlocuções do currículo com 

a formação de professores 

Ao longo do desenvolvimento das funções superiores ou seja, ao longo da 

internalização do processo de conhecimento, os aspectos particulares da 

existência social humana refletem-se na cognição humana: um indivíduo tem 

a capacidade de expressar e compartilhar com os outros membros de seu 

grupo social o entendimento que ele tem da experiência comum ao grupo. 

Vigotski (1998, p. 176-177, grifo nosso) 

Neste capítulo, tratamos da Situação de Estudo, proposta de reorganização 

curricular de conteúdos de Ciências a fim de estabelecer relações com referenciais que 

tratam da formação de professores e do currículo. Para isto levamos em consideração as 

contribuições de alguns autores que tratam da SE como: Maldaner (2000); Maldaner e 

Zanon (2001); Maldaner e Zanon (2006); Auth et al., (2006); Maldaner (2007); Pansera-

de-Araújo, Auth e Maldaner (2007); Maldaner, Zanon e Auth (2007); Frison et al., (2007); 

Maldaner et al., (2007); Zanon et al., (2008); Maldaner, Costa-Beber e Machado (2012); 

Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012); Vianna (2013).Os estudos de Maldaner (2007) 

estão baseados na perspectiva histórico-cultural do psicólogo e professor russo Lev 

Semionovitch Vigotski15, também conhecida como teoria da abordagem histórico-

cultural. Os estudos de Vigotski têm como relevância o processo de desenvolvimento 

psicológico do homem, na constituição do sujeito, bem como as mudanças históricas do 

sujeito nos distintos contextos históricos e culturais. A constituição do sujeito segundo 

Vigotski tem como pressuposto o processo de humanização na formação do pensamento 

e da linguagem nas esferas da Filogênese (desenvolvimento biológico da espécie 

humana), da Ontogênese (ser humano como sujeito histórico), da Microgênese (aspecto 

histórico do indivíduo como ser social) e da Sociogênese (desenvolvimento das relações 

sociais e culturais). 

O desenvolvimento da atividade humana na história requer o “papel crítico do 

trabalho e dos instrumentos na transformação da relação entre os seres humanos e o meio 

                                                           
15 Lev Semionovitch Vigotski nasceu em 5 de novembro de 1986 em Orsha, uma cidade provinciana nas 

proximidades de Minsk, na antiga União Soviética, hoje Rússia. Tornou-se um jovem acadêmico literário 

judeu graduando-se em História e Filosofia se tornando professor e pesquisador destas áreas. Os interesses 

de Vigotski por questões relacionados a literatura, arte, crítica literária e teatro estabeleceu o contexto 

social/pessoal direcionando-o para o campo da psicologia (VAN DERVEER; VALSINER, 1996). “Os 

estudos de Vigotski foram profundamente influenciados por Friedrich Engels, que enfatizou o papel crítico 

do trabalho e dos instrumentos na transformação da relação entre os seres humanos e o meio ambiente. O 

papel dos instrumentos no desenvolvimento humano foi descrito por Engels da seguinte maneira: “O 

instrumento simboliza especificamente a atividade humana pelo homem: a produção”. Essa abordagem 

requer a compreensão do papel ativo da história no desenvolvimento psicológico humano” (Vigotski, 1998, 

p.177). 
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ambiente” (VIGOTSKI, 1998, p. 177). O conhecimento produzido passa a ser 

historicamente contextualizado de acordo com o desenvolvimento humano e cognitivo. 

Se o conhecimento é historicamente estruturado, “novos instrumentos de trabalhos dão 

origem a novas estruturas sociais” e as experiências pessoais e coletivas nos diferentes 

ambientes culturais se desenvolvem por meio das transformações da realidade, fruto da 

atividade humana (VIGOTSKI, 1998, p. 177). 

 Neste aspecto, a fim de abordar questões relacionadas ao currículo e a formação 

de professores me referencio em Lopes e Macedo (2011) e em Marcelo Garcia (1998, 

1999), dado que o currículo é um instrumento historicamente construído passível de 

mudança pela ação humana. Nesta perspectiva, a partir do que é descrito na literatura 

sobre SE, procuro entender os sentidos do currículo tendo como base a prática de 

significação16 atribuída por Lopes e Macedo (2011), com o intuito de conhecer a 

compreensão que os formadores de professores do ensino de Ciências possuem a respeito 

do currículo na SE. 

2.1Contribuições da Situação de Estudo a partir da perspectiva histórico-cultural 

De acordo com Maldaner (2007) a abordagem histórico-cultural evidencia que as 

mudanças que ocorrem entre o fim da adolescência e o começo da juventude constituem 

um momento específico na construção do conhecimento, que é quando o indivíduo forma 

uma consciência crítica de seus próprios pensamentos e atitudes. Nesse sentido, Pansera-

de-Araújo, Auth e Maldaner (2007a, p. 164) assinalam que: 

Compreende-se e aceita-se que a constituição do ser humano ocorre nas 

interações sociais que se estabelecem ao longo de sua história particular. Nelas 

são produzidos os sentidos e significados que formam a sua consciência, isto 

é, tudo o que o caracteriza como um ser humano específico e individual. [...] 

A história individual faz com que o significado produzido nessas interações, 

em cada sujeito, seja único, possibilitando a recriação cultural e não a sua 

reprodução. 

Segundo Vigotski (1998a) no âmbito da perspectiva sociocultural, durante a 

internalização do processo de conhecimento, os aspectos pessoais da vida social do 

indivíduo se manifestam na cognição humana. Diante disso, um indivíduo tem a 

habilidade de expressar e compartilhar com os outros integrantes de seu convívio social 

o conhecimento que ele possui em comum ao grupo pertencente. 

                                                           
16 Conforme o embasamento teórico, atribuímos como prática de significação uma categoria de análise 

para discussão dos resultados oriundos nessa pesquisa. 
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Maldaner e Zanon (2006, p.51) afirmam que “é pensamento de Vigotski e de 

outros teóricos da abordagem histórico-cultural de constituição dos sujeitos que a 

aprendizagem e a reconstrução cultural só ocorrem nas interações sociais”. Nesse sentido, 

Maldaner (2007) ressalta que faz parte da escola, como entidade coletiva específica do 

crescimento intelectual das futuras gerações, oferecer uma educação de qualidade 

satisfatória de modo que os indivíduos alcancem o entendimento teórico essencial para 

uma total inclusão cultural. Esses indivíduos passam a ser integrantes em sua 

reconstrução, e para isto acontecer é necessária uma inovação contínua da educação. Para 

Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007a, p. 164, grifo dos autores) “é na educação 

escolar, lócus da inserção social pelo conhecimento sistematizado lugar de aprendizagem 

da cultura historicamente produzida, que os sujeitos se individualizam e constituem a sua 

subjetividade”.  

Nessa acepção, o espaço educacional como lugar coletivo de interação social 

estabelece relações de aprendizagem que podem ser construídas e/ou ressignificadas na 

medida em que o indivíduo se estabelece como um ser histórico e culturalmente ativo no 

processo de inclusão do meio social.  Portanto, Oliveira (2010), ao interpretar as obras de 

Vigotski (e de Luria) em seu livro, discorre que a interação entre os sujeitos específicos 

exerce uma ação essencial na constituição do indivíduo, isto é, é por intermédio do 

convívio interpessoal direto com outros sujeitos que o indivíduo internaliza os modos 

culturalmente determinados de funcionamento psicológico. Logo, a interação social, quer 

seja diretamente com outros integrantes da cultura, ou por meio dos distintos elementos 

do contexto cultural organizado (como a escola e a universidade) oferece ferramentas 

para o desenvolvimento psicológico do indivíduo.  

Para que ocorra essa inserção social por meio do conhecimento é necessário 

segundo Vigotski (1998b) que se considere a fala como manifestação externa do 

pensamento, pois a palavra ao ser significada interage com o pensamento, motivado por 

situações externas, para produzir a significação do conceito mediante a fala que é o 

pensamento verbal. Logo, “a fala torna-se intelectual, com função simbólica, 

generalizante, e o pensamento torna-se verbal, mediado por significados dados pela 

linguagem” (OLIVEIRA, 2010, p. 49). Ou seja, “é no significado, então, que podemos 

encontrar as respostas às nossas questões sobre a relação entre pensamento e a fala” 

(VIGOTSKI, 1998b, p. 3). O significado da palavra é que faz a união entre o pensamento 

e a linguagem, quando uma palavra é ouvida e ela permite algum entendimento, então 
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passa a existir a união entre o som e o significado da palavra. Quando a palavra está sendo 

falada, ela está dizendo alguma coisa porque “a palavra desprovida de significado não é 

palavra, é um som vazio. Logo, o significado é um traço constitutivo indispensável da 

palavra” (VIGOTSKI, 2001, p. 398). Assim, a palavra se materializa no pensamento, à 

medida que o pensamento adquire concretude por meio da palavra, ou melhor o 

significado da palavra “é um fenômeno do pensamento discursivo ou da palavra 

consciente, é a unidade da palavra com o pensamento” (VIGOTSKI, 2001, p. 398). 

A significação conceitual apresentada na SE pode permitir para o estudante, 

mediante os conteúdos de Ciências trabalhados no envolvimento de situações do dia a dia 

articulada a uma abordagem interdisciplinar, a obtenção do significado da palavra, ou 

seja, o significado dos conceitos científicos. Pensar cientificamente significa fazer 

relações conceituais e sob o ponto de vista de Maldaner et al. (2007, p. 116) a SE 

possibilita: 

[...] novos estágios de explicação de contextos vivenciais articuladamente à 

contextualização dos conteúdos, conceitos, e temas escolares que, numa 

abordagem inter-relacionada, são significados e ampliados em sistemáticos 

novos níveis de elaboração, mediante linguagens e saberes que assumem 

características interdisciplinares, intercomplementares e transdisciplinares. O 

estudante significa e complexifica, sistematicamente, conhecimentos 

disciplinares, reconstruindo seus conhecimentos e reconstruindo-se a si 

próprio, nas novas interações. (Grifo nosso) 

Na condição de entidade coletiva, a escola atua de forma participativa nas relações 

entre os sujeitos por meio do significado da palavra, que tem por objetivo levar o 

indivíduo ao desenvolvimento intelectual constituindo-se como uma base teórica 

fundamental para a proposição curricular no formato de Situação de Estudo 

(MALDANER, 2007). Portanto, pode-se considerar que na SE a Ciência é significada 

como uma formação cultural/histórica específica. Isto é, a Ciência é um conhecimento 

organizado que, ao facilitar a compreensão da realidade complexa, apresenta-se com uma 

enorme possibilidade de ser introduzida, com a clareza necessária, sobre as questões 

presentes no contexto global, na compreensão de linguagens e pensamentos específicos, 

possíveis de novas ações no ambiente socialmente escolarizado (MALDANER et al, 

2007). 

Considerando a definição de Maldaner e Zanon (2001, p.53) a SE é uma “proposta 

conceitualmente rica, identificada nos contextos de vivência cotidiana dos estudantes fora 

e dentro da escola, sobre a qual eles têm o que dizer e, no contexto da qual, eles sejam 

capazes de produzir novos significados e defendendo seus pontos de vista”.  Desta 
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maneira, “os significados continuam a ser transformados durante todo o desenvolvimento 

do indivíduo, ganhando contornos peculiares quando se inicia o processo de 

aprendizagem escolar” (OLIVEIRA, 2010, p. 51). 

Assim a SE permite que o estudante amplie o conhecimento que lhe é fornecido 

em sala de aula ao aproximar os conteúdos científicos, pois é a vivência histórica e 

cultural contribuindo no processo de internalização do conhecimento do sujeito. Ou seja, 

para Vigotski (1998a), no processo de internalização17, uma atividade que a princípio 

representa uma operação externa é reconstruída e começa a acontecer internamente. Desta 

maneira a internalização das atividades que são socialmente estabelecidas estabelece o 

aspecto típico da psicologia humana. 

Fundamentados em Vigotski, os autores Maldaner, Zanon e Auth (2007, p. 73) 

defendem a ideia de que o “[...] processo de elaboração de conhecimentos constitui-se na 

dinâmica interativa das relações sociais, envolvendo a linguagem e o funcionamento 

interpessoal”. A linguagem é compreendida como constitutiva do pensamento, exercendo 

uma função que segue muito além de grupos de diálogo entre os sujeitos relacionados. 

Nesse caso, “as palavras ou outros sinais equivalentes são necessários para que o 

pensamento possa se constituir” (MALDANER; ZANON, 2006, p. 56). Deste modo, 

considerando a estruturação da linguagem e o seu desenvolvimento para a significação 

da palavra, que Vigotski (1998, p. 6) afirma: 

Assim, a verdadeira comunicação humana pressupõe uma atitude 

generalizante, que constitui um estágio avançado do desenvolvimento do 

significado da palavra. As formas mais elevadas da comunicação humana 

somente são possíveis porque o pensamento do homem reflete uma realidade 

conceitualizada.  

Nesse entendimento, Maldaner (2007) supõe que ao analisar uma situação real e 

cotidiana dos sujeitos, focalizamos um assunto de maneira que a relação entre estudantes 

e professores se fortalece na busca da apreensão do conhecimento o que faz com que a 

inserção de conceitos científicos seja estabelecida na significação da interação 

pedagógica. Tais conceitos passam a existir como saberes historicamente restabelecidos, 

uma vez que os conceitos científicos organizam-se no intelecto das pessoas possibilitando 

a elaboração de um posicionamento ativo. Como abordado por Gehlen (2009), sob o olhar 

de Vigotski os conceitos científicos são percebidos como elementos mediadores na 

relação entre professor e estudante, sendo necessário a existência de um problema que 

                                                           
17Denomina-se de internalização a reorganização interna de uma atividade externa (Vigotski,1998). 
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está relacionado ao processo de humanização, visto a sua finalidade na mediação 

pedagógica que o professor tem de desempenhar. 

Há de se considerar, também, que a prática pedagógica no ambiente educativo, 

“caracteriza-se pela intencionalidade da produção de significados para os conceitos de 

um determinado campo do saber” (MALDANER; ZANON, 2006, p.55). Na ótica de 

Vigotski (2001) essa formação dos conceitos sempre se manifesta quando há necessidade 

de solucionar algum problema que se põe diante do pensamento do sujeito e na resolução 

desse problema é que surge então o conceito. 

Na compreensão dessa interação pedagógica Vigotski (1998b, p.156) afirma que 

a formação de conceitos é um: 

[...] processo produtivo, em que o conceito surge e se configura no curso de 

uma operação complexa voltada para a solução de algum problema, e que 

só a presença de condições externas e o estabelecimento mecânico de uma 

ligação entre a palavra e o objeto não são suficientes para a criação de um 

conceito (Grifo nosso). 

Vale ressaltar que o problema apresentado por Vigotski se fundamenta na 

perspectiva de Marx e está relacionado ao processo de humanização. Considera-se que 

por meio do processo de humanização “o homem se humaniza ao se defrontar com 

determinados problemas para transformar a realidade, através do seu trabalho” 

(GEHLEN, 2009, p. 58). Constitutivo do processo de humanização, o problema associa-

se a um questionamento científico de uma determinada comunidade científica 

estabelecida historicamente, sendo que são os sujeitos que produzem a Ciência, e esta é 

representada por conceitos, teorias e modelos (GEHLEN, 2009). Apenas no 

procedimento de alguma atividade direcionada para um desfecho ou para a solução de um 

estipulado problema, é que será capaz do conceito surgir e adquirir estrutura (VIGOTSKI, 

2001). 

Na escola, os estudantes chegam com interpretações próprias (conceitos 

espontâneos-não sistematizados) sobre os fenômenos do dia a dia e, com operações 

intelectuais, essas operações são apoiadas por conceitos elaborados nas interações sociais 

internalizadas, integrando uma estrutura intelectual (MALDANER et al., 2007). No 

ambiente escolar, é o professor, o sujeito capaz de auxiliar o estudante na solução de 

problemas que se encontram distantes do seu domínio, de forma a criar estratégias que 

lhe permitam solucioná-los aos poucos, tornando-se um sujeito independente (GEHLEN, 

2009). Apoiada em Vigotski, Gehlen (2009, p. 58) ressalta que “a função do professor 
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consiste em mediar as interações que ocorrem em sala de aula, a ponto de proporcionar 

atividades que levem ao desenvolvimento de novos níveis das funções mentais, a 

apreensão dos conceitos científicos”. Na SE, a proporção que o professor trabalha com a 

realidade do dia a dia em sala de aula, é fundamental que sejam desenvolvidos os 

significados construídos pelos estudantes. O professor precisa considerar os conceitos 

espontâneos advindos dos estudantes para que a formação dos conceitos científicos 

apareça, com base em uma situação da realidade definida por eles. Isto permite que o 

estudante crie um agrupamento de ideias, que possibilita a estruturação de compreensões 

em níveis intelectuais mais complexos (FRISON, et al, 2007).   

É neste aspecto que Frison et al. (2007) consideram que os conceitos considerados 

nos diversos componentes curriculares precisam ser estruturados a partir da concepção 

dos indivíduos fornecendo novos conceitos em diálogo com o outro, sendo necessário que 

o professor adote a ideia central que necessita ser elaborada, construída e ressignificada. 

Desta forma, Maldaner e Zanon (2006, p. 51) afirmam que “os significados são 

produzidos na interação social e vão constituir a própria mente dos sujeitos”. Desta 

maneira, a história de cada indivíduo possibilita que os significados construídos sejam 

únicos propiciando, assim, a reprodução cultural.  

A aprendizagem de um sujeito é iniciada muito antes do convívio com a escola, 

pois seja qual for a situação de aprendizagem com o qual o sujeito se depare no ambiente 

da escola, sempre terá por trás um evento prévio. Desta maneira, o aprendizado e o 

desenvolvimento se inter-relacionam desde o início da vida de um indivíduo, porém 

segundo Vigotski (1998a, p. 110) “o aprendizado escolar produz algo fundamentalmente 

novo no desenvolvimento da criança”.  

Nesta acepção para tratar das dimensões do aprendizado escolar, Vigotski se 

reporta a um conceito chamado de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), o que então 

é estabelecido por ele a fim de se “descobrir as relações reais entre o processo de 

desenvolvimento e a capacidade de aprendizado” (1998a, p.11). Vigotski (1998a) 

estabelece dois níveis de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal. O nível de desenvolvimento real pode ser considerado como 

desenvolvimento das funções mentais do sujeito que são determinados em decorrência de 

certos cursos de desenvolvimento já concluídos. Já a zona de desenvolvimento proximal 

é o espaço entre o nível de desenvolvimento real que se estabelece mediante da solução 

independentemente de problemas, e o nível potencial, estabelecido por meio da solução 
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de problemas sob a orientação de um professor ou em cooperação de outros colegas mais 

aptos (VIGTSKI, 1998a).   

Para Vigotski a aprendizagem induz ao desenvolvimento de funções, capacidade 

de pensamento e abstração. Um aspecto fundamental da aprendizagem, é a razão dessa 

conceber a zona de desenvolvimento proximal, isto é, a aprendizagem estimula diversos 

processos internos de desenvolvimento, que são possíveis de acontecer apenas quando o 

sujeito estabelece uma relação com outras pessoas e quando esse tem a colaboração de 

outros sujeitos. Uma vez internalizados, esses processos passam a fazer parte das 

obtenções do desenvolvimento independentemente do sujeito. Sob esse aspecto, para 

Vigotski a aprendizagem não pode ser considerada um desenvolvimento. Porém, a 

aprendizagem se for adequadamente estruturada torna-se um desenvolvimento mental e 

coloca em atividade diversos processos de desenvolvimento que não aconteceriam se 

fossem de outra maneira. Desta forma, a aprendizagem “é um aspecto necessário e 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas” (VIGOTSKI, 1998a, p.118).  

Neste caso, a SE favorece o reconhecimento na relação da significação conceitual 

com o cotidiano que possibilita a participação dos estudantes na apreensão do 

conhecimento e na emergência de experiências que promovem a integração na construção 

do conhecimento pelos futuros professores. Maldaner e Zanon (2006, p.55), apoiados nos 

pressupostos históricos culturais, compreendem o conhecimento como construção 

histórica que se estabelece no tempo e que é continuamente reelaborada nas interações 

sociais. Deste modo, “os conceitos constituem a consciência das pessoas e permitem a 

reformulação de um pensamento e de uma ação”. 

De acordo com Oliveira (2010, p.38), quando atuamos com os processos 

superiores, que caracterizam o desempenho psicológico especificamente humano, “as 

representações da realidade exterior são, na verdade, os signos e/ou instrumentos 

psicológicos a serem considerados na relação do homem com o mundo”. 

Na condição experimental, Vigotski propôs um experimento para sustentar um 

método que ele concebeu, que é o de introduzir a palavra em uma situação dada, a fim de 

produzir significado, permitindo resolver a questão do processo de formação dos 

conceitos e o estudo da sua natureza psicológica. Com isso Vigotski quis mostrar que o 

conceito não é assumido em seu sentido inerte e isolado, mas em um processo de 

resolução de problemas. Dessa forma, o novo método busca direcionar a sua investigação 
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nas condições funcionais da formação de conceitos (VIGOTSKI, 2001, grifo do autor). 

A ideia de Vigotski era mostrar que diante da situação experimental, no caso das crianças 

e adolescentes que estavam operando com as peças de madeira, que tinham palavras 

estranhas que não faziam nenhum sentido. Então, ele incluiu essas palavras para mostrar 

que elas que não tinham sentido, posteriormente passassem a ter algum sentido para 

organização daquelas peças (VIGOTSKI, 2001, p. 166-167). Nesse caso a princípio, as 

palavras não dizem nada, com os processos de interação elas começam a ter sentido até 

se tornarem conceitos, permitindo o pensamento sobre a situação. 

A essência da SE é a introdução dos meios para a compreensão de algo no mundo 

em uma situação de relevância, com o propósito de resolver algum problema para o 

surgimento de um novo nível intelectual. O conceito tem a sua gênese no meio social e 

sua formação está compreendida na resolução de algum problema para depois se tornar 

um entendimento específico mediante a formação da estrutura conceitual. Então a SE o 

que faz? Ela introduz os conceitos da Ciência exatamente para entender, ou seja, para dar 

significado à palavra, pois “sem significado a palavra não é palavra mas som vazio e a 

palavra privada do significado, já não pertence ao reino da linguagem” (VIGOTSKI, 

2001, p. 10). A exemplo disso, Zanon et al. (2008, p. 50-51) relatam um processo de 

desenvolvimento de uma SE: 

No planejamento da SE, alguns materiais de divulgação científica suscitaram 

amplas discussões sobre questões como a previsão de aumento do nível do mar 

devido ao aquecimento global do planeta, catástrofes, etc. A partir da sugestão 

de um dos professores da escola, grupo passou-se a discutir a ideia de criar e 

testar experimentos que permitissem entendimentos sobre efeitos do 

derretimento das geleiras nos oceanos.  Para explorar a situações práticas 

correlatas, interpretando-as à luz das ciências, foi planejada uma atividade 

prática.  

Depois dos experimentos testados, surge então um questionamento que origina 

novas investigações. Essas indagações executadas é que irão fazer com que os estudantes 

externem seus pensamentos decorrentes de um assunto que fundamenta todo o processo 

de compreensão conceitual.  

[...] Se a densidade do gelo é menor que a da água, o nível do mar não deveria 

aumentar com o derretimento das geleiras? [...] As atividades experimentais 

favoreciam a expressão e complexificação de ideias sobre as partículas e as 

interações, no caso, da água sólida, e líquida, a partir de observações sobre 

mudanças de uma fase em outra, suscitando abordagens sobre modelos 

explicativos em âmbito teórico-conceitual (em dimensão atômico-molécula), 

relacionados com densidade, relações entre massa e volume, massa específica, 

propriedades inerentes a cada material. 
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Neste caso, o questionamento elaborado serve como fundamento para obtenção 

de uma compreensão conceitual acerca da temática abordada, para que por meio da 

“formação de um pensamento conceitual, o estudante tenha condições de compreender 

outras situações, para além daquelas que lhe sejam apresentadas durante o 

desenvolvimento da Situação de Estudo” (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 

2012, p. 129). 

É nesse sentido que os questionamentos são utilizados diante da SE para que 

possam então organizar o novo pensamento sobre essa situação em um nível maior, neste 

caso as funções psicológicas superiores. Assim são introduzidos os conceitos científicos 

na SE, “eles surgem e se constituem no processo de aprendizagem escolar”, que se 

desenvolvem por meio das funções superiores do sujeito como atenção, abstração, 

memória lógica, dentre outros (VIGOTSKI, 2001, p. 201). Então, isso é essencial, porque 

como visto anteriormente, a introdução dos meios é sempre a iniciativa do professor, visto 

que os conceitos da Ciência não são redescobertos na SE, mas são intencionalmente e 

sistematicamente introduzidos pelo professor. Para Vigotski (2001, p. 165) “o processo 

de solução do problema no experimento corresponde à formação real dos conceitos”, a 

SE situa o estudo de alguma realidade e o professor tem de introduzir as palavras que 

precisam organizar um novo pensamento no estudante, é isso que está por trás do 

experimento de Vigotski. Em suma: 

Ao trabalhar o tema com o aluno, o professor explicou, comunicou 

conhecimentos, fez perguntas, corrigiu, levou a própria criança a explicar. 

Todo esse trabalho com conceitos, todo o processo da sua formação foi 

elaborado pela criança em colaboração com o adulto, no processo de 

aprendizagem (VIGOTSKI, 2001, p. 341). 

Partindo desse entendimento na proposição de um currículo inovador, entende-se 

que a proposição de reconfiguração curricular tem como base o entendimento da 

significação conceitual no ensino de Ciências. Por sua vez, o ensino de Ciências possui 

uma forma mais complexa de ver o mundo e quando interpretamos o mundo, a 

interpretação que fazemos, é daquela que possuímos da realidade que está em nossa volta. 

Logo, a SE configura-se em uma nova prática educativa, que considera o processo de 

construção dos conceitos científicos trabalhados a partir das vivências reais, a fim de se 

obter o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e, por sua vez, da generalização 

conceitual mediados pelo signo ou pela palavra.  

Assim, entende-se que a SE permite pensar em novas formas de se construir o 
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currículo da escola, possibilitando que o sujeito obtenha um entendimento crítico e 

argumentativo da Ciência. Neste entendimento, a Situação de Estudo como proposta 

curricular apresenta-se como uma construção social, que valoriza os aspectos sociais e 

culturais dos sujeitos permitindo uma contínua recriação de significados conceituais. 

 Baseando-me em Maldaner e Zanon (2006) ressalto que ao admitir-se o 

entendimento histórico-cultural dos processos de desenvolvimento do indivíduo, de 

saberes e de todas as faculdades psíquicas principais do ser humano, estabelecemos uma 

nova prática educativa no processo de ensino e aprendizagem. Conforme o pensamento 

dos autores, compreendemos que a SE possibilita atribuir significados a aprendizagens 

científicas variadas, de maneira estruturada com saberes vivenciados. Para Maldaner, 

Costa-Beber e Machado (2012, p. 90) “ao considerar a vivência dos estudantes, 

introduzindo conceitos científicos para compreendê-la sob o ponto de vista da ciência, 

propõe-se a tomada de consciência da situação vivida”. Essa tomada de consciência do 

indivíduo o permite desenvolver o processo de aprendizagem por meio dos saberes que 

são adquiridos no contexto em que ocorrem as relações entre professor-aluno e aluno-

professor. 

 Esses saberes constituídos por meio do ensino-aprendizagem se desenvolvem ao 

longo de variadas SEs no qual ocorre a significação dos conceitos num contexto da 

vivência do indivíduo. Para Maldaner (2007) existirá momentos em que a vivência dos 

estudantes possibilita intensas discussões, com formulação e estruturação de dados e 

elaboração de pensamentos.  

Essa dinâmica de reorganização curricular mediante a estruturação da SE, 

compreende quatro etapas a partir do desenvolvimento em grupo, a saber: 1. realização 

de propostas por meio de grupos de estudos; 2. elaboração da SE com alunos de 

licenciatura plena em Química, Física e Biologia; 3. elaboração da SE com os 

professores da Educação Básica da área de Ciências da Natureza, para comparar suas 

ações e práticas para melhorar a sua ação profissional; 4. recriação do material 

elaborado pelos três grupos de sujeitos com base nas contribuições dos três grupos que 

construiram a SE (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007a). 

Os estudantes e professores envolvidos tornam-se responsáveis pelos currículos 

de ensino, o qual lhes possibilita a indagação de fatores como a função do professor, do 

conhecimento, do ambiente social, dentre outros. Sendo assim, objetiva-se a SE como: 
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[...] forma de superar o modelo tradicional de transmissão de conteúdos e na 

busca de alternativas para a construção dos conceitos científicos com 

significados para os estudantes, o coletivo dos professores assume um trabalho 

comprometido em um ambiente educativo na escola, envolvendo educandos e 

também a comunidade em sua construção (FRISON et al., 2007, p. 340). 

O desenvolvimento em conjunto deste currículo de formação, deve estar 

associado à necessidade de modificação das referidas crenças e concepções que estão 

internalizadas nos sujeitos mediante a capacidade de reflexão. Se por um lado os 

professores em formação trazem consigo crenças e imagens que os acompanham 

durante a sua formação (MARCELO GARCIA, 1998), por outro lado Maldaner (2000, 

p. 43-44) ressalta que: 

[...] as crenças sobre o “ser professor” que se formam na relação professor-

aluno-futuro professor e, por outro, um novo conceito produzido 

historicamente sobre o profissional professor, alguém de quem se espera seja 

capaz de criar/recriar a herança cultural, junto às gerações mais jovens, alguém 

profundamente inserido no seu meio social e cultural e capaz de sentir os seus 

anseios populares e convertê-los em material de reflexão com base nas 

construções da Ciência e outras conquistas culturais. 

Neste caso, os modelos de representação da realidade e a linguagem apresentam-

se como método característico principal de todos os grupos sociais de indivíduos. 

Portanto, é o grupo cultural em que o sujeito se constitui intelectualmente que lhe 

concede maneiras de entender e estruturar as condições da realidade, nos quais irão 

estabelecer os mecanismos psicológicos entre o sujeito e o mundo (OLIVEIRA, 2010). 

Nessa perspectiva, Frison (2012, p.28) destaca que: 

A formação do professor é um processo contínuo, de constante busca e 

construção. [...] o estabelecimento de uma relação mais próxima entre 

universidade e a escola, que se complementam na necessidade de interação 

entre o campo de formação e o campo profissional parece proporcionar 

maiores oportunidades para aperfeiçoar as ações dos licenciandos. Esse 

aperfeiçoamento diz respeito também ao professor formador, que ao conhecer 

a dinâmica real do dia a dia da escola terá melhores condições para dialogar 

com os licenciandos. 

 Nesse contexto, concordo com Maldaner (2000) que as práticas realizadas pelos 

docentes no ambiente escolar dependem das práticas vivenciadas na formação inicial que 

beneficiam suas ações futuras de maneira que possam refletir em sua prática curricular.  

Outro aspecto a ser citado, relacionado às práticas de ensino18 é a relevante influência dos 

                                                           
18 Marcelo García (1998, p. 55) apoiado em Zeichner (1992) expressa o sentido relacionado as “práticas de 

ensino” evidenciando que essas práticas se referem a todas as diversidades de observação e de experiência 

profissional em um curso de formação inicial de professores, a saber: “experiências de campo que procedem 

o trabalho em cursos acadêmicos, as experiências precoces incluídas nos cursos acadêmicos, e as práticas 

de ensino e os programas de iniciação”.  
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professores em exercício na socialização dos professores em formação, como também, a 

integração dos professores da universidade e dos professores em exercício para o sucesso 

das práticas de ensino (MARCELO GARCÍA, 1998). Quanto as práticas de ensino 

mencionadas por Marcelo García (1998), inferimos que essas se relacionam aos estágios, 

em que os professores em formação inicial tem a escola como uma unidade de capacitação 

para desenvolver o que aprendeu durante a sua formação. Em nosso contexto acadêmico, 

podemos considerar a iniciação à docência como a participação no PIBID e a outras 

experiências adquiridas durante a formação inicial como momentos de vivências para que 

o professor também aprenda a ensinar. Porém, para Marcelo García (1995)19 é durante as 

práticas de ensino no ambiente escolar que os licenciandos aprendem a compreender os 

problemas de questões de ensino, bem como os problemas curriculares.   

Maldaner (2000) ressalta que a profissão docente pode ser interpretada em novas 

classes, nas variadas áreas de formação específica, no contexto das universidades, nos 

ambientes e períodos escolares, no contato social cotidiano de maneira que esta seja 

olhada como algo imprescindível e discutível sem permitir improvisos e facilitações. É 

nesse sentido que Maldaner (2000) aborda que o currículo de formação necessita 

prognosticar a interação com o grupo especialista como algo essencial na formação 

profissional. 

Assim, “ao falar de pesquisa sobre a formação inicial de professores deve-se fazer 

referência quase exclusivamente às práticas de ensino e ao efeito que eles têm sobre os 

professores em formação” (MARCELO GARCÍA, 1998, p.54).  Percebe-se que a 

atividade docente assume um papel de fundamental importância para a formação, posto 

que, esta formação se dá por um processo contínuo de construção profissional 

possibilitando toda uma trajetória de vida pessoal e profissional do sujeito. Desta forma 

Frison (2012, p.16) admite que: 

A interação do licenciando com seus alunos, com os professores da escola, 

com os professores formadores e com os outros atores escolares, articulada a 

um processo de pesquisa-ação que lhe ofereça condições para refletir sobre 

conhecimentos profissionais necessários para ensinar e sobre modelos de 

gestão e de realização do trabalho docente a partir da análise das próprias ações 

praticadas no cotidiano escolar, favorece a constituição de um professor 

reflexivo, mas autônomo e capaz de tomar decisões conscientes, além de 

contribuir para a formação, atuação e desenvolvimento próprio e dos 

estudantes. 

                                                           
19 Livro on line MARCELO GARCÍA, CARLOS. Formación del Profesorado para el Cambio Educativo. 

Barcelona: EUB, 1995.  
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Tais discussões a respeito da formação do professor denotam um sentido para 

Marcelo Garcia (1999, p. 77) que compreende a “[...] formação inicial de professores 

como instituição que cumpre basicamente três funções: a formação do futuro professor, 

o controle da certificação por meio da instituição formativa e ser agente de mudança do 

sistema educativo”. Assim, entendo a formação inicial de professores como uma etapa 

relevante, levando-se em consideração que a prática docente será um fundamento 

norteador e complementar de um processo reflexivo para beneficiar o desenvolvimento 

profissional do futuro professor. Nesta perspectiva é que considero a SE de fundamental 

importância para esse processo de formação, pois a sua estrutura é marcada pela ação dos 

professores em formação inicial, do professor da escola e do formador de professores 

(PANSERA-DE ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007). 

Para isso é imprescindível o papel dos formadores de professores, pois segundo 

Auth et al. (2006, p. 258) “[...] a contínua (re)elaboração de SEs permite o 

desenvolvimento dessas características e concepções nos participantes, atuais e futuros 

atores responsáveis pelos processos pedagógicos”.  Nesse sentido, Vigotski (1988) 

explicita que o processo de crescimento deve alcançar uma determinada fase, seguido de 

reflexão de determinadas atividades, pois a aprendizagem sempre acompanha o 

desenvolvimento. Assim compreendemos que a SE como um processo de inovação 

curricular na educação se constitui nesse processo de desenvolvimento profissional: 

[...] uma proposta de ensino diferenciada como discutido e por ser uma 

proposta que vem sendo ensinada, elaborada e desenvolvida pelos futuros 

professores em formação, para assim se tornarem capazes de assumir maior 

autonomia profissional e se tornarem autores do seu currículo (VIANNA, 

2013, p. 47). 

Segundo Frison et al. (2007), é pertinente que os professores das diversas áreas do 

conhecimento estejam integrados em momentos de estudo, visto que cada uma dessas 

áreas auxilia para o completo entendimento, tornando praticável os conceitos 

fundamentais que necessitam ser elaborados, construídos, constituidos e reconstituídos. 

Sendo que o maior desafio do grupo está no embasamento teórico que é essencial para 

entender o processo de transformação que exige novas construções sobre o ensino e a 

apredizagem. De acordo com Maldaner, Costa-Beber e Machado (2012, p.90) “a 

contextualização dos conceitos em um contexto da vivência dos estudantes constitui-se 

em potencialidade pedagógica ainda pouco explorada pelos currículos tradicionais”. Essa 

prática diferenciada para se trabalhar a proposta curricular na sala de aula irá demandar 

uma articulação entre o coletivo de professores da área.  
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 Neste aspecto Maldaner e Zanon (2006, p. 61) ratificam 

[...] que a condução de um aprendizado com as pretensões formativas 

sinalizadas na proposta da organização curricular com base em SEs pressupõe 

o estabelecimento de um conjunto de práticas e diretrizes curriculares 

articuladas por uma concepção partilhada do próprio sentido atribuído ao 

processo educativo escolar.    

É importante destacar que esse envolvimento pedagógico entre os estudantes e 

professores na visão de Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007) soluciona o aspecto 

tradicional do método receptivo e transmissivo, produzindo conhecimento que demanda 

um compromisso de todos na procura de informações. Ou seja, nesse contexto irá ocorrer 

a elaboração de significados e sentidos nas interações que são determinadas entre as 

relações pedagógicas que se originam por meio dos estudantes e professor.  

Frison et al. (2007) afirmam que é relevante que os professores das diversas áreas 

do conhecimento partilhem de momentos de estudo, visto que cada um destes auxilia para 

um total entendimento, fazendo com que sejam possíveis a seleção dos conceitos 

principais que serão construídos, elaborados, significados e resignificados. Assim, 

Maldaner (2000) destaca que no formato de coletivos organizados, os professores são 

desafiados a reflexão e a avaliação de suas práticas atuais, ao verificarem  os resultados e 

os benefícios das avaliações externas, assim como, as condições fundamentais para que 

possam oferecer uma educação de qualidade aos seus alunos. Nessa perspectiva, 

entendemosque a SE além de partilhar de um coletivo organizado de saberes e novos 

significados conceituais, também valoriza a participação de um coletivo de sujeitospara 

a constituição de situações reais de aprendizado. Deste modo, vale destacar algumas 

características que se deseja para uma SE, como: 

projeto de estudo que não se estenda indefinidamente, sendo ideal a duração 

de um bimestre ou um trimestre [...]; contemplar um número relativamente 

pequeno de conceitos centrais, sendo estes sempre representativos da 

disciplina [...]; preocupar-se em transacionar apenas significados iniciais para 

conceitos que aparecem pela primeira vez, podendo evoluir no 

desenvolvimento das SEs; estimular a produção criativa e coletiva dos 

estudantes sobre o entendimento da situação estudada como uma totalidade 

[...]; permitir que sejam significados os conhecimentos científicos 

contemporâneos, uma decorrência natural quando se estuda uma situação 

concreta e as soluções tecnológicas atuais (MALDANER, 2007, p. 249-250). 

A contínua reprodução de SEs possibilita o desenvolvimento dessas 

características e entendimentos nos atuais integrantes, futuros agentes dos processos 

educativos. Segundo Auth et al. (2006, p. 259) “no desenvolvimento de uma SE, [...] não 

atuam necessariamente os mesmos sujeitos que participaram de sua elaboração”. Esse 
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processo de construção se torna dinâmico à medida que os vários sujeitos envolvidos 

atuam em ambientes que são transformados de acordo com a circunstância e o contexto 

sociocultural daquela realidade.   

 Neste aspecto, Maldaner (2007, p. 251) explica essa ideia ao destacar que as SEs 

trazem características inovadoras para o ambiente da educação escolar, tais como: 

Situações de alta vivência são fecundas na significação de conceitos 

disciplinares e interdisciplinares [...]; a SE permite uma abordagem 

interdisciplinar, transdisciplinar e intercomplementar [...]; a formação inicial e 

continuada de professores acontece de forma integrada [...]; sucessivas SEs 

favorecem a evolução conceitual e a aprendizagem significativa do 

conhecimento científico; a compreensão da relação entre conhecimento, 

desenvolvimento tecnológico e cotidiano [...]; os sujeitos participantes do 

processo, tanto o grupo de pesquisa e estudo, quanto os alunos da escola, 

adquirem visão de mundo mais globalizada [...]. 

Como apontam Auth et al. (2006) à medida que as SEs passam a integrar as 

práticas pedagógicas nas escolas, permite a inserção de um ensino não-disciplinar em um 

ambiente completamente disciplinar. Para estes autores, modificar a organização 

disciplinar é possibilitar que um novo entendimento pedagógico permeie as instituições 

de ensino e os currículos. 

À vista disso, é que na percepção das tradições curriculares que a SE como 

proposta de reconfiguração do currículo direciona-se para dar o seu próprio significado, 

ou seja produzir a sua definição. Para Lopes e Macedo (2011, p. 41), “assim como as 

tradições que definem o que é currículo, o currículo é, ele mesmo, uma prática discursiva. 

Isto significa que ele é uma prática de poder, mas também uma prática de significação, 

de atribuição de sentidos”. Desta forma entendo que cada formador de professores irá 

produzir um sentido para a proposta da SE a partir da vivência que este possui por meio 

das práticas que se constrói nos distintos contextos sociais e culturais. Isso pode conferir 

um novo exercício de poder coletivamente conduzido a um grupo de professores dentro 

de uma escola e segue ao encontro do que compreendem Lopes e Macedo (2011) sobre a 

prática discursiva diante de um currículo proposto. 

Como definido na literatura a SE é “situação concreta, da vivência dos alunos, rica 

conceitualmente para diversos campos da ciência, de forma a permitir a análise 

interdisciplinar e estabelecer interconexões transdisciplinares” (MALDANER 2007, p. 

248). Esse conceito é o significado, que no campo da Ciência é o que propiciará a 

comunicação. Apesar de cada formador de professores conferir um sentido para SE, 
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teoricamente existe uma definição para a composição SE, porque o significado é o 

conceito da palavra. 

Busco discutir as relações de significações que existem entre os diferentes 

discursos dos formadores de professores, pois é mediante as relações sociais que o 

currículo pode ser construído e reconstruído pelas distintas percepções dos formadores ao 

se apropriarem da SE. 

2.2 O A Situação de Estudo como prática de significação de currículo 

 Como evidenciado na seção anterior, a SE se define como sendo uma proposição 

de reconfiguração curricular, assumindo características que valorizam os aspectos 

conceituais no campo científico e no contexto sociocultural do indivíduo. Com base no 

que afirmam Lopes e Macedo (2011), as pesquisas curriculares têm interpretado o 

currículo de distintas maneiras e assim sendo não se tem como responder sobre “o que é 

currículo”. Para as autoras, existe um ponto em comum a todas as definições que se tem 

dado ao currículo, ou seja, “a ideia de organização, prévia ou não, de 

experiências/situações de aprendizagem realizada pelos docentes/ redes de ensino de 

forma a levar a cabo um processo educativo” (2011, p.19). 

Nesse sentido, na tentativa de definir o currículo ao longo da história, este se 

direciona para aquilo que lhe é intimamente peculiar, ou seja, para decisões sobre os 

sentidos que são dados a tal termo. No que tange a esse aspecto, Lopes e Macedo (2011, 

p. 19-20) ressaltam que “cada nova definição não é apenas uma forma de descrever o 

objeto currículo, mas parte de um argumento mais amplo no qual a definição se insere”. 

Neste contexto a nova definição traz novos sentidos para a palavra currículo que se 

fundamentam nos significados anteriormente dados ao currículo de maneira que tal 

expressão seja reconfigurada ou recusada. Então, a SE ao reconfigurar o currículo 

apresenta também os sentidos prévios que possui um significado já estabelecido para a 

SE, configurando-se em um processo de construção curricular histórica e cultural ao qual 

está inserida.  

Sendo assim, os formadores de professores mesmo possuindo uma fundamentação 

teórica sobre a SE, irão trazer um sentindo oculto para tal proposta, partindo do que este 

compreende por meio da sua formação e prática docente. Por esse ângulo, poderíamos 

pensar em como os formadores de professores definem a SE considerando o contexto de 

suas vivências no campo acadêmico, sabendo que já existe implicitamente no formador 
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de professores um currículo oculto, que constituem regras e valores agregados em sua 

formação. Para Lopes e Macedo (2011), pode-se falar que existe um currículo oculto a 

todo o currículo pensado e estruturado conforme os moldes sistêmicos das perspectivas 

técnicas. Dessa forma, o currículo oculto está submetido ao currículo formal e ao que 

ocorre no espaço escolar, no qual se escondem as relações de poder que estão no pilar dos 

previstos critérios curriculares. A ideia, na produção e desenvolvimento de SEs, é tomar 

consciência do que está oculto dentro de um currículo formal e no espaço de formação, 

ou daquilo que se compreende como definição prévia estabelecida. 

Segundo Lopes e Macedo (2011), no que concerne à interpretação no campo 

curricular sobre o currículo, é enfatizado o caráter prescritivo do currículo, que é 

considerado como um planejamento de ações que são realizados no ambiente escolar, de 

acordo com métodos objetivos e científicos (grifo meu). Nesse aspecto a SE compreende 

como uma das características, essa ação de planejamento coletivo, no qual existe uma 

articulação entre as diferentes áreas afins envolvendo os formadores de professores do 

ensino de Ciências, a formação inicial e a formação continuada. Para as autoras, “a 

construção curricular é um processo do qual professores, e mesmo alunos, podem e devem 

participar em diferentes momentos” (2011, p.26). Elas ressaltam que dentro desse 

processo já existe um grau de definição curricular, que acontece no momento de 

implementação do currículo, no sentido de que, o que é prescrito passa a ser utilizado no 

ambiente escolar (grifo nosso).  

É nesse entendimento que a SE reconfigura o currículo de Ciências, e essa 

dinâmica participativa na construção do currículo passa a ter uma função social que dará 

sentido às compreensões conceituais vistas pelos estudantes da educação básica e aos 

licenciandos como futuros professores. Assim, a dinâmica curricular irá envolver duas 

etapas integralizadas, porém diferentes, sendo estas a elaboração e a implementação do 

currículo (LOPES; MACEDO, 2011). Em vista disso, como pensar o currículo para a 

formação inicial de professores? 

2.2.1 Pensando o currículo da formação inicial de professores 

Para Marcelo García e Vaillant (2012), na formação do licenciando, os formadores 

de professores são os profissionais responsáveis por traçar e/ou desenvolver um currículo 

que integre os elementos necessários para fornecer um verdadeiro aprender a ensinar aos 

futuros professores (grifo dos autores). Nessa perspectiva, a SE apresenta em sua 

constituição a formação da tríade que envolve os formadores de professores, os 
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licenciandos e os professores da educação básica (PANSERA-DE ARAÚJO; AUTH; 

MALDANER, 2007). Dessa forma, a dinâmica que ocorre na tríade permite ao professor 

em formação inicial um momento de aprendizado que se constitui nas inter-relações 

pessoais entre os pares formados, como ilustra a Figura 5.  

 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

Figura 5. Representação dos sujeitos envolvidos na estrutuação da SE. 

Nesta composição da tríade, os formadores de professores apresentam um papel 

fundamental na intermediação da elaboração e implementação da proposição curricular 

“SE”, pois é quem fará a mediação dialogando entre a universidade e a escola. Sendo 

assim, Marcelo García e Vaillant (2009) afirmam que a universidade e a escola têm que 

dialogar para que a formação inicial de professores “expresse a linguagem da realidade”, 

mas essa realidade não deve ser baseada em uma mera transmissão, e sim em uma ação 

profissional com o entendimento de que todos os participantes envolvidos são formadores 

pelo conhecimento. Logo, o conhecimento é a cultura que cabe no ensino escolar a ser 

significado. Pela significação é que novas gerações são constituídas na cultura, isto é, são 

formadas. Nessa compreensão, toda a construção do conhecimento que acontece de forma 

dinâmica entre os participantes envolvidos nesse processo é apoiada nas relações de poder 

que se constituem no desenvolvimento do currículo.  

No desenvolviemnto de uma SE, é necessário que se estabeleça um diálogo entre 

os sujeitos envolvidos nas diversas áreas do conhecimento, oportunizando novas 

interações entre os distintos saberes e entre os diferentes coletivos de sujeitos. Frison et 
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al. (2007) argumentam sobre a possibilidade de organizar novas práticas de ensino de 

forma a permitir um trabalho coletivo, a começar a partir da formação de um grupo que 

recuse o corporativismo assegurando a instituição profissional coletiva. Maldaner 

(2000, p. 91) corrobora com essa ideia ao afirmar que: 

[...] os professores devem atuar como pesquisadores em sua ação docente, 

porque diante de situações práticas complexas que exigem a produção de 

saberes e conhecimentos na ação, a prática da pesquisa deve estar presente, 

também, na formação inicial. Ou seja, a pesquisa é uma construção histórica e 

cultural cuja aprendizagem precisa ser mediada de maneira intencional, isto é, 

na forma de ensino dentro de um currículo de formação. 

Partindo do pressuposto de que é no desenvolvimento em conjunto de uma prática 

de pesquisa que visa à melhoria do processo pedagógico no campo da educação que 

encontramos o princípio para a busca de um ensino inovador. A SE ao proporcionar a 

interação entre os sujeitos que estão na universidade e/ou na escola, possibilita momentos 

de construção de aprendizagens, que contribuem com a prática da pesquisa nos diferentes 

espaços de formação. O envolvimento do licenciando com a prática de pesquisa no curso 

de formação acadêmica, “se constitui em um desenvolvimento profissional, na medida 

em que se pretende que os professores adquiram conhecimentos, destrezas e atitudes 

adequadas ao desenvolvimento de um ensino de qualidade” (MARCELO GARGIA, 

1999, p. 62). 

Nessa acepção, Marcelo García (1999, p.94) apoiado nas ideias de Gimeno20, 

argumenta que “os formadores de professores têm um papel primordial no 

desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes dos professores em 

formação”. Nesse contexto, a SE permite esse estreitamento entre a universidade e a 

escola, de maneira que a escola se torna um espaço imprescindível para a formação do 

licenciando, permitindo que exista uma relação de diálogo com os pares a partir da 

elaboração da SE e de sua implementação. De forma que “é nela que a ação docente se 

constrói como uma atividade humana que transforma reciprocamente o professor e o 

estudante pela mediação realizada na sistematização conceitual” que são trabalhadas por 

meio do desenvolvimento da SE (BOFF et al.; 2008, p. 104). Nesse sentido, a escola como 

entidade coletiva irá auxiliar para a legitimação de certos conhecimentos e desta forma a 

construção do currículo passa a ser entendida como um processo social (LOPES; 

                                                           
20GIMENO SACRISTÁN, J. (1992). La Pedagogía por Objectivos: Obcesión por la Eficiencia. Madrid: 

Ediciones Morata. 
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MACEDO, 2011). Na organização estabelecida pela tríade entre os pares de indivíduos, 

da qual o licenciando participa ao longo do processo de desenvolvimento da estruturação 

na SE, faz-se necessário refletir o currículo da formação inicial, considerando as inter-

relações ocorridas nesse processo de formação.  

 Para Marcelo García (1999, p. 77) a formação inicial de professores exerce 

substancialmente três atribuições, a saber: 1) a formação dos licenciandos, no sentido de 

garantir uma capacitação de acordo com as atividades profissionais que o professor terá 

que desempenhar; 2) o “controle da certificação” ou a licença para conseguir 

desempenhar o trabalho docente; e 3) ser “agente de mudança” do sistema educacional. 

Nesse aspecto, para obtenção de tais atribuições é necessário que a formação se estabeleça 

na condição em que o formador de professores seja o agente que constitua o futuro 

professor especialista de uma determinada área do ensino.  

Por conseguinte, ao se propor sobre o currículo da formação inicial de professores, 

é importante levar em consideração qual o padrão de ensino, de escola e de professor se 

admite como apropriado (MARCELO GARCÍA, 1999).  Desta maneira, o autor se baseia 

em Lasley e Payne para apresentar três exemplos de currículo na formação de professores, 

sendo eles, o currículo integrado, o currículo colaborativo e o currículo segmentado. 

Marcelo García (1999, p. 77-78) define esses modelos de currículo da seguinte forma: 

a) O currículo integrado caracterizar-se-ia pela ausência de 

territórios disciplinares, existindo uma profunda interconexão 

conceitual e estrutural entre os diferentes cursos para alcançar 

algumas metas interdisciplinares [...]. 

b) O currículo colaborativo pretende relacionar a especialização 

com a integração. O currículo segmenta-se em cursos, cujas 

partes estão inter-relacionadas, de tal modo que, ainda que 

permaneçam cursos específicos de disciplinas, a integração 

realiza-se em temas concretos. O professor é um especialista 

consciente que sintetiza dados provenientes de outras áreas do 

currículo. 

c) O currículo segmentado é o modelo mais comum e é constituído 

por cursos pouco ligados entre si, de tal modo que se espera que 

sejam os estudantes a realizar a integração dos mesmos. 

 

 

Aproximando-se dessas concepções de currículo, como o currículo integrado e o 

currículo colaborativo, na SE busca-se realizar a articulação como coletivo de 

profissionais das diferentes áreas e graus de formação, a fim de constituir ambientes 

específicos de formação para propor e originar novas situações de estudo. Os sujeitos 

envolvidos tornam-se responsáveis pelos currículos de ensino, o qual lhes possibilita a 
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indagação de fatores como a função do professor, do conhecimento, do ambiente social, 

dentre outros. Dessa forma, a SE possibilita: 

[...] a inserção crítica dos sujeitos em processos de transformação de situações 

vivenciais, mediante conhecimentos disciplinares específicos a cada campo de 

conhecimento, os quais são construídos de forma dinamicamente inter-

relacionada, com vistas à compreensão conceitual da realidade vivida. 

(ZANON; MALDANER, 2010, p. 120).   

Marcelo García descreve que os modelos de currículo expostos anteriormente 

ocorrem no ambiente escolar e nos espaços de formação de professores. Todavia, tais 

modelos de currículo só serão compreendidos se os formadores de professores trouxerem 

consigo uma interpretação e o pensamento sobre a finalidade de cada currículo para que, 

assim, concebam uma nova maneira de pensar o currículo da formação inicial de 

professores. Neste sentido, segundo Marcelo García (1999), o currículo segmentado se 

apresenta de duas maneiras: a) no modelo Concorrente, quando o conhecimento técnico, 

a construção de conteúdos e a formação integral acontecem simultaneamente; e b) no 

modelo Consecutivo, em que possibilita primeiramente um conhecimento geral e técnico 

aos professores e subsequentemente os conhecimentos pedagógicos. 

Quanto ao currículo de formação de professores Marcelo García (1999) ressalta 

que essa formação deve servir de auxílio aos futuros professores ao contribuir no sentido 

de se formarem professores que possuam o entendimento do seu comprometimento com 

o desenvolvimento escolar, obtendo uma prática reflexiva acerca do ensino. No ponto de 

vista do currículo que trata da formação inicial de professores, consideramos o trabalho 

de Massena (2015b) que discute o momento de vivência no processo formativo dos 

licenciandos de Química a partir da elaboração de Situações de Estudo. Dessa forma, com 

base em alguns pressupostos do educar pela pesquisa a autora buscou estabelecer 

possíveis relações do ensino com os respectivos licenciandos, possibilitando repensar 

alguns aspectos dos cursos da formação inicial de professores, como o trabalho coletivo.  

 Assim, os aspectos que compõem a reconfiguração curricular por meio da SE e as 

relações formativas que são estabelecidas por meio de um trabalho coletivo podem 

auxiliar no desenvolvimento de habilidades do conhecimento dos professores em 

formação. Segundo Marcelo García (1999), o conhecimento que os futuros professores 

adquirem deve resultar de uma análise de ações que constituirá a aquisição do 
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conhecimento profissional. Nesse aspecto, o autor apoiado no modelo de Grossman21 

ressalta que esse conhecimento profissional se estabelece em quatro componentes que 

segundo Marcelo García (1999) se define da seguinte forma:  

1) O conhecimento psicopedagógico, conhecimento relacionado com o 

ensino, com a aprendizagem, com os alunos, assim como sobre os 

princípios gerais de ensino [...] p. 86; 

2) O conhecimento do conteúdo, os professores têm de possuir 

conhecimentos sobre a matéria que ensinam. [...] o conhecimento que os 

professores possuem do conteúdo a ensinar também influência o que e 

como ensinam p. 87; 

3) O conhecimento didático do conteúdo, que representa a combinação 

adequada entre o conhecimento da matéria a ensinar e o conhecimento 

pedagógico e didático de como a ensinar p. 88; 

4) O conhecimento do contexto, [...] diz respeito ao local onde se ensina, 

assim como a quem ensina. Os professores têm de adaptar o seu 

conhecimento geral da matéria às condições particulares da escola e dos 

alunos que a frequentam p. 91. 

Os conhecimentos acima citados são necessários no processo de construção 

curricular tanto para o seu desenvolvimento bem como para a sua implementação, pois 

daí pode ser dado uma atribuição de sentido ao currículo que será implementado na 

escola/universidade.  Portanto, a aquisição desses conhecimentos faz parte do processo 

formativo e nesse processo os sujeitos envolvidos na tríade composta pela SE, contribuem 

para a elaboração de um currículo dinâmico e transformador que se adapta de acordo com 

o contexto da realidade.  

Assim, a elaboração de variadas SEs possibilita apontar características 

inovadoras, como: “situação de alta vivencia; caráter interdisciplinar; formação inicial 

e continuada; evolução da compreensão conceitual; compreensão da relação entre 

conhecimento científico; visão de mundo globalizante”. Tais propriedades caracterizam 

aspectos que podem ser apropriados nas condições funcionais do desenvolvimento 

conceitual do ensino de Ciências para a formação do sujeito que é um ser social pertecente 

a uma história cultural (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007, p. 170, 

grifo dos autores). 

No que concerne às características fundamentais para a significação conceitual, as 

Situações de Estudo apresentam relevância para uma nova estruturação curricular das 

disciplinas como espaço do conhecimento científico. Com tal característica, 

compreendemos que existe um trabalho colaborativo que envolve a construção do 

                                                           
21 Grossman, P. (1990). The Making of a Teacher. Teacher Knowledge and a Teacher Education. Chicago: 

Teacher Colleg Press. 
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(Fonte: Dados da pesquisa) 

conhecimento mútuo, que comporá o conhecimento profissional dos professores. 

 Desse modo, a reconfiguração curricular que se estabelece por meio das 

características da SE, permite a compreensão acerca do conhecimento profissional de 

forma que a dinâmica da prática curricular proporciona um posicionamento para além do 

que está posto no currículo. Assim, o currículo deve contribuir nas relações de 

conhecimento dos professores, ao ser incorporado em uma prática ativa que compõe o 

ciclo dos componentes do conhecimento profissional. Como ilustra a Figura 6 a seguir, 

adotamos os quatro componentes abordados por Marcelo Garcia (1999) e os relacionamos 

com as características inovadoras apontadas na SE. 

 

Figura 6.  Relações entre os componentes do conhecimento e as características da SE. 

A continuidade da prática com a SE pelos formadores de professores auxiliará na 

apropriação desses conhecimentos pelo licenciando, que posteriormente estará atuando 

como professor especialista na escola reforçando a ideia do trabalho colaborativo que 

acontece na estruturação da tríade. Todavia, esses quatro componentes apresentarão um 

sentido para o professor em formação se todos eles estiverem articulados ao 

conhecimento do conteúdo que propiciará uma atribuição de sentidos ao currículo, que 

faz parte do processo de contextualização histórico e sociocultural.  

Isto parte de como está sendo constituído o conhecimento do professor em sua 

formação inicial, o que não depende apenas dos formadores de professores, mas de como 

•Como elemento essencial do
conhecimento, permite ao
professor construir uma
análise intersdiciplinar e
estabelecimento das conexões
transdiciplinares.

•Os professores devem possuir
o conhecimento sobre a
vivência dos alunos e o seu
contexto escolar para que
assim seja integralizado ao
currículo.

•Os professores devem
compreender os
conhecimentos sobre a
disciplina que ensinam para
que o conteúdo seja rico
conceitualmente para os
diversos campos da ciência.

•Os professores devem ter em
si os princípios gerais do
ensino para trabalhar uma
situação concreta com seus
alunos em sala de aula.

Conhecimento

psicopedagógico
Conhecimento 
do conteúdo

Conhecimento 
didático do 
conteúdo

Conhecimento do 
contexto
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esse currículo de formação é pensado em colaboração com os demais profissionais da 

área específica deformação. Se o professor não possui o conhecimento satisfatório do 

conteúdo disciplinar que ensina, será provável que o conteúdo apresentado em sala de 

aula apresente algum equívoco conceitual, de forma que os demais conhecimentos 

profissionais não estabeleçam a sua real finalidade em situações complexas de ensino. “O 

conhecimento que os professores possuem do conteúdo a ensinar também influencia o 

que e como ensinam” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 87, grifo nosso). Sob a perspectiva 

da SE, o conhecimento do conteúdo se torna de fundamental importância, pois a 

compreensão dos conceitos científicos trabalhados pelo professor, poderá apresentar aos 

estudantes significado e evolução conceitual de uma dada situação. Desta maneira o 

professor ou o futuro professor ao desenvolver uma SE em sala de aula, disporá de 

condições para realizar alguns estudos que visam ao entendimento da proposta, bem como 

a participação no planejamento coletivo entre os profissionais de área disciplinar 

específica e de diferentes níveis de formação, que contemplará o conhecimento 

psicopedagógico, do contexto e didático do conteúdo. 

Assim, faz-se necessário que os formadores de professores, que trabalham com a 

SE na formação inicial, tenham uma compreensão crítica acerca dos quatro componentes 

apresentados, de maneira que o currículo seja integrado dentro do ciclo do conhecimento 

profissional considerando as áreas: do saber pedagógico (conhecimentos teóricos e 

conceituais), do saber-fazer (representação da prática de ensino) e do saber porquê 

(demonstração da prática) para que o professor sinta-se autor no processo de produção e 

desenvolvimento curricular(MARCELO GARCIA, 1999, p. 87). 

2.2.2 A dimensão cultural do currículo em Situações de Estudo 

Ao estudar o currículo na compreensão dos formadores de professores acerca da 

reconfiguração curricular (SE), consideramos ser importante explicitar a definição de 

currículo como prática de significação. Para Lopes e Macedo (2011, p. 92) “o currículo 

faz parte da própria luta pela produção do significado, a própria luta pela legitimação”. 

Nesse aspecto as autoras assumem uma nova perspectiva em relação ao currículo e a 

cultura, ao buscar uma compreensão mais abrangente de cultura, como algo que permite 

a significação. Logo, o currículo é entendido como uma produção cultural22 (grifo 

nosso). Do ponto de vista de Lopes e Macedo (2011) a Cultura diz respeito à ação 

                                                           
22O currículo é uma produção cultural por estar inserido nessa luta pelos diferentes significados que 

conferimos ao mundo (LOPES; MACEDO, 2011, p.93). 
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humana, mediante as técnicas, a transformação física do espaço, que originam 

representações como desenvolver o bom gosto ou a elevada cultura.  

Para Lopes e Macedo (2011, p. 184) a cultura está relacionada à atividade prática 

do indivíduo e esta se refere a um “repertório de significados, um conjunto de sentidos 

socialmente criados que permite aos sujeitos se identificarem uns com os outros”, um 

aspecto que também está associado à educação. Assim, o currículo corresponde a um 

agrupamento de acontecimentos, conhecimentos e informações que fazem parte da 

seleção de um depósito cultural mais geral da sociedade a serem disseminados para os 

estudantes de forma a produzir sentidos aos mesmos (BOFF et al., 2008). Assim “O 

currículo age como cultura e a cultura é a própria produção de sentidos dentro de um 

sistema de significações” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 207). 

A cultura está intimamente associada ao currículo e à educação e deste modo 

muitas são as interpretações que são atribuídas na teoria curricular (LOPES; MACEDO, 

2011). Além disso, do ponto de vista histórico, os sentidos que são dados ao currículo 

fazem parte de uma construção social (GOODSON, 2005). Com relação a esse aspecto 

ao pensarmos no currículo como construção social, buscamos entender o que seria então 

cultura para Vigotski. Nesse sentido Oliveira (2011, p.39) ressalta que a cultura para 

Vigotski: 

[...] não é pensada como algo pronto, um sistema estático ao qual o indivíduo 

se submete, mas como uma espécie de “palco de negociações”, em que seus 

membros estão num constante movimento de recriação e reinterpretação de 

informações, conceitos e significados. A vida social é um processo dinâmico, 

no qual cada sujeito é ativo e em que acontece a interação entre o mundo 

cultural e o mundo subjetivo de cada um.  

Ou seja, para Vigotski toda e qualquer produção humana é cultura. Desta forma 

compreendemos que nessa construção social o sujeito faz parte de uma produção 

curricular ao qual dentro de uma elaboração coletiva pode trazer novas interpretações ao 

produzir novos conhecimentos e significados em uma dinâmica de interação com o outro. 

Portanto, em uma prática cultural, os formadores de professores em parceria com os 

demais sujeitos envolvidos, ao desenvolverem SE passam a eleger os conteúdos a serem 

trabalhados por meio da reconfiguração curricular nos diferentes contextos educacionais. 

Assim a SE ao reconfigurar o currículo dentro do ensino de Ciências, estabelece “uma 

prática de atribuir significados, um discurso que produz sentidos” para possibilitar a 

construção dos conceitos científicos dentro de um processo histórico e cultural (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 203). 
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Por esse ângulo, o currículo, em geral, torna-se cultural, à medida em que este 

congrega um processo de significações no qual os sentidos são produzidos pelos sujeitos 

(LOPES; MACEDO, 2011). Logo, “o currículo que produz sentidos e significados traz 

no seu interior questões políticas, culturais, econômicas e sociais de diferentes grupos de 

sujeitos e não pode ser visto de modo acabado, mas como um processo dinâmico, que 

ocorre na interação com o outro” (BOFF et al., 2008, p. 94).  

A compreensão mais propícia para se pensar o currículo é como prática de 

atribuição de sentidos ou como enunciação, pois os sentidos são estabelecidos pela cultura 

e a ação de conceber significado é a todo momento cultural (LOPES; MACEDO, 2011). 

Portanto, se para as autoras o currículo é um ato de conferir significados em uma 

linguagem que constrói sentidos, então nessa perspectiva “é o professor que [...] permite 

que os alunos expressem o seu próprio pensamento e estabeleçam um diálogo reflexivo 

recíproco para que, dessa forma, o conhecimento e a cultura possam ser criados e 

recriados junto a cada indivíduo” (MALDANER, 2000, p.30). Neste sentido, cada sujeito 

nas suas interações sociais apresenta a sua subjetividade contribuindo para uma 

construção de significados que se estabelece na ideia da dimensão cultural do currículo.  

O sentido e o significado das palavras são teorizados por Vigotski para estabelecer 

diferenciação e conexões entre a linguagem interna e a linguagem externa (VIGOTSKI, 

2001). Segundo Vigotski (2001) sentido é a completude de todos os acontecimentos 

psicológicos que a palavra rememora na consciência. No contexto da pesquisa cada um 

dos formadores de professores apresenta uma soma de eventos psicológicos que estão 

vinculados a palavra SE. Todas as coisas que emergem na mente do formador de 

professores por meio da palavra SE é o sentido, mas o significado é aquilo que permitirá 

a comunicação, porque o significado é apenas uma das partes mais coesiva e precisa do 

sentido, ou seja, o conceito da SE. Então o currículo como uma construção coletiva e 

como uma construção humana passa a ter significado. 

Nesse entendimento, o currículo atua como uma prática cultural e segundo 

Macedo (2006, p. 288) “o currículo é um espaço-tempo em que sujeitos diferentes 

interagem, tendo por referência seus diversos pertencimentos, e que essa interação é um 

processo cultural que ocorre num lugar-tempo”. Dessa forma, torna-se relevante 

compreender a produção de sentidos que cada formador de professores atribui a 

proposição curricular (SE), tendo em vista que esses formadores manifestarão distintas 

compreensões em razão de atuarem em períodos e em locais diferenciados. 
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Ao se trabalhar com a SE não se pode desconhecer a existência de uma cultura 

curricular que precisa ser significada, ou seja tomada de consciência dessa cultura e sua 

reconstrução, algo que a proposta propõe. Por isso é que, na produção/desenvolvimento 

de SE busca-se situações a serem estudadas contemplando os conteúdos escolares, para 

que se adquira mais sentido, tornando-se a maneira cultural necessária de compreender a 

realidade (GEHLEN, 2009). 

Como discutido a Situação de Estudo é elaborada em um grupo de pesquisa 

composto por uma tríade de sujeitos de diferentes níveis de formação. Nessa tríade estão 

os formadores de professores, os professores da Educação Básica e estudantes 

(licenciandos e pós-graduandos). Estes formadores de professores, ao proporem a 

reconfiguração do currículo mediante a SE, trazem consigo as marcas da sua formação 

que podem ser levadas em conta no momento da reorganização desta proposta curricular.  

Buscando responder ao problema de pesquisa, foi de fundamental importância 

considerar não somente a compreensão destes formadores de professores envolvidos no 

grupo de pesquisa que deu origem a proposta curricular, mas também, aos formadores 

que adotaram tal proposta e se encontram nas diferentes regiões do país, para assim 

distinguir as compreensões de cada um em relação a SE.  

Assim, no próximo capítulo serão apresentados e discutidos os resultados 

empíricos por meio do processo de unitarização do corpus oriundo dos questionários e 

das entrevistas, utilizando a construção das categorias a priori exibidas anteriormente. 
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3 OS FORMADORES DE PROFESSORES E SUAS COMPREENSÕES ACERCA 

DA SITUAÇÃO DE ESTUDO 

Neste capítulo, busco evidenciar como os formadores de professores investigados 

têm compreendido a proposta de reconfiguração do currículo pela SE mediante a sua 

prática docente, uma vez que tais formadores encontram-se em diferentes contextos e 

instituições acadêmicas. Nesse sentido, com base nos aportes teóricos que foram 

desenvolvidos no capítulo 2, faremos a análise das categorias estabelecidas no processo 

da ATD. 

Dessa forma, o processo de categorização, “além de reunir elementos 

semelhantes, também implica nomear e definir as categorias, cada vez com maior 

precisão, na medida em que vão sendo construídas” (MORAES; GALLIAZI, 2013, p. 

23). Nesse sentido, com base nos referenciais adotados no capítulo 2, considero nesta 

pesquisa duas categorias a priori para investigar o produto das análises dos dados obtidos, 

sendo elas: a definição de currículo como prática de significação de Lopes e Macedo 

(2011) e a definição do currículo colaborativo de Marcelo Garcia (1999). Por 

conseguinte, após a desmontagem dos questionários e das entrevistas busco agrupar as 

unidades de sentidos por ordem de semelhança de acordo com as categorias a priori, nos 

quais foram estabelecidas as subcategorias, que são: Compreensão da SE pelos 

formadores de professores; Abordagem por temas numa perspectiva 

interdisciplinar; Desenvolvimento de Situação de Estudo na formação inicial; 

Interdisciplinaridade; Inter-relação entre universidade/escola. 

Assim, segundo Moraes e Galliazi (2013, p.29), “o processo de categorização 

pode tanto ir de um conjunto de categorias gerais para conjuntos de subcategorias mais 

específicas quanto no sentido inverso”. Logo, entende-se que a primeira ação corresponde 

de forma mais específica às categorias a priori e a segunda ação às categorias emergentes. 

No decurso desse processo de análise, buscamos voltar o nosso olhar de forma mais 

subjetiva para as subcategorias, que convergem das categorias a priori considerando as 

suas especificidades. Deste modo, a Tabela 6 evidencia as categorias a priori e suas 

subcategorias que foram estabelecidas com base nas unidades de análise encontradas, 

uma vez que “no processo de categorização podem ser construídos diferentes níveis de 

categorias” (MORAES; GALLIAZI, 2013, p. 23). 
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Tabela 6. Categorias dos questionários e das entrevistas e suas subcategorias 

Categorias a priori Definição das categorias Subcategorias  

 

Currículo como prática de 

significação (30)* 

Busca evidenciar a 

enunciação de sentidos que 

os formadores de 

professores irão atribuir 

para a proposta da SE. 

Compreensão da SE pelos 

formadores de professores 

(22) 

Abordagem por temas 

numa perspectiva 

interdisciplinar (8) 

 

 

 

 

Currículo colaborativo (44) 

Nesta categoria a SE 

apresenta como 

característica o trabalho 

coletivo na integração das 

áreas do conhecimento 

compondo a tríade no qual 

o currículo colaborativo 

será constituído através da 

interação social. 

Desenvolvimento de 

Situação de Estudo na 

formação inicial (22) 

Interdisciplinaridade (13) 

Inter-relação entre 

universidade/escola (9) 

* Os números que estão entre parênteses dizem respeito as unidades de sentido localizados no corpus dos 

questionários e das entrevistas. (Fonte: Dados da pesquisa) 

Para analisar as informações obtidas por meio dos questionários e também das 

entrevistas pelos formadores de professores, estes foram identificados com um código 

com as iniciais FP1 à FPn. Para diferenciar os dados oriundos dos questionários e/ou 

entrevistas utilizaremos o código Q para questionário e E para entrevista. 

Levando-se em consideração que os sujeitos da pesquisa foram escolhidos a partir 

dos trabalhos publicados no ENPEC e nos periódicos apresentados no Capítulo 1, 

buscamos neste capítulo uma aproximação dos trabalhos publicados nos periódicos com 

os dados empíricos obtidos por meio dos questionários e das entrevistas. De acordo com 

o levantamento realizado no Capítulo 1, os quatorze trabalhos dispostos na Tabela 1 

apresentam diferentes argumentações conforme o direcionamento das pesquisas 

realizadas nos diferentes contextos de produção. Então, em quais situações estes trabalhos 

são capazes de estabelecer discursos dando uma atribuição de sentidos para a proposta 

curricular de SE? Nesse aspecto alguns trabalhos trazem alguma referência que manifesta 

o enfoque abordado em suas pesquisas. Por meio destes artigos publicados buscamos 

relacionar alguns aspectos que evidenciem indícios de qual perspectiva de currículo os 

autores apresentam a SE. Assim serão considerados os artigos que apresentem maior 

relevância com os dados da pesquisa. Nos limitamos aos trabalhos publicados nos 

periódicos, por estes encontrarem-se no sistema de classificação do Qualis de ensino 
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A1/A2 e B1/B2. Tais artigos serão descritos por seus autores e anos e pelo número de 

trabalho identificados na Tabela 1 disponível no primeiro capítulo desta dissertação. 

Deste modo, ao longo do capítulo serão discutidas, a partir das categorias gerais, 

as subcategorias que compõem as unidades de sentido de maneira mais específica 

propiciando novas formas de compreensões para os dados alcançados. 

3.1 Conhecendo as características dos Formadores de professores 

 Para se ter melhor entendimento a respeito dos formadores de professores, por 

meio do questionário, buscamos informar alguns aspectos que são concernentes à prática 

docente destes, como a relação de trabalho com a SE e o contexto em que esta proposta 

foi e/ou está sendo desenvolvida. Desta forma, organizamos o Quadro 4 para evidenciar 

as especificidades de trabalho de cada formador. 

Quadro 4. Caracterização dos formadores de professores. 

Formadores 

por área de 

formação 

Trabalhou ou trabalham 

com a SE na condição de 

formadores de professores 

Contexto de atuação 

(FPQ1)  

Química 

Sim Graduação/Pós-graduação 

(FPQ2) 

Química 

Sim Graduação/Pós-graduação 

(FPQ3) 

Física 

Não  

 (FPQ4) 

Química 

Sim Graduação/Pós-graduação 

(FPQ5)  

Física 

Sim Graduação/Pós-graduação 

(FPQ6) 

Química 

Sim Graduação/Pós-graduação 

 (FPQ7) 

Física 

Sim Graduação 

(FPQ8) 

Biologia 

Sim Graduação/Pós-graduação 

(Fonte: Dados da pesquisa). 

Dos formadores de professores que adotaram a Situação de Estudo, seis 

desenvolvem ou desenvolveram a SE, tanto na graduação, (bem) como na pós-graduação. 

Dos oito formadores de professores, um formador FP7 trabalha apenas na graduação com 

a Situação de Estudo e somente um formador o FP3 apresentou que não trabalha ou 
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trabalhou com a Situação de Estudo na condição de formador de professores em níveis 

de ensino “graduação ou pós-graduação”, justificando a sua resposta da seguinte maneira: 

Não trabalhei com a Situação de Estudo na formação inicial ou continuada de professores. 

Participei da elaboração e do desenvolvimento de Situações de Estudo em sala de aula como 

bolsista de iniciação à docência, no GIPECUNIJUÍ, e como professora de educação básica, 

na escola Francisco de Assis (EFA). Na formação inicial e continuada de professores 

trabalho com a perspectiva da Abordagem Temática Freireana. Também já trabalhei com a 

perspectiva CTS no âmbito do PIBID. (FPQ3) 

Como apresentado no capítulo anterior um dos critérios para a escolha desses 

formadores de professores foram as publicações de trabalhos de autoria dos mesmos nos 

periódicos e no ENPEC relacionados a SE. Apesar de (FP3) relatar que não desenvolveu 

na formação inicial a proposta da Situação de Estudo como formador de professores, 

percebe-se que este traz consigo a continuidade de trabalhar com outras propostas de 

reorientação curricular baseada em temas, a exemplo de abordagens como a Abordagem 

Temática Freireana (ATF) e Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS)23.   

Sendo assim, considera-se de grande importância que os futuros professores 

durante o processo de formação inicial tenham o contato com as novas formas de 

reorganização do currículo, dado que “novos instrumentos do pensamento dão origem a 

novas estruturas mentais” (VIGOTSKI, 1998a, p.177). Nesse aspecto, as relações que são 

estabelecidas pelos formadores de professores durante o desenvolvimento da formação 

inicial de professores possibilitaram ao professor novas formas de pensar o currículo. 

Logo, o currículo ao ser ressignificado pode atribuir novos elementos que se assemelham 

a propostas de reorganização curricular baseadas em temas. 

Esse aspecto é evidenciado na fala do formador de professores (FP7) ao questioná-

lo sobre o que entendia sobre a Situação de Estudo a partir de sua experiência: 

Olha eu vejo a SE como uma proposta assim como as outras propostas de 

abordagem temática né, ela tem um viés que possibilita um trabalho interdisciplinar, 

a ideia de você a partir de um tema você conseguir trabalhar os conceitos. Então, a 

assimilação de uma conceituação científica e o tema. Ela (SE) é similar em relação 

abordagem temática tanto de Freire quanto de CTS, você escolhe o tema e depois 

trabalha os conceitos científicos. (FPE7, grifo nosso) 

                                                           
23Ambos temas apresentam uma relevância social, porém na ATF os temas são denominados de temas 

geradores, proposto por Freire (1987) que surge de uma situação-limite que é quando o sujeito apresenta 

uma visão determinística diante um problema social, não tendo consciência de uma determinada situação 

real apresentando uma acomodação ao problema. No caso do enfoque CTS, os temas são oriundos de um 

problema de natureza relativo à ciência-tecnologia, tendo como foco o desenvolvimento da alfabetização 

científica e tecnológica do sujeito (SANTOS; MORTIMER, 2000).  
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Segundo o FP7 ao se trabalhar as propostas SE, ATF e CTS primeiramente se 

escolhe o tema para posteriormente se trabalhar os conceitos científicos. Porém, apesar 

das propostas de organização curricular serem consideradas como uma abordagem 

temática, o processo de escolha do tema é compreendido de maneira diferente de acordo 

com os referenciais que discutem a proposta da SE, da ATF e CTS. No caso da SE, a 

escolha do tema se configura a partir do estudo que considera o critério de seleção e 

organização dos conteúdos disciplinares de forma contextualizada, em que: 

“os alunos (licenciandos) negociam os conteúdos e conceitos que precisam 

trabalhar. A partir disso, é definida uma temática, ou seja, um objeto complexo para 

ser estudado. Os conteúdos são inseridos à medida que eles se fazem necessários 

para compreender a Situação de Estudo eleita” (FPQ4).  

Percebe-se por meio da fala do FP4 que a escolha do tema está relacionada aos 

conteúdos/conceitos a serem trabalhados durante uma SE. 

Nesse entendimento, Halmenschlager e Souza (2012, p. 374) definem em seu 

trabalho que nos temas escolhidos para a produção e desenvolvimento de SEs, “não são 

elencados temas amplos, e sim situações que possibilitam, de forma clara e objetiva, a 

relação com o conhecimento historicamente construído nos componentes curriculares que 

contemplam a temática proposta” (Artigo 8). 

Desta forma para trabalhar a SE deve-se apresentar “uma situação real, concreta 

e de alta relevância social, e ao buscar compreender o tema oportuniza-se a construção de 

conceitos científicos com maior significado aos estudantes” (FRISON et al., 2007, p. 

338). No fragmento a seguir Freitas Filho (2010, p.71) busca representar essa ideia ao 

trabalhar com a SE na formação inicial de professores. 

Com a vivência de diferentes estratégias de ensino a partir de situação de estudo foi 

possível apresentar aos estudantes algo concreto, contextualizado, o que facilitou 

os trabalhos iniciais de aproximação e discussão dos diferentes conceitos na 

resolução da situação de estudo: “Bacia Leiteira do agreste Meridional”. As 

intervenções didáticas foram realizadas utilizando diferentes estratégias de ensino, 

a saber: estudo do meio, painel integrado, experimentação, estudo de textos e 

oficinas temáticas. [...] o uso de estratégias de ensino não convencionais, como as 

vivências implementadas, propiciam a assimilação melhor do conteúdo 

programático, fato este observado pelo tipo de respostas emitidas pelos estudantes 

nos relatórios e síntese de textos (FREITAS FILHO, 2010). (Artigo 4) 

Embora o FP7 trabalhe com a SE na formação inicial, este apresenta uma 

enunciação de sentidos quanto à compreensão da proposta ainda em construção. Logo 

cabe-nos fazer uma pergunta: “O que” e “como” estes formadores de professores que 

trabalham com a SE, compreendem tal proposta, visto que a apropiação, as experiências 
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e e a vivência com a SE ocorrem em grupos e locais distintos?  

Sendo assim, busco apresentar como os formadores de professores entrevistados 

têm compreendido a proposta da SE na dimensão do currículo como prática de 

significação e/ou colaborativo e como tem desenvolvido esses aspectos em suas práticas 

pedagógicas. 

Assim, de agora em diante realizo um delineamento das discussões tendo por base 

os referenciais abordados no capítulo 2 e as categorias apresentadas neste capítulo. 

3.2 Currículo como prática de significação 

Sobre a definição de Lopes e Macedo (2011) o currículo é uma prática discursiva, 

ao qual o discurso é produzido nos diferentes contextos sociais e culturais, enquanto refaz 

os sentidos colocados por tais discursos ao reconstruí-lo. Ou seja, o currículo é “a própria 

produção de sentidos que se dá em múltiplos momentos e espaços” (2011, p.41). 

Desta maneira, entendo que o currículo como prática de significação mediante o 

contexto histórico-cultural irá operar como uma produção cultural no qual os sujeitos 

interagem dentro dos diferentes períodos e espaços. Nesse sentido, busco entender como 

os formadores que trabalham com a SE em seus diferentes ambientes de formação de 

professores irão atribuir certa significação para a referida reorganização curricular. 

Desta forma, a categoria Currículo como prática de significação busca 

evidenciar a enunciação de sentidos que os formadores de professores atribuem para a 

proposta da SE. Assim, discuto as subcategorias para entender as enunciações de sentidos 

dos formadores por meio da Compreensão da SE pelos formadores de professores e 

da Abordagem por temas numa perspectiva interdisciplinar. 

Compreensão da SE pelos formadores de professores 

 Ao analisar as 30 unidades de sentido da categoria a priori “Currículo como 

prática de significação”, percebemos que do conjunto de significados, 22 unidades 

adequavam-se às compreensões que os formadores de professores possuem a respeito da 

SE, proposta de reorganização curricular. Portanto, pode-se expressar com base no que 

está exposto na literatura por Maldaner, Pansera-de Araújo, Auth entre outros, a definição 

de Situação de Estudo, porém o meu interesse foi de entender como esses formadores das 

diferentes regiões do país, por meio das suas práticas, interpretam a SE como proposição 

curricular. Deste modo, expresso a enunciação de sentidos que os formadores de 

professores atribuem para o termo Situação de Estudo com base no que se tem realizado 
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na universidade onde atuam, pois, “a própria produção de sentidos que se dá em múltiplos 

momentos e espaços” designará a compreensão de currículo (LOPES; MACEDO, 2011). 

Para isto, apresento um enfoque para os formadores que estão em diferentes espaços 

visando ter um entendimento de como estes enxergam a proposta da Situação de Estudo. 

Assim, FP1 compreende a Situação de Estudo como uma organização curricular que 

oportuniza um olhar sobre o sujeito em sua totalidade, considerando as questões da 

realidade em sua volta. 

Nós não queremos estudar conceitos isolados, mas conceitos situados em um 

contexto, então situar o estudo. [...]eu definiria a Situação de Estudo, como uma 

organização do currículo que permite um olhar mais abrangente para o aluno, um 

olhar para o aluno mais na sua integralidade eu começo a sentir esse aluno 

considerando os aspectos mais humanos do respeito, da ética, não só pensando eu 

sou professora de Química eu não quero só ensinar aquela Química que está posta 

lá só nos livros didáticos, mas que essa Química sirva para a vida deles, sirva pra 

ele melhorar a sua qualidade de vida, que sirva pra ele compreender as questões 

da sua realidade e que sirva pra ele também ficar tendo possibilidade de 

transformar o mundo onde ele vive. Então pra mim a Situação de Estudo ela te 

possibilita um olhar global sobre o ser humano e sobre as coisas que estão ao redor 

dele, isso que eu te diria o que é uma SE pra mim. (FPE1, grifo nosso) 

Notamos na compreensão deste formador de professores que os conceitos 

trabalhados na SE não são estudados isoladamente, porém consideram-se os aspectos 

relacionados ao contexto de uma situação real para que os conceitos tenham um 

significado para o estudante, de maneira que este compreenda as questões da realidade 

em sua volta e possa transformá-la. Neste aspecto compreendo no contexto do 

GPeCFEC24 que, se os conceitos trabalhados na SE são contextualizados a partir de uma 

situação concreta do cotidiano a fim de produzir significado, então a SE não pode ser 

relacionada a um tema qualquer e sim a um tema que apresente uma relevância social 

para os estudantes e para a comunidade escolar. À medida que o tema passa a ser 

trabalhado em sala de aula, os conceitos científicos introduzidos começam a produzir 

significado mais elaborado ao estudante para possibilitar a resolução dos problemas que 

são apresentados por meio da escolha de um tema conceitual. O trabalho 9 de Gehlen, 

Maldaner e Delizoicov (2012, p. 6) explicita essa ideia no fragmento seguinte ao discorrer 

a etapa de problematização ocorrida em sala de aula durante o desenvolvimento de uma 

SE. 

                                                           
24 Como integrante do GPeCFEC destaco que ao longo desses anos o grupo de pesquisa vem trabalhando 

com a SE e se apropriando de alguns aspectos da SE. Esse grupo tem adquirido características específicas 

com o passar do tempo ao ter uma leitura diferenciada da SE com a incorporação de outros elementos, para 

além dos aspectos considerados pelo Gipec.  
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É nesse momento em que os estudantes também são desafiados acerca de 

entendimentos sobre algum aspecto relacionado ao tema que faça parte de sua 

vivência. Nessa etapa, o professor traz para a discussão algumas palavras que 

mostram outras possibilidades de se compreender a situação problemática. Essas 

palavras, sempre conceitos sob o ponto de vista vygotskyano, começam a produzir 

algum sentido novo e podem vir a se tornar conceitos no decorrer do estudo. Elas 

orientam a discussão, embora os estudantes tenham total autonomia para usar suas 

palavras na produção dos entendimentos próprios. Cria-se, assim, a necessidade do 

estudo para se compreender a situação (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 

2012). (Artigo 9) 

Na perspectiva de Marcelo Garcia (1999), é considerável que os professores 

estejam receptivos para distinguir as peculiaridades socioeconômicas e culturais do 

contexto existente, necessitando apresentar o conhecimento sobre os seus estudantes. Isso 

só será possível tendo o conhecimento articulado a atividades que perpassem por 

situações objetivas que sejam da realidade. Nessa acepção, entendo que os formadores de 

professores se tornam agentes mediadores quanto à disseminação da Situação de Estudo, 

concebendo assim novas maneiras para se pensar o currículo. 

No tocante a ideia anterior, argumento sob o ponto de vista do FP8 que há uma 

relação entre o tema e o conceito científico na SE, a partir da atribuição de sentido que é 

expressa no fragmento seguinte. 

O primeiro aspecto é identificar um tema ou situação que possa ser analisado com 

os conceitos das Ciências, ou seja, identificamos os conceitos científicos que ajudam 

a compreender aquele fenômeno. Por exemplo, quando estudamos uma Microbacia 

de um Arroio, podemos lançar um olhar sobre o lugar de tomar banho, no verão; a 

vazão e a turbidez da água, a possibilidade de construir uma usina hidroelétrica; os 

micro-organismos da água, sua qualidade…e como então entender a potabilidade 

da água… a relação com as pessoas do entorno. (FPQ8) 

Assim pode-se aferir que os temas abordados na SE têm uma relevância social, do 

mesmo modo que apresentam uma característica de um tema conceitual quando se busca 

estabelecer um entendimento, um sentido dos conceitos das Ciências por meio do tema 

que está sendo estudado na SE. Em tal caso, para o FP8, na identificação do tema é 

necessário que esse seja analisado juntamente com os conceitos científicos a serem 

trabalhados. Isto é, o tema é identificado considerando os conceitos das Ciências de modo 

que: 

A escolha de um tema que possibilita estabelecer relações diversas entre 

componentes curriculares, especialmente, da área das CNT, facilita a organização 

de um currículo em SE com características interdisciplinares e ao mesmo tempo, 

permite atender importantes conteúdos escolares tradicionalmente desenvolvidos no 

Ensino Médio. Portanto, a determinação do tema constitui um importante passo na 

produção da reorganização curricular (MALDANER, COSTA-BEBER, 

MACHADO, 2012).  (Artigo 10) 
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Durante esse momento de reconhecimento do tema, considera-se a proposta 

interdisciplinar e o planejamento coletivo. Também é levado em conta, a reorganização 

dos conteúdos escolares por meio de situações do cotidiano dos estudantes de forma que 

aconteça a produção de significados mais complexos para os mesmos (FRISON, et al., 

2007). 

Desta maneira, apreendendo o currículo como uma prática de significação, 

verificamos nas falas dos formadores de professores o seu entendimento a respeito da 

Situação de Estudo: 

Eu caracterizaria a SE hoje como uma proposta de reconfiguração curricular acho 

que ela tem isso como propósito que é reorganizar o currículo só que muitas vezes 

essa reorganização se dá via a critérios conceituais. Então em algumas Situações 

de Estudo o que entra como equalizador é o contexto, [...]. Mais de qualquer forma 

seja ela com viés contextual ou seja ela com viés mais conceitual eu acho que ela 

rompe com a fragmentação do currículo tradicional, então ela traz novos 

elementos pra pensar e que o vai ser ensinado em sala de aula. Acho que tem muito 

também de colocar o aluno como protagonista, do processo de ensino 

aprendizagem, então tira a passividade coloca o aluno para pesquisar, para 

participar, para se envolver. Então tem vários elementos que eu acho que são muito 

positivo para a gente conseguir pensar aí numa educação um pouco mais contextual, 

um pouco mais de aproximação desse conteúdo escolar com o estudante né, com a 

realidade do estudante. (FPE3, grifo nosso) 

[...] a SE ela é de certa forma uma modalidade de ensino-aprendizagem, e também 

uma modalidade de reorganização curricular porque essa ideia de ser... 

Inicialmente era uma proposta, mas depois a gente realmente conseguiu perceber 

que ela se tornou realmente uma modalidade e que o grupo todo se identificou com 

essa que era uma proposta e realmente começou a trabalhar pela modalidade. E é 

o aspecto que se achava interessante é que está relacionado com a SE é a ideia de 

temas, temas relevantes para quem participa do processo. (FPE5, grifo nosso) 

Deste modo, para os formadores de professores a Situação de Estudo além de ser 

uma proposta de reconfiguração curricular, ela se configura em uma modalidade de 

ensino-aprendizagem que se desenvolve por meio do estudo de temas ao qual “se 

relacionam diretamente com os conceitos científicos das disciplinas de Física, de Química 

e de Biologia” (HALMENSCHLAGER; SOUZA, 2012, Artigo 8). Contudo, o currículo 

precisa ser produzido levando em conta a “dimensão psicológica do conhecimento” 

(LOPES; MACEDO, 2011). Nos referimos a esse aspecto corroborando com a ideia do 

ciclo dos componentes do conhecimento profissional dos professores apresentado no 

capítulo 2. Desta forma: “[...] o professor deve ver a matéria escolar como um saber a ser 

inserido em certa fase do desenvolvimento da experiência viva e pessoal do aluno” para 

que o conteúdo disciplinar a ser ensinado possa fazer sentido na vida do sujeito” (LOPES; 
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MACEDO, 2011, p.110). Boff, Rosin e Del Pino (2012, p. 179) exprimem essa ideia 

como apresentado no fragmento a seguir: 

Podemos observar a forma pela qual a professora aborda o conteúdo sobre célula, 

no contexto da SE, e a maneira pela qual procura envolver os educandos, utilizando 

uma linguagem mais aberta. Eles participam à medida que vão compreendendo que 

seu corpo é formado pela união de diferentes tipos de células ao mesmo tempo em 

que aprendem termos mais complexos que a professora esclarece como morfologia 

e fisiologia (BOFF; ROSIN; DEL PINO, 2012). (Artigo 11) 

Para o FP5 a SE está relacionada a esses temas relevantes, isto é, temas que sejam 

ligados as situações do cotidiano e ao contexto de quem está envolvido no processo de 

desenvolvimento da SE. Além dessa compreensão, na concepção do FP3 a SE permite 

que o estudante seja autor do próprio conhecimento nesse processo de ensino e 

aprendizagem, entendendo que a reorganização do currículo mediante a SE não traz 

autonomia apenas para o professor. Neste caso a reorganização curricular por meio da 

SE, “não forma apenas os estudantes, mas o próprio conhecimento, a partir do momento 

em que seleciona de forma interessada aquilo que é objeto da escolarização” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 29). Deste modo, o fragmento a seguir pode auxiliar para tal 

compreensão: 

Para mim a SE é quando tu escolhe, tu determina, tu trabalha em grupo e dialoga 

ao escolher um determinado tema. Para mim ela (SE) vai começando pelas ideias 

de tema que são situados no contexto e no lugar, para tu poder ter uma ação sobre 

o que esse tema..., essa questão situada. Isso tudo por que? porque isso vai provocar 

que os alunos estudem e o próprio professor estuda, por isso ela (SE) é uma 

situação, uma questão, um tema, um problema que permite que as diversas 

Ciências possam ser trabalhadas ali, os diversos conceitos que a gente quer que 

sejam determinados e identificados e isso possibilite, provoque momentos de estudo, 

reflexão como busca tanto do professor quanto do aluno, porque ela (SE) é um 

processo, ela (SE) é um currículo que provoca uma processualidade dinâmica. Não 

é uma coisa parada, é algo que provoca o desenvolvimento do pensamento, o 

desenvolvimento cognitivo dos sujeitos a partir dos conceitos identificados e dos 

significados a serem constituídos pela compreensão desta situação. (FPE8, grifo 

nosso) 

Nesse aspecto, entende-se que a reorganização do currículo pode possibilitar 

meios que permitam que se escolha o que ensinar, por meio do contexto cultural e 

coletivo, pois o conhecimento não encontra-se extrínseco ao estudante mas, está em 

constante interação com ele (LOPES; MACEDO, 2011). De acordo com as autoras, essa 

interação se estabelece na própria resolução dos conteúdos nos quais os diálogos se 

constituem. Portanto, as concepções do que vem a ser a Situação de Estudo podem 

apresentar diferentes sentidos, em razão dos contextos socioculturais e dos distintos 

propósitos com que se pretende trabalhar o currículo.  
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A gente tem entendido que a SE ela é uma reorganização curricular levando em 

consideração a interdisciplinaridade, a contextualização eu acho isso muito 

importante não sei se estou avançando, porque a gente tem percebido que melhora 

muito a motivação dos alunos quando se trabalha de uma forma parecida com uma 

SE. Eu digo parecido porque a gente já vinha fazendo alguns trabalhos com o estudo 

de caso, mas a SE parece que ela dá uma... envolve mais os alunos né, talvez pelo 

tempo que ela necessita para ser desenvolvida, eu acho assim que a gente vê 

realmente a interdisciplinaridade e a contextualização nela. (FPE6, grifo nosso) 

Então, para mim a SE é uma proposta, ela é teórica, tem também alguns 

fundamentos metodológicos como desenvolver essa proposta e a proposta ela tem 

esse caráter né de planejamento numa abordagem que envolvem questões 

contextuais né, que tenham vivências, situações da realidade do estudante e 

também uma proposta que permitem abordagem interdisciplinar e multidisciplinar 

em que ela ultrapassa a própria disciplina. Então, o trabalho com temas que sejam 

da realidade do aluno e dentro dessa realidade eu extrapolo o disciplinar, para 

entender o contexto do problema estudado, eu acabo tendo que utilizar de conceitos 

que extrapolam, por exemplo, a Química, então ela extrapola. (FPE2, grifo nosso) 

Os formadores de professores ao expressarem as suas compreensões acerca da 

Situação de Estudo como uma organização curricular, apresentam subjetivamente uma 

produção de significação que é característico de sua prática docente e das relações que se 

estabelecem mediante a construção do conhecimento. Deste modo, para Lopes e Macedo 

(2011, p. 71) o conhecimento pode ser entendido como “um conjunto de concepções, 

ideias, teorias, fatos e conceitos submetidos às regras e aos métodos consensuais de 

comunidades intelectuais específicas”. 

Abordagem por temas numa perspectiva interdisciplinar 

Ainda, considerando o currículo como prática de significação, percebo que os 

formadores de professores trouxeram algumas compreensões referentes à utilização do 

tema na reorganização do currículo mediante a Situação de Estudo. Nesta subcategoria 

foram selecionadas 8 unidades de sentido que versam sobre a discussão de temas que se 

relacionam numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, pode-se notar nas falas dos 

formadores de professores que ao se considerar um tema a ser trabalhado por meio da 

Situação de Estudo é necessário levar em conta os conceitos a serem desenvolvidos para 

se ter uma melhor apreensão acerca do tema estudado. 

Penso que não existe maneira melhor para pensar a interdisciplinaridade e a 

contextualização do conhecimento que a abordagem a partir de temas. (FPQ7, 

grifo nosso) 

Complementam outros formadores da seguinte forma: 

A SE ao tratar de temas, ao tratar dessas interações da contextualização, da 

interdisciplinaridade enfim, ela começa a criar uma certa diferenciação no próprio 

curso de licenciatura. [...] Então quer dizer, a ideia da SE ela envolve um tema 
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relevante, ela de certa forma mostra um caminho de como desenvolver esse tema e 

ao se tornar na ideia de reorganização curricular quer dizer que conceitos são 

importantes, são os mais representativos pra compreender aquele tema que não se 

pode pensar em muitos conceitos tem que pensar aqueles que são mais relevantes e 

que eles sejam bem significados esses conceitos. (FPQ5, grifo nosso) 

[...] pensávamos um tema e buscávamos compreender os conteúdos, os conceitos de 

Química, Física e Biologia a partir do tema. Então, sempre a busca foi fundamental 

para compreender os conceitos da área de Ciências da Natureza em especial, 

sempre a partir de um contexto que fosse relevante socialmente. Então, o grupo de 

professores do Gipec reunia e pensava no tema, a gente estudava o tema e 

procurava ver que conceitos precisava para desenvolver esses ahm... para 

compreender esta temática. (FPE1, grifo nosso) 

De acordo com Gehlen (2009, p. 181) “a Situação de Estudo se configura como 

uma proposta de reconfiguração curricular, em que são abordados determinados temas 

que apresentem a possibilidade de relacionar diversos conceitos entre diferentes áreas do 

saber”. Portanto, os formadores de professores manifestam em suas falas que ao 

abordarem um tema na Situação de Estudo busca-se compreender os conceitos 

necessários que sejam relevantes para aquela situação em estudo. Mas que temas 

relevantes são esses? Segundo Halmenschlager e Souza (2012, p. 375) “no processo de 

escolha da temática é levado em consideração o potencial desta para a realização de um 

trabalho interdisciplinar, no sentido de possibilitar a abordagem de conteúdos 

disciplinares de forma articulada” (Artigo 8). 

Na reorganização do currículo no formato da SE,os temas são especificados 

mediante uma situação da realidade dos sujeitosapresentando alta relevância social 

(FRISON et al., 2007). Considerando que os temas estão relacionados as experiências da 

realidade do sujeito, então “o currículo deve proporcionar ao sujeito entender a natureza 

dessa experiência” (LOPES; MACEDO, p. 35). Nesse sentido para FP1 os conceitos 

ajudam a relacionar o tema a ser estudado numa SE. Assim, os professores das distintas 

áreas do conhecimento podem contribuir na seleção dos conceitos principais que 

necessitarão ser “desenvolvidos, produzidos, significados e ressignificados” (FRISON et 

al., 2007, p. 341). 

Para Marcelo Garcia (1999), o conhecimento substantivo25 é fundamental na 

proporção em que define a partir de que interpretação o que os professores irão ensinar. 

                                                           
25Para Marcelo Garcia (1999, p.87), conhecimento substantivo abrange “ideias e tópicos a conhecer, ou 

seja, corpo de conhecimentos gerais de uma matéria, os conceitos específicos”. 
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Assim, no entendimento dos formadores, na reorganização curricular, os temas são 

escolhidos para depois nortear os conceitos a serem trabalhados. 

Quer dizer pensamos um tema e depois a gente vê que conceitos são [essenciais] 

pra trabalhar aquele tema, quer dizer é o tema que vem primeiro e não os conceitos. 

(FPQ5, grifo nosso) 

Por mais que as vezes não tenha um planejamento integrado com outros professores 

de outras áreas isso não significa que o professor que é regente da disciplina 

Química também não possa ultrapassar as barreiras da própria disciplina pra 

tentar entender melhor esses problemas que envolvem o tema em estudo, que a SE 

é uma situação pra eles estudarem um tema e entender, conhecer melhor esse tema. 

(FPE2, grifo nosso) 

 Os conceitos se originam dos conteúdos que são trabalhados nas diversas áreas do 

conhecimento pela Situação de Estudo, no qual os conteúdos são interpretados como 

“saberes e formas culturais” no sentido de auxiliar para a aprendizagem conceitual dos 

sujeitos em formação (LOPES; MACEDO, 2011, p. 60). Nesse sentido, Gehlen (2009) 

explica que: 

[...] o processo da significação conceitual tem início na Problematização ― 

primeira etapa da Situação de Estudo ―, o que faz com que sua configuração 

seja conceitual. Isto é, seu objetivo é trazer à tona um problema que está 

presente na vivência dos estudantes, em que o seu equacionamento necessita 

de novas palavras representativas de conceitos, sendo este o primeiro passo da 

significação conceitual (GEHLEN, 2009, p. 185).  

Nessa acepção, entendo que por meio das práticas realizadas pelos formadores de 

professores na formação inicial, o processo da construção e elaboração dos temas na SE, 

irá conferir ao professor em formação a apropriação tanto do conhecimento do conteúdo 

quanto do conhecimento didático do conteúdo. Nesse aspecto, faço menção a Marcelo 

Garcia26(1998) ao tratar que o conhecimento didático do conteúdo será produzido a partir 

do conhecimento do conteúdo que o professor já possui. Assim, visualizamos na fala do 

formador de professores FP1 este processo de construção do conhecimento envolvendo 

os licenciandos: 

Então esse grupo de professores pensava, estudava na verdade o tema por isso vem 

o nome Situação de Estudo, estudava o tema e estudava os conceitos necessários 

para compreender este tema. A partir daí nós começamos sempre a envolver alunos 

da licenciatura em Química e Biologia, alguns de Física e estes alunos faziam parte 

então do grupo, onde cada sujeito do grupo teria que buscar alguma compreensão, 

ou alguma atividade sobre esse tema. (FPE1, grifo nosso) 

                                                           
26Como exposto no capítulo 2, para Marcelo Garcia o conhecimento didático do conteúdo corresponde a 

união entre o conhecimento da matéria a ensinar e o conhecimento pedagógico e didático de como a ensinar. 

Já o conhecimento do conteúdo é aquele conhecimento que os professores possuem do conteúdo a ser 

ensinado. 
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A Situação de Estudo como “prática de significação ou prática discursiva” no 

processo de ressignificação do currículo produz um novo sentido ao currículo de Ciências, 

considerando os diferentes discursos sociais e culturais dos sujeitos envolvidos 

estabelecendo o sentido da proposta (LOPES; MACEDO, 2011, p. 41). 

Nesse sentido, busco entender mediante a compreensão dos formadores de 

professores como se constituem essas interações socioculturais dos sujeitos envolvidos, 

uma vez que a Situação de Estudo como uma prática discursiva se torna uma produção 

cultural nos diferentes ambientes de ensino. Para isto, voltamos o nosso olhar para a 

próxima categoria estabelecida como Currículo colaborativo. 

3.3 Currículo colaborativo 

Sob o olhar dos referenciais adotados, parto da premissa de que um dos fatores 

importantes para o desenvolvimento do currículo está relacionado ao aspecto de uma 

formação docente qualificada. Tal formação pode contribuir para a forma com que o 

professor perceberá o currículo em que está sendo formado, de forma a permitir que suas 

escolhas influenciem em qual tipo de currículo desenvolverá futuramente em sala de aula. 

Deste modo uma formação de professores que envolve o currículo na perspectiva 

colaborativa necessita: 

Conceber a formação de professores de forma contínua; Integrar a formação 

de professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento 

curricular; Relacionar os processos de formação de professores com o 

desenvolvimento organizacional da escola; Articular a formação de 

professores em relação aos conteúdos acadêmicos, disciplinares, e a formação 

pedagógica dos professores; Realizar a integração entre a teoria-prática na 

formação de professores; Procurar a semelhança entre a formação recebida 

pelo professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido que 

desenvolva e; Proporcionar o princípio da individualização27 como elemento 

integrante de formação de professores (MARCELO GARCIA, 1999, p. 27-29) 

Em prática, a SE tem favorecido o processo de formação colaborativa, ao qual se 

estabelece numa estrutura de organização curricular que envolve um coletivo de 

professores de diferentes áreas e níveis de formação. De acordo com a produção do 

currículo e tendo como princípio a formação de professores “a integração torna-se 

importante, pois permite desenvolver a existência de inter-relações” entre os diferentes 

sujeitos (LOPES; MACEDO, 2011, p. 131). Maldaner et al., (2007) apoiados em Hames 

(2004), afirmam que os processos de formação dos professores e dos professores em 

                                                           
27De acordo com Marcelo Garcia (1999, p. 29) o princípio da individualização deve ser entendido não só 

em relação ao professor como indivíduo, como pessoa, mas deve ser ampliado de modo a abranger unidades 

maiores tal como as equipes de professores ou a escola como unidade. 
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formação inicial no contexto da SE, ocorrem de maneira vinculada com os processos de 

desenvolvimento do currículo. Ou seja, quando os três coletivos de sujeitos inter-

relacionam-se de forma sistemática e passam a refletir no ensino praticado no ambiente 

escolar e acadêmico, criando novas alternativas de organização do currículo, então 

começa a ser percebido avanços na forma de ensino praticado. 

Verificando os discursos dos formadores de professores, entendo que a Situação 

de Estudo irá apontar como característica o trabalho coletivo na integração das áreas do 

conhecimento, organizada pelo coletivo de sujeitos no qual o currículo colaborativo será 

constituído através da interação social. 

As 44 unidades de sentido que se enquadram nesta categoria, foram reorganizadas 

em subcategorias a fim de se ter um olhar mais detalhado para as compreensões dos 

formadores de professores, a saber: Desenvolvimento de Situação de Estudo na 

formação inicial; Interdisciplinaridade e Inter-relação entre universidade/escola.  

Desenvolvimento de Situação de Estudo na formação inicial  

 A fim de se entender o sentido dado ao currículo colaborativo foi estabelecida esta 

subcategoria a partir das enunciações de sentidos pelos formadores de professores, ao 

tratar do desenvolvimento da Situação de Estudo no processo formativo de professores 

em formação. Assim, os formadores de professores evidenciam as diversas formas de 

trabalho com a SE na formação inicial: 

Desenvolvemos uma SE daquelas já publicadas e depois convidamos os alunos a 

elaborarem uma SE sobre as temáticas que desenvolveram no estágio do ensino 

fundamental ou médio. A questão da SE como forma de superação da fragmentação 

do conhecimento científico é discutida ao longo das aulas de Epistemologia e 

Educação. (FPQ5) 

[...] atualmente eu estou coordenado o PIBID de Biologia. O ano passado a gente 

trabalhou com a sexta série do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. 

Hoje eu estou tentando acoplar esse conhecimento de desenvolvimento de SE no 

projeto PIBID e também a gente trabalha com os licenciandos que estão estagiando 

no ensino fundamental para eles prepararem uma SE na universidade, mas em 

diálogo com o professor da escola para no próximo semestre desenvolver essa SE. 

(FPE2) 

 Como pode ser notado, alguns formadores têm usado o projeto do PIBID para 

desenvolver a proposta da SE durante a formação inicial de professores, como relatado 

também por outro formador de professores ao argumentar: 

Iniciei o trabalho com Situação de Estudo quando ingressei no PIBID em 2012. 

Como no projeto deste programa estava previsto o estudo da SE dei continuidade. 



97 
 

Depois, no atual projeto, continuei com a mesma ideia pois considero a SE como 

uma excelente oportunidade de reestruturação curricular que concilia 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e contextualização de uma forma que 

não conhecia. Assim considero essas 

características como fatores que me influenciaram. (FPQ6) 

[...] ao longo dessas disciplinas em estágios supervisionados 2 nós acabamos 

criando também Situação de Estudo dentro da disciplina, o mesmo aconteceu no 

estágio supervisionado 4 que era para Química também, a ideia da proposta era de 

planejar as atividades de ensino pra serem desenvolvidas depois no estágio 

supervisionado posterior na escola. (FPE2) 

Atualmente a gente está conseguindo trabalhar com a Situação de Estudo na 

licenciatura, na disciplina de Projeto Integrado de Prática Educativa. Nós estamos 

conseguindo já há dois anos trabalhar com SEs envolvendo alunos da Química e da 

Física e a gente consegue juntar os alunos dessas turmas e as aulas são 

concomitantes e a gente tem duas horas semanais de aulas de PIPP e as aulas são 

em conjunto com os alunos da Física e da Química, eles trabalham em primeiro 

momento a ideia de um projeto e depois trabalham com SEs. (FPE5) 

Evidencia-se nas falas acima que os formadores de professores têm trabalhado 

com os professores em formação inicial nas disciplinas dos cursos de licenciatura e 

também no PIBID, utilizando a proposta de abordagem temática que tem como função a 

reconfiguração do currículo de Ciências com base em Situação de Estudo. A utilização 

da SE no PIBID tem contribuído para a formação do licenciando, pois o trabalho é 

realizado considerando as relações que se estabelecem entre a tríade característica da SE. 

Se o formador de professores trabalha com a SE na perspectiva das disciplinas 

acadêmicas, possibilita no decurso do desenvolvimento de formação do licenciando, 

agregar novas potencialidades e novas possibilidades de ensino. A dinâmica curricular e 

o planejamento coletivo durante a elaboração e o desenvolvimento da SE consistirá em 

“entender a escola como um lugar onde surgem e se pode resolver a maior parte dos 

problemas do ensino” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 171). 

Nessa acepção, considero ser necessário para o professor em formação adquirir o 

conhecimento dos aspectos curriculares e das propostas inovadoras de ensino durante o 

processo formativo, pois entendemos que esse processo de formação o constituirá no 

saber ser e estar na profissão. É neste entendimento que salientamos a fala do formador 

de professor FP2: 

[...] quando eu trabalhei na UFSC como professor substituto eu fazia isso, tinha 

uma disciplina de metodologia de pesquisa, não metodologia do ensino de Química 

e dentro da disciplina eu trabalhava com projetos, né na restruturação de projetos, 

e aí eu apresentava as propostas que tinham eu levava a discussão de CTS, 

Abordagem Temática Freireana e levava também a SE, unidades de aprendizagem 

e aí eles optavam por uma delas e planejavam uma sequência de atividades com 

base em uma das propostas, e as vezes eram de SE. (FPE2) 
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Neste sentido, Marcelo Garcia (1999, p. 84), apoiado em Barnes, afirma que: 

[...] o conhecimento que os professores em formação têm de adquirir deve 

provir sobretudo na análise de experiências da classe, dos trabalhos dos 

estudantes, de observações de professores especialistas, de reflexões sobre a 

própria prática e de diálogos com bons professores”. 

 Essas relações que acontecem por meio do desenvolvimento da Situação de 

Estudo durante a formação inicial entre formadores de professores-licenciando, 

possibilita que o sujeito que está sendo formado para a profissão docente possa atuar de 

maneira diversificada ao praticar o conhecimento obtido em sua formação. Isto é 

contemplado nas falas de dois formadores de professores ao serem analisadas as 

informações obtidas no corpus da pesquisa. 

 Nesse aspecto, nos diferentes contextos de formação no qual os formadores de 

professores vivenciaram as suas experiências com a Situação de Estudo, constatamos em 

seus relatos que o seu primeiro contato inicial com a proposta foi no período de sua 

formação inicial e também na pós-graduação. Deste modo, evidenciamos o que dizem 

esses formadores a respeito de suas vivências com a Situação de Estudo durante o 

processo de formação: 

Bem, eu comecei a trabalhar com a SE, quando estava na graduação da 

licenciatura em Química lá da UNIJUÍ. É, e eu ouvi pela primeira vez quando eu 

comecei o Estágio Supervisionado I.[...] tive componentes curriculares que tinham 

como base a Situação de Estudo (SE) no desenvolvimento de Temas para o ensino 

de Ciências (ensino fundamental) e ensino de Química (ensino médio). Também fui 

bolsista de IC no GipecUnijuí onde participei em atividades de planejamento de SE 

de modo colaborativo com professores de uma escola Estadual de Ijuí. (FPQ2, grifo 

nosso) 

Meu contato com a SE foi por meio destes colegas durante o mestrado e doutorado, 

e como minha atuação no ensino superior ainda é 

recente, não tive a oportunidade de trabalhar ela (SE) de forma sistemática. [...] 

então acho que a SE tem um potencial grande de ser desenvolvido ali dentro desse 

curso de formação e aí é claro que a questão curricular do curso eu vejo é assim, 

uma opinião minha ela é fundamental, não tenho como inserir isso dentro de um 

curso que é fechado e formatado, a gente vê as dificuldades acontecendo em cursos 

que têm esse viés ainda disciplinar né, pois o curso é só de Física, só de Química, 

só de Biologia e só de Matemática isolados do contexto né. (FPQ7, grifo nosso) 

Assim, no contexto da experiência da prática na formação inicial Maldaner (2000, 

p. 45) salienta que: 

A prática atual de formação inicial mais frequente de professores, isto é, a 

separação da formação profissional específica da formação em conteúdos, cria 

uma sensação de vazio de saber na mente do professor, pois é diferente saber 

os conteúdos de química, por exemplo, em um contexto de química, de sabê-

los, em um contexto de mediação pedagógica dentro do conhecimento 
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químico. Em situação prática de ensino, o professor não terá disponível um 

conhecimento profissional peculiar. 

A citação de Maldaner feita há 17 anos atrás ainda pode ser considerada atual 

considerando a configuração de alguns cursos de Licenciatura, no entanto, a SE 

possibilita a aproximação das discussões dos conteúdos quer sejam químicos, físicos ou 

biológicos, aproximando-os da mediação pedagógica necessária ao licenciado. Desta 

maneira, entendo ser necessário que o processo formativo dos futuros professores 

contemple na sua integralidade a compreensão da SE nas interações sociais entre os 

sujeitos e pelas diversas áreas do conhecimento. Em vista disso a formação do 

conhecimento profissional docente auxiliará no desenvolvimento das práticas de ensino 

tanto no contexto das universidades, como nos espaços e períodos escolares. 

Interdisciplinaridade  

 A interdisciplinaridade se configura no contexto da Situação de Estudo por meio 

do processo de reconfiguração do currículo de Ciências, no qual as áreas afins se integram 

para a conceituação do conhecimento científico. Para Boff et al. (2008), ao serem 

desenvolvidos os conteúdos disciplinares no formato de Situações de Estudo, os conceitos 

das diversas áreas do conhecimento podem ser discutidos nas articulações 

interdisciplinares, ocasionando reflexões sobre os aspectos socioculturais. 

Na análise desta subcategoria, os formadores de professores trazem em seus 

discursos, a formação de um coletivo de professores de diferentes áreas, marca 

característica do planejamento e desenvolvimento de uma Situação de Estudo.  

Nós desenvolvemos no caso nesta escola, já as cinco SEs, enfatizando conceitos de 

Física, de Química e Biologia e atualmente a gente trabalha continua trabalhando 

na licenciatura. Hoje mudou nós temos uma nova forma de condução da formação 

de professores, onde nós temos disciplinas que envolvem os professores de todas 

as áreas. Então nós temos da Linguagem, da Matemática, da Ciência da Natureza, 

Ciências Sociais, então todos esses alunos estão no mesmo ambiente e a gente 

continua agora fazendo numa modalidade nova que é o primeiro ano que está 

acontecendo em todas as áreas junto trabalhando com uma temática, mas sempre 

na perspectiva de entender os conceitos específicos disciplinares, mas no contexto 

que seja de relevância social porque a gente possa discutir questões de saúde, se 

possa discutir questões sociais, questões culturais, questão da violência enfim, 

quando todas as áreas trabalham junto é possível abordar o tema na sua 

globalidade.(FPE1, grifo nosso) 

Então lá na escola eles planejavam a SE que emergiu de contextos de discussão a 

partir de discussões que tinham na mídia sobre a questão do aquecimento global 

[...]. Então, o grupo começou a planejar uma SE sobre o aquecimento global do 

planeta e aí é nesse planejamento, posso dizer que eles tinham um grupo que 

planejava e dentro desse grupo tinha professores de Biologia, Química, Física e 



100 
 

Matemática que depois acabou integrando outras áreas como português, mas no 

começo eram essas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. (FPE2, grifo 

nosso) 

Então a gente tem trabalhado na escola buscando desenvolver uma SE[...] nós 

estamos trabalhando com quatro escolas e em cada escola vão alunos de Biologia, 

Matemática e História, Letras e Pedagogia que são os cinco cursos e Educação 

Física que são os cursos da Unijuí que são as licenciaturas remanescentes. Então a 

gente está conseguindo levar alunos de cada um dos cursos pra mesma escola tá, 

mas ainda não conseguimos todos os diálogos entre esses alunos. (FPE2) 

Os resultados dos discursos dos formadores de professores revelam a importância 

de a SE ser trabalhada no processo formativo considerando-se o planejamento coletivo 

que envolve as diferentes áreas do conhecimento. É o que Lopes e Macedo (2011) 

afirmam ao ressaltar que para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, deve ocorrer a 

contribuição e a coordenação entre as áreas disciplinares, de forma a serem inseridos 

resultados das diversas especialidades disciplinares, tal como conceitos, instrumentos e 

técnicas.  

Com isso aponto a percepção de Frison et al. (2007) que menciona a importância 

do envolvimento dos professores de áreas diversificadas em momentos de estudo, visto 

que essas interações com o outro auxiliam no crescimento do grupo compreendido 

coletivamente, “capaz de gerar enriquecimento das disciplinas envolvidas na atividade 

interdisciplinar” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 133). Portanto, é neste processo de 

reconfiguração curricular que os professores interagem com outros especialistas, no qual 

o conhecimento profissional específico de cada professor será compartilhado com o 

grupo, dando origem a construção da SE, mediante um planejamento do currículo. Essa 

ação participativa da construção do currículo colaborativo por meio da SE, é também 

caracterizada pela formação da tríade que abrange os diferentes níveis de formação 

docente. Nesse sentido, Lopes e Macedo (2011) definem o planejamento curricular como: 

[...] a criação e aplicação de critérios para a formulação de um plano eficaz de 

ensino, constituído de objetivos e conteúdos, assim como de orientações 

didáticas e critérios de avaliação. Planejar seria definir metas e estabelecer 

formas de atingi-las de maneira eficaz com economia de tempo e recursos 

(p.63). 

Considero a importância dessa ação para a formação docente, pois entendemos 

que a SE permite ao professora possibilidade de romper com o conhecimento disciplinar 

na interação entre os sujeitos a fim de possibilitar um contínuo “exercício de reflexão 

sobre possibilidades, problemas e limitações” para se fazer um trabalho interdisciplinar 

(BOFF et al., 2008, p.97). Isto pode ser verificado na fala do professor FP5: 
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[...] eles tinham sim as vezes alguns problemas em relação a essa dificuldade de 

nem sempre o colega poder participar da reunião, então tinham alguns que só as 

vezes podiam participar da reunião e que tinha esse horário disponível e esses que 

participavam estabeleciam relações bem boas em termos de como abordar o tema. 

Claro, demora porque tem um planejamento, tem que entrar em consenso, tem um 

trabalho assim que demanda tempo né planejamento. E aí as vezes eu escutava 

alguns relatos de que em outras áreas como tinha professores que não eram 

participantes do grupo então acabava empacando nessa continuidade e ficava preso 

nas próprias áreas mas isso não impedia de desenvolver. É claro tem os seus 

problemas que o professor ele não é formado em Biologia, ele não é formado em 

Química e nós que somos da Química acabamos esbarrando nessa dificuldade de 

extrapolar, acaba sendo extrapolar como se fosse indicar links pra que o aluno 

consiga estabelecer relações com o conteúdo que está estudando no ensino Médio. 

(Grifo nosso) 

Então, se a formação é disciplinar, o currículo colaborativo que permeia a SE vem 

contribuir no sentido de que a “ação coletiva no planejamento, execução e 

acompanhamento das SEs, vem extrapolando a ação apenas disciplinar, instituindo novos 

espaços de pesquisa, formação e prática” (MALDANER et al., 2007, p. 115). Todo esse 

processo de planejamento e envolvimento por parte dos formadores de professores, 

licenciandos e professores em exercício é mobilizado em diferentes tempos e espaços 

buscando fornecer ao estudante novas formas de significar os conceitos científicos por 

meio dos conteúdos específicos de cada área. 

Inter-relação entre universidade/escola 

Para discutir a compreensão dos formadores de professores acerca da inter-relação 

entre o espaço da universidade/escola, precisamos primeiramente entender como ocorrem 

as relações nas interações sociais no âmbito acadêmico e no contexto escolar a partir das 

ações realizadas com a SE. Assim, com base na perspectiva histórico-cultural de Vigotski, 

os sujeitos irão se constituir nas interações com o outro e, sendo assim, as relações que 

são estabelecidas entre professor-aluno em um grupo social, exercerão uma importante 

função para a construção do ser humano. Nesse sentido, Oliveira (2010) afirma:  

[...] é através da relação interpessoal concreta com outros homens que o 

indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de 

funcionamento psicológico. Portanto, a interação social, seja diretamente com 

outros membros da cultura, seja através dos diversos elementos do ambiente 

culturalmente estruturado, fornece a matéria prima para o desenvolvimento 

psicológico do indivíduo(p.39). 

 Sabe-se que é característico da Situação de Estudo a relação entre os sujeitos que 

acontece através da composição da tríade formada por seus coletivos de formadores de 

professores, licenciando e professor da educação básica. Os formadores de professores 

em seus diferentes contextos de trabalho, apresentam certas peculiaridades quanto a sua 
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forma de atuação. Desta maneira, trago algumas descrições das relações que são 

estabelecidas por estes formadores no contexto da universidade/escola.  

 O formador de professores FP1 demonstra em seu discurso que a sua relação com 

a escola ocorre em momentos pontuais de encontros através de projetos de pesquisa e pela 

interação entre formador de professores-licenciando, sendo que este último sujeito é o 

responsável pelo diálogo com os sujeitos da escola.   

A minha forma de inter-relação com a escola é sempre: se eu não puder estar lá 

dentro, ter um elo com alguém que está lá, ou o meu aluno dialoga né e a gente 

discute e aí sem pensar em momentos de outros encontros não muito sistemáticos 

né. [...] nós acabamos de fazer um projeto CNPq que a proposta era de ter oito 

coletivos de escola e em cada escola eu tinha um aluno coordenando na escola o 

coletivo. Então essa foi... em alguns momentos eu vou a escola fazer os meus 

encontros, mas, quem está direto lá são mais os meus alunos, não por não ser o meu 

desejo mas, pelo que a gente tem que dar conta de tanto trabalho e pesquisa que tem 

que fazer. Além disso tem os alunos da licenciatura que também vão para a escola 

e que também nos trazem e levam as discussões que são travadas na universidade. 

(FPE1, grifo nosso) 

No caso do formador FP2, este expressa ter criado aos poucos o vínculo com a 

escola através das disciplinas de Estágio e por estar alocado a pouco tempo nesta atual 

Instituição de Ensino Superior, deixa claro que o PIBID tem propiciado a criação desse 

vínculo e o estabelecimento das relações entre a universidade e a escola. 

Então, eu faço um pouco mais de dois anos que estou na (Universidade X) né e lá 

eu comecei a trabalhar com estágios, e agora acho que é a terceira turma de estágio 

que eu vou estar assumindo e assim eu ainda estou aprendendo e estamos tentando 

criar os vínculos mesmo com as escolas, sim o PIBID é um dos programas que 

permite que acaba possibilitando mais esse vínculo [...]. (FPE2) 

 Este sujeito também complementa: 

Então a parceria com a escola ainda ela não é assim tão formalizada, mas ela existe 

sim mais em termos informais de conhecimento. [...] a parceria ela se dá muito hoje 

pelo que está acontecendo a partir do PIBID. O PIBID é uma ponte e lá (na 

universidade) nós não temos esse grupo que estuda e desenvolve abordagens na 

escola. A gente tem o PIBID e o PIBID desenvolve também abordagens que até tem 

assim uma certa aproximação com abordagem, é a abordagem temática que eu faço 

com os alunos mas a gente não chama de Situação de estudo, são temas né que a 

gente parte dos documentos oficias a partir dos eixos né que tem nos PCNs, que é 

do saber fazer, investigação e compreensão, abordagens sociocultural, então, a 

partir dos eixos se planejaram temas né e dentro desses temas uma sequência de 

atividades que os alunos acabam desenvolvendo na escola.(FPE2, grifo nosso) 

 O formador FP4 também apresenta essa relação com a escola através das 

disciplinas ministradas para os licenciandos na universidade. Isso pode ser observado no 

fragmento a seguir. 
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Trabalho na Instituição X com a disciplina Estágio Curricular Supervisionado IV. 

Nessa disciplina os estudantes fazem contato com professores de escolas de 

Educação Básica, nível médio, momento em que definem várias questões: negociam 

possibilidades de Estágio na escola; definem com o professor a turma na qual o 

estágio será realizado e o período, sempre considerando a matrícula do 

licenciando na universidade. Nessa disciplina oferecida no primeiro semestre de 

cada ano, os alunos negociam os conteúdos e conceitos que precisam trabalhar. A 

partir disso, é definida uma temática, ou seja, um objeto complexo para ser 

estudado. Os conteúdos são inseridos à medida que eles se fazem necessários para 

compreender a Situação de Estudo eleita. (FPQ4, grifo nosso) 

Neste contexto de formação, FP4 estabelece um diálogo entre os licenciandos e os 

professores das escolas. Como exposto na fala seguinte: 

Antes de concluirmos o Estágio Curricular Supervisionado os professores das 

escolas foram convidados a participarem de uma discussão sobre a produção do 

licenciandos. Para esse momento preparamos a apresentação das propostas, a qual 

foi socializada aos professores, [...]. (FPQ4) 

 A inter-relação que é estabelecida no ambiente concreto (universidade/escola) 

propicia a interação pelos diferentes sujeitos (formadores-licenciandos-professores da 

escola), pois possibilita o desenvolvimento profissional tanto dos professores em 

formação inicial quanto dos professores em exercício. Esse processo formativo 

contribuirá para que o licenciando e o professor da escola possam refletir em sua “própria 

prática com o propósito de analisar criticamente situações, muitas vezes conflituosas, 

vivenciadas em sala de aula, com vistas à produção de saberes necessários para a tomada 

de decisões mais eficazes” (FRISON, 2012, p.14). 

 No decorrer das atividades desenvolvidas no contexto universidade/escola, os 

formadores de professores aperfeiçoam os seus conhecimentos, sendo capazes de refletir 

e avaliar sobre a sua prática docente ao trabalhar com os diferentes coletivos de 

professores da formação inicial e continuada. Portanto, os diferentes ambientes de 

formação em que os formadores de professores podem atuar, propiciará que aconteça o 

diálogo entre os sujeitos de diferentes níveis e áreas de formação, visto que “esta relação 

não se estabelece exclusivamente para o desenvolvimento das práticas de ensino, mas 

também como prática habitual facilitadora do desenvolvimento profissional tanto dos 

professores da escola como os da universidade” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 100). 

 Tais experiências no âmbito da formação inicial de professores, possibilitam que 

as práticas de ensino, sejam elas por meio dos estágios supervisionados, da iniciação à 

docência ou iniciação científica apareçam como um fator importante, pois as práticas de 

ensino remetem ao estudo dos aspectos dos sujeitos, das relações que são estabelecidas, 
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dos conteúdos programáticos e das atividades que constituem os processos da prática 

formativa (MARCELO GARCÍA, 1998). 

Em síntese, as entrevistas revelaram que os formadores de professores em seus 

diferentes contextos acadêmicos, têm buscado trabalhar com a SE na formação inicial 

considerando as características da proposta quanto a uma formação mais colaborativa. 

Alguns formadores de professores entrevistados além de trabalhar com a SE na 

perspectiva da formação inicial tem utilizado outras propostas de abordagem temática, 

eles entendem que os sujeitos que estão sendo formados tem como perspectivas futuras a 

possibilidade de novas atuações em suas práticas docente. 

Estes compreendem a SE numa perspectiva de reconfiguração do currículo, 

apropriada para elaborar formas interativas e construtivas de formação, mediante o 

envolvimento dos formadores de professores que se relacionam com professores de 

escola na prática orientada dos licenciandos.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Quando iniciei a pesquisa partir de um questionamento: “O que” e “como” os 

formadores de professores da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que 

trabalham com Situação de Estudo, compreendem essa proposta nas diferentes regiões do 

Brasil? Para isto, busquei investigar dos formadores de professores de Biologia, Física e 

Química qual a produção de sentidos atribuída para a proposta da Situação de Estudo por 

meio das suas práticas docentes pensando nas contribuições para o professor em formação 

inicial. Desta forma, por meio da análise das categorias a priori, apresento algumas 

considerações.  

Ao longo desses últimos anos, as pesquisas concernentes à SE têm apresentado 

resultados positivos quanto ao processo de formação de professores e também quanto ao 

processo de desenvolvimento de reorganização curricular no ensino de Ciências, 

direcionando-se para dar o seu próprio sentido. Considerando os diferentes contextos dos 

formadores de professores aqui investigados, subtende-se que o sentido dado ao currículo 

na proposição da SE é expressado por meio da compreensão das experiências e práticas 

que são estabelecidas nas relações que ocorrem no meio social. 

Os formadores de professores por meio das suas práticas têm compreendido a 

Situação de Estudo como uma forma de trabalhar o currículo na formação inicial 

considerando a perspectiva da contextualização e da interdisciplinaridade. Estes 

consideram que é possível modificar o currículo da formação inicial de professores a 

partir das práticas realizadas no seu ambiente de trabalho com o auxílio do coletivo que 

possa envolver as outras áreas do conhecimento. Nesse aspecto os formadores de 

professores compreendem que os diálogos construídos entres os sujeitos nos diferentes 

ambientes de formação e entre formadores de professores de distintas componentes 

curriculares favorecem a forma como é conduzida a proposta da SE. 

Os formadores ao utilizar a proposta de reconfiguração curricular durante as 

disciplinas acadêmicas ministradas por eles e/ou na atuação no PIBID revelam a 

importância da formação prática que é desenvolvida durante o curso de formação, além 

de envolver as diferentes áreas do conhecimento. Sendo assim, estes espaços de formação 

são considerados de grande importância, pois os licenciandos tem o contato com novas 

formas de reorganização do currículo o que poderá possibilitar ao futuro professor novas 

formas de pensar o currículo.  
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Quanto ao currículo colaborativo, estes evidenciam a importância de ser 

trabalhada a SE durante o processo formativo do licenciando, considerando o 

planejamento coletivo e as interações entres os sujeitos que contemplam as outras áreas 

do conhecimento e os professores da escola. A perspectiva de formação e atuação 

profissional é a de desenvolver essa necessidade de atuação em coletivos de professores 

de distintas áreas e/ou diferentes níveis de formação, ao menos no interior de uma escola, 

em cada licenciatura e, melhor ainda, no conjunto das licenciaturas de uma IES. 

 Diante do que foi analisado percebi que os formadores têm buscado atuar com a 

SE na formação inicial de professores, pois esta proposta apresenta como característica a 

possibilidade de serem trabalhadas abordagens com temas que visam não apenas o 

conceito em si, mas como este pode ser trabalhado pelos professores em formação 

considerando a realidade dos sujeitos. 

 Uma das limitações que considero nesta pesquisa, foi de a maioria dos sujeitos 

participantes da pesquisa ter sido integrante do GIPEC-UNIJUÍ, deixando de se ter uma 

visão mais generalizada em relação a compreensão dos sujeitos que não tiveram a 

formação no GIPEC. Como sugestão de trabalhos futuros, considero que sejam realizados 

pesquisas que envolvam outros formadores para que se tenha a percepção de como vêm 

desenvolvendo a SE no contexto da formação inicial de professores. 

De modo que ocorra uma evolução teórica, como perspectiva futura, será 

necessário aprofundar a relação teórica abordada no capítulo 2 entre a SE e aspectos 

teóricos de Marcelo García quando se discute o ciclo dos componentes do conhecimento 

profissional na contribuição da formação de professores. O intuito de se ter um olhar mais 

detalhado é de que se evidencie a forma como acontece essa relação, a fim de contribuir 

em algum aspecto no contexto da SE, ao utilizar a relação teórica na prática. Assim 

sinalizo a necessidade de em pesquisas futuras se aprofundar como a partir da perspectiva 

teórica de Marcelo García se pode entender a colaboração da SE no aspecto teórico e 

prático. 

Desta maneira, defendo ser necessário que o processo formativo dos futuros 

professores contemple na sua integralidade a compreensão da SE nas interações sociais 

entre os sujeitos e pelas diversas áreas do conhecimento. Em vista disso a formação do 

conhecimento profissional docente auxiliará no desenvolvimento das práticas de ensino 

tanto no contexto das universidades, como nos espaços e períodos escolares. 
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APÊNDICE A 

Tabela – Trabalhos publicados em eventos eperiódicos e sua distribuição de acordo com 

as regiões brasileiras. 

EVENTOS  

Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências – 

ENPECs 

 

Trabalho Região Brasileira Instituição 

Acadêmica 

MALDANER,O. A. et al. Situação de 

Estudo como possibilidade concreta de ações 

coletivas interdisciplinares no Ensino Médio - 

Ar Atmosférico. Atas [do] III Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Atibaia, 2001. 

SUL UNIJUÍ 

PANSERA-DE-ARAÚJO, M. C.; AUTH, M. 

A.; MALDANER, O. A. Identificação das 

características de inovação curricular em 

Ciências Naturais e suas tecnologias através de 

Situações de Estudo. Atas [do] V Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Bauru, 2005. 

SUL UNIJUÍ 

BOFF, E. T. de O.; FRISON, M. D.; ARAÚJO, 

M. C. P. de. Significação dos conceitos de 

Ciências Naturais e suas tecnologias numa 

perspectiva interdisciplinar: análise de uma 

Situação de Estudo. Atas [do] V Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Bauru, 2005. 

SUL UNIJUÍ 

GEHLEN, S. T.; AUTH, M. A. 

Contextualização e significação no ensino de 

Ciências Naturais. Atas [do] V Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Bauru, 2005. 

SUL UNIJUÍ 

BOFF, E. T. de O. et al. Situação de Estudo: 

uma possibilidade de reconstrução de teorias e 

práticas docentes. Atas [do] VI Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Florianópolis, 2007. 

SUL UNIJUÍ 

UFRGS 

LAUXEN, M. T. C.; WIRZBICKI, S. M.; 

ZANON, L. B. O desenvolvimento de 

currículo de ciências naturais no Ensino Médio 

numa abordagem contextual e interdisciplinar. 

Atas [do] VI Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências, Florianópolis, 

2007. 

SUL UNIJUÍ 
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HALMENSCHLAGER, K. R.; STUANI, G. 

M.; SOUZA, C. A. A Situação de Estudo e a 

investigação temática como possibilidades de 

formação continuada. Atas [do] VII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Florianópolis, 2009. 

SUL UFSC 

FRISON, M. D. et al. Ações de estagiárias da 

licenciatura em Química em proposta de 

inovação curricular. Atas [do] VII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Florianópolis, 2009. 

SUL UNIJUÍ 

UFRGS 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro para o questionário 

1. Você já trabalhou ou trabalha com a Situação de Estudo na graduação ou pós-graduação?  

○ Sim     ○ Não 

○Graduação 

○Pós-Graduação 

 

2. Explique melhor como tem trabalhado com a SE com os seus discentes de graduação e/ou 

pós-graduação? 

 

 

3. Quais fatores te influenciaram a trabalhar com a Situação de Estudo na formação inicial 

e/ou continuada de professores? 

 

 

4. No que concerne ao seu trabalho sobre a Situação de Estudo (publicado em evento e/ou 

periódico) descreva quais pontos foram considerados no momento da sua construção. 
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APÊNDICE C 

Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

1. Em que contexto foram criadas as Situações de Estudo em seu contexto de docência? 

2. Houve influência dos trabalhos do Gipec/Unijuí nesse desenvolvimento?  

3. Comente o que você entende por Situação de Estudo a partir do que você tem realizado 

dentro da universidade.  

4. Na sua prática, como se dá a relação entre a Universidade e a escola?  

5. Ao longo do tempo foi estabelecida a tríade professor formador-licenciando-professor 

da escola?  

 6. Trabalhar com a SE no curso de formação de professores possibilita repensar o 

currículo desse curso? É possível desenvolver a Situação de Estudo pensando em uma 

modificação no currículo do curso de formação de professores? Caso sua resposta seja 

afirmativa, comente uma experiência vivenciada.  

7. Em sua prática com a Situação de Estudo é contemplado o trabalho interdisciplinar? 

De que forma? Quais os aspectos centrais que determinam essa ação?                    
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