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Desenvolvimento profissional docente no contexto da reconfiguração curricular pela 

Situação de Estudo 

 

 

RESUMO 

A proposta de reconfiguração curricular pelas Situações de Estudo (SE) tem como finalidade 

promover o ensino e aprendizagem na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias de 

forma interdisciplinar e contextualizada em oposição ao ensino atual caracterizado pela falta 

de relações entre os conteúdos que compõem as disciplinas destas áreas. Desta forma é 

necessário que haja esforços para que a formação de professores, tanto inicial como 

permanente, também seja promovida nesta perspectiva. Assim, este estudo teve como objetivo 

compreender como a participação de professores da Educação Básica na construção de SE 

pode contribuir para o processo de formação permanente e o desenvolvimento profissional 

docente (DPD) e assim tornar possível um ensino e aprendizagem mais significativos nas 

escolas. Durante quatro encontros de construção de SE ocorridos nos meses de junho e julho 

de 2016, participaram professores da Educação Básica, sujeitos da pesquisa, discentes das 

licenciaturas em Física e Química, mestrandos de um programa de pós-graduação em 

Educação em Ciências e professores formadores, todos de uma mesma universidade pública 

na Bahia. Os encontros foram vídeo-gravados e ao final de cada um, os sujeitos produziram 

relatos sobre a experiência vivenciada. Além disso, foram realizadas entrevistas com três 

professores para aprofundar aspectos relacionados à produção coletiva que somado aos relatos 

escritos constituem o corpus deste estudo. As informações foram analisadas pela Análise 

Textual Discursiva e, assim foi possível destacar e discutir três categorias que versam 

principalmente sobre a importância do trabalho colaborativo para o desenvolvimento 

profissional destes professores. Nas análises buscamos relacionar as informações com 

perspectivas de DPD propostas por alguns autores, sendo possível verificar que os professores 

destacam que o envolvimento de vários participantes com formações distintas trabalhando 

colaborativamente é um aspecto importante para propor melhorias nos ensino. Além disso, a 

experiência que os professores da Educação Básica possuem foi evidenciada pelos mesmos, 

demonstrando que foi importante tanto na construção da proposta como na formação dos 

licenciados. Outros aspectos identificados e discutidos neste estudo correspondem às 

impressões e compreensões que os professores apresentaram sobre o trabalho desenvolvido no 

contexto de produção coletiva e a possibilidade de desenvolvimento da proposta em suas 

respectivas escolas. 

 

Palavras chave: Situação de Estudo, Desenvolvimento Profissional Docente, Trabalho 

Colaborativo, Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

 



Professional teacher development in the context of curricular reconfiguration by the 

Study Situation 

 

ABSTRACT 

The proposal of curricular reconfiguration by Study Situations (SS) aims to promote teaching 

and learning in the area of Natural Sciences and their Technologies in an interdisciplinary and 

contextualized way in opposition to the current teaching characterized by the lack of relations 

between the contents that compose the disciplines in these areas. Therefore, it is necessary 

that efforts be made to make teacher training, both initial and permanent, also be promoted in 

this perspective. Thus, this study aimed to understand how the participation of Basic 

Education teachers in the construction of SS can contribute to the process of permanent 

formation and professional development of teachers (PDT) and thus make possible a more 

meaningful teaching and learning in schools. During four SS building meetings held in June 

and July  in 2016, there were teachers of Basic Education, subjects of the research, students of 

the degrees in Physics and Chemistry, masters of a postgraduate program in Science 

Education and teacher trainers, all from the same public university in Bahia. The meetings 

were videotaped and at the end of each, the subjects produced reports about the experience. In 

addition, interviews were conducted with three teachers to deepen aspects related to collective 

production that, together with the written reports, constitute the corpus of this study. The 

information was analyzed by the Discursive Textual Analysis and, thus, it was possible to 

highlight and discuss three categories that mainly deal with the importance of the 

collaborative work for the professional development of these teachers. In the analyzes we 

seek to relate the information with perspectives of PDT proposed by some authors, being 

possible to verify that the teachers emphasize that the involvement of several participants with 

distinct formations working collaboratively is an important aspect to propose improvements 

in the teaching. In addition, the experience that Basic Education teachers have was evidenced 

by them, demonstrating that it was important both in the construction of the proposal and in 

the training of graduates. Other aspects identified and discussed in this study correspond to 

the impressions and understandings that the teachers presented about the work developed in 

the context of collective production and the possibility of developing the proposal in their 

respective schools. 

 

Key words: Study Situation, Professional Development of Teachers, Collaborative Work, 

Teaching of Sciences. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito das constantes mudanças ocorridas em nossa sociedade como, por 

exemplo, mudanças nas relações de trabalho, bem como na difusão e busca pelo 

conhecimento, a escola foi e ainda é influenciada por essas transformações. O ensino e a 

aprendizagem se caracterizam por sua complexidade que gera, dentre outras discussões, 

questionamentos às orientações curriculares dispostas nos documentos oficiais para o ensino 

no Brasil, materializados na Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 LDB (BRASIL, 1996), nos 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 1999) e atualmente na Lei 

nº 13.415/17 que determina a reforma do Ensino Médio no Brasil. 

Ao se discutir o ensino e aprendizagem nas escolas, diante de tais transformações, 

argumenta-se que o currículo e a forma como é desenvolvido nas escolas, ainda se baseia na 

transmissão dos conteúdos tidos como essenciais a todos os alunos, pressupondo que todos 

aprendem ao mesmo tempo e da mesma forma (MALDANER et al., 2007). Considerando 

esses aspectos, tendo a escola como um espaço formal de educação e onde se espera que o 

conhecimento acumulado pela humanidade seja transmitido às novas gerações, os professores 

desse espaço estão situados como responsáveis por fazer com que esses conhecimentos façam 

sentido para os alunos, por meio de um currículo organizado em torno destes conhecimentos. 

 Desta forma, na formação de professores de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

no que diz respeito ao desenvolvimento do currículo em sala de aula, é dada uma atenção à 

concepção de formação que valoriza a apropriação dos conhecimentos científicos numa 

perspectiva de “cunho diretivista, cumulativo e aplicacionista, decorrente da racionalidade 

técnica” (ZANON; HAMES; SANGIOGO, 2012, p. 23) que tem como uma de suas 

consequências, o ensino baseado na transmissão de conhecimentos que não se relacionam 

entre si e que não tem relação com a vida cotidiana dos alunos. 

Ainda sobre o ensino de Ciências, Carvalho (2003) aponta que a formação dos 

professores deve estar atenta não somente à aquisição de conhecimentos científicos. Para esta 

autora o professor ao ensinar ciências deve incorporar às suas atividades como educador, uma 

visão de Ciências que considera os conteúdos como importantes para que os alunos possam 

utilizá-los para argumentar e exercitar a crítica e a tomada de decisões, auxiliando-os a serem 

capazes de tomar atitudes frente às situações em que conhecimentos científicos são 

requeridos.  
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 Em contrapartida, para que isso seja possível, o que se busca na atualidade é propor a 

formação de professores tanto inicial como permanente
1
 em espaços de interação coletiva em 

que as aproximações entre a Universidade e a Escola, a teoria e a prática, a pesquisa e o 

ensino sejam, de fato, efetivas para a superação de dificuldades no ensino de Ciências 

(PÉREZ et al., 2015). Nesta perspectiva, destacamos a proposta de reconfiguração curricular 

pela Situação de Estudo (SE), que tem como um dos seus objetivos, desenvolver o currículo 

com os estudantes de maneira que eles possam relacionar o conhecimento com suas vivências 

cotidianas e para que eles possam argumentar sobre a influência que a Ciência exerce em suas 

vidas (MALDANER; ZANON, 2004; MASSENA, 2015). 

Para que seja possível trabalhar os conteúdos da forma mencionada, o processo de 

elaboração e desenvolvimento do currículo na forma de SE tem como uma de suas premissas 

que o processo de formação (inicial e permanente) de professores da Educação Básica, deva 

ocorrer em ambientes de interação e trabalho coletivo com a participação de formadores de 

professores e pesquisadores do currículo e de propostas inovadoras para o Ensino de Ciências 

(PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007). Tal proposta se dá pelo esforço do 

GIPEC – UNIJUÍ
2
, em unir o que foi e é produzido pela pesquisa sobre currículo e sobre a 

formação de professores, no desenvolvimento de propostas alternativas para o Ensino de 

Ciências que superem a fragmentação e a linearidade do currículo escolar (MALDANER et 

al., 2007).  

Em decorrência das atividades e da propagação do trabalho na forma de SE a partir do 

referido grupo, outras SE e outras pesquisas sobre a reconfiguração do currículo por meio 

delas, foram e estão sendo produzidas resultando em estudos publicados em periódicos, bem 

como teses e dissertações, tanto no Sul, onde se encontra a UNIJUÍ, bem como em outras 

regiões do Brasil a exemplo da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), situada no 

nordeste do Brasil (VIEIRA, 2017). 

Em relação à produção coletiva de SE, em ambientes de interação, partimos da ideia 

de trabalho colaborativo, com base em Cochran-Smith e Lytle (1999), sobre a existência de 

comunidades investigativas em que os professores, em diversos níveis de formação, estejam 

envolvidos no desenvolvimento de conhecimentos para a prática originados a partir da 

investigação sistemática sobre o ensino, os alunos, o currículo e a escola. Estas autoras 

advogam que conhecimento para a prática do professor é socialmente construído em suas 

                                                             
1
 Neste trabalho adotaremos a formação que ocorre após a formação inicial como formação permanente 

justificando essa escolha no Capítulo 1. 
2
 Grupo 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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relações na escola, em salas de aula ou em coletivos formados por professores em exercício, 

iniciantes e pesquisadores.  

Neste sentido, com esse estudo, buscou-se compreender como é possível a formação 

permanente e o desenvolvimento de professores da área das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias (CNT), inseridos em coletivos de interação em que o currículo e as práticas 

docentes realizadas em torno deles são problematizadas, discutidas e reelaboradas com o 

objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem, e em uma perspectiva mais ampla que a 

própria formação do professor.  

Esse interesse se justifica por entender que a formação inicial se constitui como o 

primeiro passo no longo caminho da formação profissional docente e por compreender que o 

trabalho diário dos professores pode apresentar-se como revelador de elementos que não são 

tão explícitos na primeira etapa da formação, como por exemplo, a capacidade de tornar os 

conteúdos científicos ensináveis aos alunos que dependerá de outros aspectos como 

conhecimento que se tem sobre a turma, sobre o conteúdo, dentre outros.  

Assim, destaco o interesse pelos temas formação de professores, formação permanente 

e desenvolvimento profissional docente por compreender que o professor constrói, desenvolve 

e mobiliza conhecimentos inerentes a sua ação com o passar do tempo, sendo um percurso 

complexo e com oportunidades e questões determinantes em sua carreira e consequentemente 

em seu trabalho dentro do contexto escolar. Tal interesse se deu como aluna de graduação do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UESC e bolsista no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID subprojeto Biologia, entre os anos de 2011 – 2015. 

Nesta etapa da minha vida profissional, tive oportunidade de desenvolver atividades com 

alguns professores da Educação Básica das disciplinas Ciências (ensino fundamental) e 

Biologia (ensino médio). Desta participação destaco o convívio com esses professores 

observando as relações estabelecidas por eles com os atores da unidade escolar e, 

principalmente, a relação deles com seus alunos, mediada pelo ensino dos conhecimentos 

científicos. Ao observar as aulas e os modos como eles agiam em sala de aula, procurava 

compreender como, ao longo de sua carreira, estes professores foram incorporando à sua 

atividade profissional o “jeito de lidar” com as demandas que iam surgindo dentro do 

particular universo escolar.  

Ao tentar estabelecer conexão com o que aprendia na Universidade e o que observava 

na atuação dos professores, percebia que alguns conhecimentos e habilidades podem não estar 

diretamente relacionados às teorias sobre metodologias, formas de ensinar e aprender, dentre 

outros. Na verdade, poderiam ser desenvolvidos de formas mais significativas e coerentes 
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dentro da escola, na sala de aula e também a partir do envolvimento em atividades como, por 

exemplo, o desenvolvimento de projetos em parceria com a Universidade, como no caso do 

PIBID. 

Nessa perspectiva de compreender como os professores se desenvolvem ao longo da 

carreira, redigi o meu Trabalho de Conclusão de Curso, que teve como tema/foco de 

investigação quais as contribuições que o PIBID proporcionou à formação continuada e 

desenvolvimento profissional docente de Professoras de Ciências/Biologia que fizeram parte 

do Programa. Nesta época, compreendi que a formação continuada de professores, definida 

como a realização de cursos de aperfeiçoamento e reciclagem, poderia ser uma ideia de 

formação equivocada para atender aos professores por ouvir relatos dos mesmos que tais 

cursos não atendiam, de fato, suas necessidades, pois não se relacionavam com o seu contexto 

de atuação. E, realmente não atendiam as questões mais emergentes, ao meu ver, como por 

exemplo o desinteresse dos alunos pelos conhecimentos propagados na escola, desafio 

constante durante todo o período que estive no PIBID. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC – 

UESC), fui apresentada a um novo contexto, em que a participação do Professor da escola, é 

essencial para o desenvolvimento e construção das ações para/na escola. Assim, tomei 

conhecimento da SE como uma proposta que tem como objetivo reestruturar o currículo do 

Ensino de Ciências de forma interdisciplinar e contextualizada levando em consideração a 

participação, dentre outros sujeitos, de professores da Educação Básica tanto para sua 

elaboração como para o desenvolvimento em sala de aula. 

Assim reforço a minha opção pela adoção da ideia de formação permanente (FP) 

aliada ao desenvolvimento profissional docente (DPD), porém distintas e me posiciono na 

perspectiva desse processo como algo que supera a noção sequencial, existente entre a 

formação inicial e continuada, entendendo que esta é mais do que a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e competências para ensinar (MARCELO GARCÍA, 2009). 

Compreendo o desenvolvimento profissional e a formação permanente como aspectos 

distintos na carreira profissional do professor, com base nas ideias de Imbernón (2017), em 

que: 

Aceitar essa equivalência supõe ver o desenvolvimento profissional dos professores 

de um ponto de vista muito restritivo, já que significaria que a formação permanente 

é a única forma de desenvolvimento profissional dos professores. Isso não é certo. 

Não podemos afirmar que o desenvolvimento profissional é dado unicamente para o 

desenvolvimento pedagógico, para o conhecimento e compreensão de si mesmo, 

para o desenvolvimento cognitivo ou para o desenvolvimento teórico, mas é tudo 

isso e também enquadra, ou adiciona, uma situação de contexto-trabalho que 

favorece ou impede o desenvolvimento de uma carreira docente. A formação é parte 
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do desenvolvimento profissional, mas nem todo o desenvolvimento depende da 

formação (IMBERNÓN, 2017, p.97, tradução nossa). 

 

Diante do entendimento de desenvolvimento profissional situado em um contexto-

laboral, sou apresentada a um novo contexto e assim prosseguimos em tentar entender o 

processo formativo de professores e buscamos com este trabalho, situar a FP e o DPD que 

ocorre em espaços de interação coletiva de reelaboração do currículo pela SE.  

Destacamos que entendemos a FP e o DPD como processos que apresentam 

características apontadas por Marcelo García (2009) com base em Villegas-Raimers (2003) 

que nos ajudarão a discutir o presente trabalho, a saber:  

 Concebe o conhecimento com algo construído e não transmitido; 

 Os professores podem relacionar suas experiências prévias com novas experiências e 

aprendizados em longo prazo; 

 Ocorre fundamentado em contextos concretos, ou seja, a escola, a realidade docente e suas 

necessidades; 

 Relaciona-se com processos de mudanças e desenvolvimento da escola, de maneira que os 

professores devem assumir a sua profissionalidade; 

 Os professores são vistos como práticos reflexivos, e seus conhecimentos prévios e 

adquiridos ao longo da carreira podem ser transformados em teorias e novas práticas 

pedagógicas; 

 É concebido como um processo colaborativo, mesmo existindo momentos isolados 

relacionados à reflexão. 

Diante do exposto partimos da seguinte questão de pesquisa: 

Como a participação de professores da Educação Básica, da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, envolvidos em coletivos de interação em que o currículo é 

problematizado, discutido e reelaborado, na forma de SE, pode contribuir para a 

formação permanente e o desenvolvimento profissional docente destes professores? 

Para obter respostas a esta questão, temos como objetivo geral desta pesquisa 

compreender como foi proporcionado o processo de formação permanente e desenvolvimento 

profissional a partir do envolvimento de professores da Educação Básica em atividades que 

compõem a elaboração e desenvolvimento de Situações de Estudo. 

 Para alcance do objetivo geral, apresentamos os seguintes objetivos específicos, que 

nos auxiliaram durante a caminhada na pesquisa: 
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 Analisar como a relação estabelecida entre professores da Educação Básica e deles com os 

outros participantes (alunos da licenciatura, formadores de professores e pós-graduandos) 

no processo de construção de Situações de Estudo influenciou no processo de formação 

permanente e no desenvolvimento profissional destes professores. 

 Verificar de que maneira a participação dos professores na construção de Situações de 

Estudo pode possibilitar mudança de práticas destes sujeitos em relação ao 

desenvolvimento do currículo em suas respectivas escolas;  

 Identificar quais conhecimentos inerentes à ação docente foram mobilizados e 

constituídos na construção de Situações de Estudo pelos Professores da Educação Básica. 

Assim, a presente dissertação está dividida em quatro capítulos com os seguintes 

delineamentos: 

No capítulo I discutimos alguns aspectos sobre a perspectiva de formação permanente 

e o desenvolvimento profissional docente, suas características principais e as possibilidades 

existentes para a formação do professor evidenciando as atividades que promovam a reflexão 

e a ação pelo trabalho colaborativo. No capítulo II apontamos os fundamentos teóricos da 

Situação de Estudo e como a mesma foi pensada pelos seus propositores. Além disso, 

descrevemos como as discussões e estudos, com a Situação de Estudo iniciaram e estão sendo 

realizadas na Universidade Estadual de Santa Cruz até os dias atuais.  No capítulo III 

traçamos o caminho metodológico descrevendo o contexto do presente estudo descrevendo as 

ferramentas utilizadas para a obtenção das informações e para análise das mesmas. Já no 

capítulo IV, trazemos as discussões acerca do que foi informado pelos professores com 

relação ao trabalho desenvolvido em três categorias que acreditamos contribuir para expressar 

alguns elementos sobre o trabalho colaborativo e as potencialidades do envolvimento de 

professores da Educação Básica em espaços de discussão sobre o ensino, partindo do trabalho 

em torno da reconfiguração curricular por meio de Situações de Estudo. Em seguida, 

finalizamos com as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1- EXPLICITANDO ENTENDIMENTOS SOBRE A 

FORMAÇÃO PERMANENTE E O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Neste capítulo explicitamos alguns fundamentos para a compreensão da formação 

permanente e o desenvolvimento profissional docente na formação do professor. Desde já, 

entendemos estes elementos como importantes para o exercício da profissão docente e que 

podem se relacionar à medida que são pautados na busca do professor em aprimorar-se 

profissionalmente. Assumimos aqui a ideia de que o professor ao participar de projetos e 

atividades, em coletivos formados por outros professores, relacionados ao desenvolvimento 

do ensino, sobretudo quando discute, reelabora e reflete sobre o currículo com objetivo de 

auxiliar a aprendizagem dos alunos, estará, paralelamente, desenvolvendo-se 

profissionalmente (VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012).  

1.1 Da formação permanente ao desenvolvimento profissional docente 

A partir das ideias anteriormente mencionadas quanto à necessidade da constante 

formação do professor para ressignificação contínua de sua prática, compreendemos ser 

necessário apontar o que entendemos por formação permanente alinhando tal dimensão ao 

desenvolvimento profissional docente. 

Apesar da variedade de termos e consequentemente conceitos referentes à formação 

permanente como, por exemplo, a formação continuada, formação em serviço, 

aperfeiçoamento, educação continuada dentre outros, entendemos, com base em Gatti (2008) 

que tudo o que venha oferecer aos professores oportunidades de reflexão para agir 

na/sobre/para a sua prática de maneira individual e coletiva, pode ser denominado de 

formação permanente e/ou continuada. 

É importante mencionar que a nomenclatura desta etapa de formação se relaciona com 

as necessidades do cenário educativo de cada país ao longo dos anos, bem como das 

influências que se dão em decorrência de mudanças que ocorreram nos cenários político, 

econômico, social e tecnológico e que interferiram na forma e nos objetivos de ensinar e de 

aprender (GARCIA, 2011; LAMBACH, 2013). 

Desta forma, assumindo como ponto de partida a ideia de que a educação escolar é uma 

das formas que os sujeitos têm de acesso a uma cultura historicamente produzida 

(MALDANER, 2007; ZANON, 2004), compete aos professores auxiliarem os alunos a ter 
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acesso a essa cultura, justificando, portanto, a necessidade deste profissional estar em 

constante renovação no que diz respeito aos seus conhecimentos.  

O sentido de renovação perpassa por questões que estão relacionadas à constituição da 

profissionalidade dos professores, que ao lidar com o conhecimento que se transforma, deve 

se colocar à disposição como responsável por seu processo de formação, a partir da avaliação 

de sua prática, na identificação e desenvolvimento do conjunto de conhecimentos necessários 

para o ensino, além de estarem envolvidos em discussões políticas que objetivam fortalecer a 

comunidade de professores e assim aumentarem o seu poder de decisão e autonomia na escola 

(CUNHA, 2008; ALVES; ANDRÉ, 2013). 

Assim a formação de professores, de modo geral, “deve proporcionar para o exercício 

docente, além da aquisição de conhecimentos didáticos, técnicos, científicos e culturais, 

espaço de descoberta da teoria para organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se 

preciso” (IMBERNÓN, 2004, p. 69) bem como “espaços de participação e reflexão para que 

as pessoas aprendam a conviver com a mudança e a incerteza” (Ibidem, p. 15).  

No que se refere ao Ensino de Ciências, Carvalho (2003) destaca que os professores 

precisam estar constantemente envolvidos em atividades formativas que, em primeiro lugar 

promovam a ruptura de visões simplistas sobre o ensino desta área do conhecimento, 

principalmente no que se refere à ideia de que para ensinar Ciências basta conhecer a matéria, 

caracterizando o professor como técnico.  

Portanto, justificamos a nossa opção por abordar a formação como um processo sem 

demarcação por etapas, mas sim no entendimento de que em decorrência da constante 

transformação da atividade dos professores, trata-se de um processo permanente de 

constituição do profissional professor. Não estamos desconsiderando a organização da 

formação dos professores em inicial e continuada (nomenclatura mais utilizada) e as sub-

etapas que estão nas entrelinhas como a iniciação profissional, a inserção na carreira ou 

socialização, dentre outros. Entendemos este processo como permanente, em uma espécie de 

caminho que vai se construindo ao longo dos anos, tomando como base algumas experiências 

que induzem os professores a identificarem o que julgam importante para seu fazer 

pedagógico ou que julgam desnecessário tanto para sua vida profissional como para sua vida 

pessoal. 

Queremos dizer mais em relação à formação continuada que, em nossa concepção, o 

seu significado, tendo como exemplo a realização de cursos de aperfeiçoamento que 

trabalham a racionalidade e a cognição fazem parte do processo de formação permanente do 

professor. Contudo, não se resume somente a educação formal em cursos e centros de 
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treinamento, pois entendemos que “a formação não se constrói por acumulação, (de cursos, 

conhecimentos ou técnicas), mas sim por meio de exercício de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente da identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p. 25, grifo 

nosso). 

O sentido de reflexividade crítica a que nos referimos na formação de professores 

integra a perspectiva de uma formação que combina a racionalidade prática, em que os 

acontecimentos da escola e da sala de aula são abertos, por vezes incertos e subjetivos, 

requerendo do professor habilidades para tomar decisões sobre eles e também a racionalidade 

crítica, em que o professor é um sujeito que levanta questões políticas para uma 

transformação social e trabalha de forma estratégica e sistematizada para responder tais 

questões (DINIZ-PEREIRA, 2014).  

Igualmente a definição de formação permanente, o desenvolvimento profissional 

docente (DPD) apresenta várias acepções e muitas delas relacionada à própria formação 

permanente ou continuada. Porém, no DPD, entende-se a formação como um processo que 

incorpora as etapas estabelecidas de formação e traça conexões entre elas para subsidiar o 

entendimento do que ocorreu no trajeto profissional do professor e foi capaz de proporcionar 

a ele desenvolvimento dentro da profissão e que significou melhoras, sejam elas na sala de 

aula, no convívio com os colegas, na gestão da carreira, dentre outros (IMBERNÓN, 2004; 

MARCELO GARCÍA, 2009; FIORENTINI, 2013).  

Segundo Christopher Day (1999) o DPD é um processo que inclui experiências 

planejadas ou naturais de aprendizagem, sejam elas individuais ou coletivas, em que “os 

professores revisam, renovam e desenvolvem seu compromisso como agentes de mudança, 

com propósitos morais de ensino mediante o qual adquirem e desenvolvem conhecimentos e 

habilidades e inteligência emocional para exercer a profissão” (DAY, 1999, p.21). Nesse 

sentido: 

O desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como qualquer 

intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimento 

profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de 

gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico técnico ou não de carências das 

necessidades atuais e futuras do professor como membro de um grupo profissional, e 

o desenvolvimento de políticas, programas e atividades para satisfação dessas 

necessidades profissionais (IMBERNÓN, 2004, p.44-45). 

 

Assim, na contramão do entendimento de uma formação continuada, mais entendida 

dentro da comunidade educacional como cursos pós-formação inicial, entendo o 

desenvolvimento profissional como algo que perpassa a formação continuada, apoiada na 

ideia de que “[...] o desenvolvimento profissional é que se adapta melhor a concepção de 



21 

 

docente como profissional de ensino” (VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012, p.167) e 

para os professores é importante que compreendam que, assim como em outras profissões, 

“[...] é necessário ampliar, aprofundar, melhorar sua competência profissional e pessoal” 

(MARCELO GARCÍA, 2009, p. 9) e isso não significa, necessariamente, participar de cursos 

e mais cursos. 

Contudo, alguns fatores se mostram como problemas e refletem no desenvolvimento 

dos professores e, por sua vez, no desenvolvimento da organização escolar.  Segundo 

Imbernón (2004), no ambiente escolar, as condutas e hábitos de trabalho em que predominam 

o individualismo; à burocratização, em que se presta mais atenção aos formalismos e 

simbolismos do que aos processos reais; a falta de valorização e estima do trabalho dos 

docentes; a introdução aos “modismos” (currículo, módulos, avaliação contínua, dentre 

outros) que não propõem mudanças reais nas instituições e  as condições de trabalho nas 

escolas tanto físicas, quanto administrativas são fatores que se traduzem em uma cultura e que 

se mostram empecilhos ao desenvolvimento do professor e, consequentemente, da escola, na 

visão deste autor.  

Entretanto, para além das culturas produzidas no interior da escola, que influenciam na 

no DPD, Day (1999) aponta aspectos mais gerais que se relacionam com este processo, pois, 

segundo este autor, eles estão colocados de maneira indissociáveis na vida do professor como, 

por exemplo, sua história de vida, as fases da carreira, dentre outros e que contribuem para a 

qualidade da aprendizagem e do desenvolvimento profissional dos professores, como 

representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fatores que contribuem para a qualidade da aprendizagem profissional (DAY, 1999, p 20). 
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Como podemos perceber a partir das considerações dos dois autores, o DPD não 

depende apenas da vontade do professor, mas também de uma estrutura, de um suporte tanto 

no âmbito pessoal, relacionado a história de vida e sobre o qual o professor tem certo 

controle, como também nos âmbito social e profissional, em que, muitas vezes, eles possuem 

um limitado poder (ou não possuem) de interferência para definir os processos e os contextos 

nos quais ele terá oportunidade de desenvolver-se.  

Desta forma, pensando no âmbito de exercício da profissão, Marcelo García (1999) 

aponta que quando se trata de investigar o DPD, faz-se necessário compreender a relação 

entre o que ele denomina de “quatros áreas da investigação didática, a saber: a escola, o 

currículo e a inovação, o ensino e os professores” (p. 139). O autor salienta que estes 

elementos não devem ser entendidos como subsidiários da formação de professores e do 

DPD, mas devem ser reconhecidos como os únicos capazes de integrar na prática tanto o 

desenvolvimento do professor quanto da escola de maneira geral. 

Em relação à escola é pertinente discutir o papel que esse local exerce diretamente na 

formação do professor, sobretudo a permanente, pois a escola é reconhecida como o local em 

que os conhecimentos acumulados pela humanidade são comunicados aos alunos, juntamente 

com os outros professores e com outros agentes da organização escolar. 

As iniciativas de formação que objetivam o desenvolvimento profissional realizadas a 

partir de generalizações das características das escolas podem não surtir efeito uma vez que 

desconsideram a especificidade de cada escola e suas características particulares. Como 

salienta Marcelo García (1999), ao fazer referência ao contexto espanhol, as iniciativas de 

DPD que foram planejadas e desenvolvidas que desconsideravam o contexto organizacional 

da escola não atendiam de fato as necessidades formativas identificadas pelos professores 

para auxiliarem seu trabalho em sala de aula. 

No Brasil, podemos dizer que ocorre de modo semelhante e é um desafio ao DPD que 

se estende ao longo dos anos por conta da prevalência do modelo de formação de professores 

baseado na racionalidade técnica em que há enfoque na aquisição de conhecimentos 

disciplinares, didáticos e metodológicos e é oposta ao “desenvolvimento de uma práxis 

reflexiva” (NÓVOA, 1992, p.27). 

Este modelo se dá em função da concepção de ensino como transmissão dos 

conhecimentos e considera apenas o que é proposto por especialistas, os quais baseiam os 
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cursos tomando como ponto principal aspectos comuns a todas as escolas, generalizando-as e 

caracterizando os professores como ouvintes, receptores de conhecimentos prontos, 

desconsiderando o que eles sabem sobre a escola, sobre o currículo, a aprendizagem dos 

alunos, dentre outros (CUNHA; KRASILCHIK, 2000; SCHNETZLER, 2002; GATTI, 2003; 

PACCA; SCARINCI, 2012; CRECCI, 2016).  

Ao relacionarmos o DPD ao desenvolvimento da escola como organização, situamos 

nossa discussão nas ideias de Marcelo García (1999). Para ele, o desenvolvimento 

profissional possibilita o desenvolvimento da escola e neste sentido é importante reconhecer a 

escola como espaço de construção e diálogo permanente entre os sujeitos e o conhecimento 

produzido pelo mundo externo a ela, como, por exemplo, o conhecimento produzido pelos 

cientistas e que influenciam o modo de vida das sociedades.  

Neste diálogo é que são evidenciados os desejos, os objetivos, os planos de ação para 

que seja possibilitado o acesso de todos ao conhecimento sistematizado, capaz de transformar 

os sujeitos e possibilitar o desenvolvimento de seu pensamento crítico sobre e para o mundo. 

Assim, neste sentido é preciso haver na escola, segundo o autor supracitado, a observação de 

alguns aspectos que podem facilitar o DPD, a saber: 

 A existência de liderança entre os professores que seja incentivadora e propulsora 

de mudanças e inovações; 

 Cultura de colaboração entre os professores em oposição à cultura individualista, 

de modo que os objetivos a serem alcançados beneficiem a todos os envolvidos 

direta e indiretamente nos projetos educativos da escola, e, 

 Uma gestão democrática e participativa em que aos professores seja possibilitada a 

autonomia para tomar decisões relacionadas ao próprio desenvolvimento 

profissional e da escola, de questões relacionadas ao currículo, e realização de 

projetos que estejam alinhados com o objetivo da escola. 

Além da escola como elemento integrador para o DPD, também concordamos com 

Marcelo García (1999) sobre a importância que a concepção de currículo exerce bem como o 

papel do professor diante do currículo posto em seu contexto. Como discutimos 

anteriormente, a visão do professor como técnico do ensino, executor de um currículo pode 

determinar as inciativas de formação e de desenvolvimento profissional dos professores. 

Se por outro lado, o professor é considerado como agente de construção do currículo e 

se ele mesmo assume este papel, elaborando, discutindo e definindo o currículo no coletivo 
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escolar, entendemos que novos conhecimentos são requeridos e mobilizados no seio da sua 

atuação. Desta forma, existe a possibilidade de superação da concepção de formação baseada 

no suprimento de deficiências para o ensino, pois situa os professores mais uma vez em 

posição de decisão sobre quais e como os conhecimentos podem ser desenvolvidos em sala de 

aula, a partir do trabalho prático baseado nas discussões curriculares (MARCELO GARCÍA, 

1999). 

Portanto, partimos do princípio de que a formação do professor é um processo 

complexo e permanente que envolve a identificação das reais necessidades de conhecimentos 

e de estratégias que ao serem mobilizados e transformados a partir da reflexão, possibilitem 

melhorias para a realização do trabalho nas escolas e em outros espaços educativos e 

desenvolvimento profissional aos professores. Também entendemos que a formação 

permanente tem relação com o coletivo, com objetivos partilhados por um grupo de pessoas 

interessadas em proporcionar um ensino que seja capaz de desenvolver nos alunos a 

capacidade de ler o mundo, argumentando e discutindo sobre ele, no nosso caso mais 

especificamente por meio da Ciência. 

A seguir serão descritos modelos que descrevem como o processo de formação 

permanente pode ser concebido e relacionado ao desenvolvimento profissional.  

1.2 Modelos de Desenvolvimento Profissional Docente 

Considerando a formação permanente e o desenvolvimento profissional como 

processos que se complementam no percurso profissional do professor, julgamos importante 

discutir alguns modelos que são propostos e que visam alcançar resultados que beneficiem os 

professores em seu fazer cotidiano com foco principal na aprendizagem dos alunos. 

Como já discutido anteriormente, a concepção de formação de professores atribuída a 

um processo que busca capacitar tecnicamente os professores para o exercício da profissão já 

não é suficiente para promover o desenvolvimento profissional, nem tão pouco favorecer 

melhorias na aprendizagem dos alunos. Diante deste fato, autores como Nóvoa (1992) e 

Marcelo García (1999; 2009) apontam para algumas características que colocam o professor 

como agente com capacidade de direcionar o seu percurso formativo em uma dimensão que 

ultrapassa a dimensão do técnico do ensino e incorpora em relações as dimensões 

profissional, pessoal e social, sobretudo quando é orientado a partir da reflexão sobre suas 

ações. Sobre a reflexão 
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[...] o objectivo de qualquer estratégia que pretenda proporcionar a reflexão consiste 

em desenvolver nos professores competências metacognitivas que lhes permitam 

conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente, assim como os 

substratos éticos e de valor a ela subjacentes (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 153). 

 

Além disso, Marcelo García (2009) aponta que é preciso levar em consideração o 

entendimento sobre o sistema de crenças que os professores carregam e que incidem sobre o 

seu desenvolvimento profissional. Segundo este autor, as crenças podem influenciar na 

compreensão do significado do processo de desenvolvimento profissional, no exercício da 

profissão e além de interferir na disposição deles para se envolverem, bem como para 

mudarem concepções de ensino e aprendizagem e outras práticas dentro da sala de aula. 

O que discutimos aqui como crenças, com base neste autor, está relacionado às 

“proposições, premissas que as pessoas têm sobre aquilo que consideram verdadeiro e, ao 

contrário do conhecimento proposicional, não necessitam da condição de verdade” 

(MARCELO GARCÍA, 2009 p. 15). Assim, o autor indica que para os professores, estas 

crenças pertencem a um conjunto de elementos que se apoiam em experiências pessoais, em 

experiências que promovem o conhecimento formal e também experiências oriundas da 

própria prática na escola.  

Entretanto, mesmo baseadas em vivências, as crenças são caracterizadas dentro de um 

sistema estático, carregadas de emoções estabelecidas, muitas vezes, sem evidências 

concretas.  Além disso, apresentam funções valorativas e afetivas atuando como filtro de 

informações que influenciando sobre a forma como se usa, guarda e recupera o conhecimento 

(MARCELO GARCÍA, 2009).  

Podemos dizer como exemplo, que se o professor acredita, ou seja, é uma crença dele, 

construída a partir das experiências pelas quais ele tenha passado, que o aluno aprende mais 

se a ele for transmitido o conteúdo por meio da fala, ou se realizando inúmeras atividades em 

que se exploram conceitos ou ainda que ele, o professor, é o principal sujeito na relação entre 

o conhecimento e aprendizagem mesmo que ele tenha tido oportunidade de conhecer outras 

formas de ensino, que não sejam por transmissão, talvez ele não consiga modificar sua prática 

e aceitar outras formas de trabalhar os conteúdos com os alunos ou até mesmo assumir uma 

postura reflexiva diante dos acontecimentos que interferem em sua atividade.  

Desta forma um modelo que está implícito no DPD, segundo Marcelo García (2009), 

considera que este processo é capaz de desencadear mudanças de crenças e de conhecimentos, 

em uma relação de causa-efeito e de forma linear, de maneira que primeiro mudam-se os 
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conhecimentos e as crenças dos professores e depois é que se consegue a mudança nos 

resultados dos alunos, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 - O modelo implícito no Desenvolvimento Profissional Docente (MARCELO GARCÍA, 2009, p. 16). 

 

Entretanto, tendo com base no estudo de Guskey e Sparks (2002), Marcelo García 

(2009) aponta outro modelo em que as mudanças de crenças dos professores se dão 

lentamente e em função da verificação, na prática, da utilidade e efetividade do que foi 

proporcionado nas oportunidades de formação. É importante salientar que este modelo 

também se dá de forma linear, porém a diferença é que as crenças só mudam se forem 

comprovadas na prática que houve mudança nos resultados de aprendizagem dos alunos, de 

acordo com a Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo do processo de mudança dos professores, de Guskey (MARCELO GARCÍA, 2009, p.16). 

 

Ao destacarmos estes modelos que ilustram como pode ocorrer a mudança de crenças 

que impactam na aprendizagem dos professores, e que estão implícitos no DPD, queremos 

reafirmar o entendimento sobre os vários elementos que se interligam na formação 

permanente do professor. Pensamos serem estas crenças, frutos das conexões entre as 

vivências profissionais e pessoais, que também influenciam na formação dos professores e nas 

teorias que vão conduzir a atividade docente. Devemos considerar e trabalhar com base no 
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que o professor acredita, ou seja, em suas crenças mais relativas à sua atuação na escola e se 

diante da mudança de crenças que entravam a sua prática ele poderá ressignificar suas 

concepções de ensino a partir das oportunidades de formação.  

Desta maneira, mesmo existindo modelos que direcionam as iniciativas de formação, é 

preciso levar em consideração em que medida estes modelos, oriundos da pesquisa sobre o 

processo formativo de professores, podem proporcionar mudanças e DPD.  

Nesse sentido, apresentamos a seguir modelos ou concepções de DPD e seus 

encaminhamentos salientando que para os autores que descrevem os modelos considerados 

neste estudo, alguns deles se entrelaçam em alguns momentos do percurso profissional do 

professor e não são excludentes. Além disso, trazemos modelos ainda denominados de 

formação continuada, contudo, algumas características do processo com essa denominação 

convergem para a compressão da formação como algo implícito em toda vida do professor 

alinhando-se então a concepção de formação permanente para a promoção do 

desenvolvimento profissional.  

Fazendo referência mais especificamente à formação contínua de professores, Garcia 

(2011) aponta dois modelos existentes que levam em conta o papel do professor no processo, 

isto é, como agente principal, no caso do modelo prático-reflexivo ou como coadjuvante no 

processo, neste caso no modelo clássico.  

Segundo o autor supracitado, o modelo clássico: 

[...] incide sobre o papel e o domínio do formador em detrimento da participação e 

da análise critica e reflexiva dos professores. As práticas pedagógicas dos 

professores mantêm certa distância da formação e podem reforçar o individualismo 

do professor e colocar obstáculos ao desenvolvimento de uma cultura da 

cooperação. A formação se centraliza nas deficiências dos professores, no acumulo 

de informações, de regras e de conhecimentos (GARCIA, 2011, p. 94).  
 

Já o modelo prático-reflexivo, na concepção deste autor, tem como base as ideias 

Schön (2000) e Perrenoud (2002) e compreende o professor como um intelectual autônomo e 

rompe com a concepção clássica racionalista uma vez que: 

A partir da reflexão sobre a prática, sobre os problemas do cotidiano é que o 

professor constrói novas práticas pedagógicas e formas de agir [...] como meio para 

o professor reconstruir constantemente sua identidade pessoal e profissional, que 

está em interação permanente com a cultura da escola e com os saberes reconhecidos 

(GARCIA, 2011, p. 96). 

 

Outras formas de entender a FP e o DPD foram descritas por Imbernón (1994) que 

apresentou em linhas gerais as principais ideias e por Marcelo García (1999), que fez um 
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aprofundamento de cinco modelos “para estruturar e dar uma configuração conceitual e 

pragmática ao desenvolvimento profissional dos professores” (MARCELO GARCÍA, 1999, 

p. 146). Os apontamentos destes autores foram realizados a partir da revisão sobre os modelos 

de desenvolvimento profissional, propostos por Sparks e Loucks-Horsley (1990)
3
 para 

delimitar as principais perspectivas  existentes. 

Na discussão destes modelos, Imbernón (1994) estabelece critérios para compreensão 

de como se desenham estes modelos. O primeiro critério versa sobre os fundamentos teóricos, 

ou seja, as bases epistemológicas que orientam a formação, o conhecimento e as habilidades 

dos professores e como eles aprendem e participam do seu próprio processo de aprendizagem. 

 O segundo critério é a possibilidade de intervenção em cada modelo, isto é, como 

determinado modelo se torna concreto e possível na formação do professor e na prática 

escolar e quais critérios serviriam para indicar tal modelo a outras realidades. O terceiro 

critério se relaciona com a avaliação dos resultados, das mudanças e diferenças que os 

modelos podem causar em determinado contexto, e por último, o critério sobre a organização 

e a gestão do processo, ou seja, quem e como dirige e avalia o modelo de formação. 

Apresentamos a seguir o Quadro 1 com as denominações utilizadas pelos autores, ressaltando 

que são correspondentes, e na sequência os delineamentos destes modelos. 

Quadro 1 – Denominações dos modelos de Desenvolvimento Profissional Docente de acordo 

com os autores 
Modelos descritos por Imbernón Modelos descritos por Marcelo García  

Modelo da formação orientada individualmente Desenvolvimento profissional autônomo. 

Modelo da observação/avaliação. Desenvolvimento profissional baseado na 

observação e supervisão. 

Modelo do desenvolvimento e melhora. Desenvolvimento profissional através do 

desenvolvimento e inovação curricular 

organizacional. 

Modelo do treinamento ou institucional. Desenvolvimento profissional através do treino. 

Modelo da investigação ou indagação. Desenvolvimento profissional através da 

investigação. 

                                                             
SPARKS, D.; LOUKCS-HORSLEY, S. Models of Staff  Development. In: HOUSTON, W.R (ed.), Handbook of 

Research on Teacher Education, New York: McMillan Pub, 1990. p 234-251.3  
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Fonte: Imbernón (1994); Marcelo García (1999). 

 

O primeiro modelo que os autores acima destacam, é denominado de 

desenvolvimento profissional autônomo ou orientado individualmente no qual o próprio 

professor é responsável por selecionar, planejar, iniciar, dirigir e avaliar seus próprios 

processos de aprendizagem e de formação, considerando a sua capacidade de auto formação. 

Neste modelo eles são considerados capazes de identificar o que precisam aprender para 

desenvolver-se profissionalmente e pessoalmente.  

É importante mencionar que o processo de formação neste modelo pode ocorrer tanto 

em espaços formais e não formais e por ser baseado em teorias que argumentam sobre o 

processo de aprendizagem dos adultos, é o que consegue explicar as diferenças no 

desenvolvimento e na mudança de cada um em sua individualidade, neste caso, de cada 

professor. No desenvolvimento de professores orientado neste modelo, as perspectivas 

envolvem o trabalho individual e também o trabalho em parceria ou colaboração como outros 

professores que partilhem de objetivos comuns. 

No segundo modelo denominado desenvolvimento profissional baseado na reflexão, 

no apoio profissional mútuo e na supervisão ou modelo de observação/avaliação a 

principal fonte para a formação é a análise crítica e a reflexão sobre a ação, ou seja, os 

acontecimentos do dia-a-dia do professor sejam eles específicos da sala de aula ou da sua 

atuação em todo o espaço escolar. Esta reflexão pode ser baseada no estudo de casos que 

ocorreram na escola, com o uso de histórias narradas pelos próprios professores que versem 

sobre sua prática ou sua biografia profissional. 

Contudo, neste modelo destacamos como uma das principais características apontadas 

por Imbernón (1994) é a possibilidade de colaboração entre professores ou entre envolvidos 

com a escola, observando e refletindo sobre as ações praticadas de forma conjunta e 

orientadas. Para este autor, esse modelo tem a possibilidade de romper com as atividades dos 

professores em sala de aula que ocorrem de maneira muito isolada e solitária, de modo que, 

muitas vezes, eles não recebem um retorno avaliativo e crítico sobre o que e como estão 

realizando. 

Já na análise deste modelo feita por Marcelo García (1999) é proposta a ideia de apoio 

profissional mútuo considerando que o profissional pode ser um colega mais experiente ou 

um especialista que tem a função de dar assistência ao professor em determinadas questões 

identificadas a partir da observação no local de trabalho, numa espécie de supervisão, e da 

identificação de práticas a serem transformadas. 
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Entretanto, a nosso ver e com base nestes autores, Marcelo García e Imbernón, neste 

modelo, assim como os outros exige uma cultura de colaboração entre os professores em que 

a confiança e a aceitação da avaliação crítica é fundamental. Além disso, a colaboração não 

deve ser algo pontual para uma atividade ou uma caraterística de um grupo de pessoas da 

escola como os professores ou dos alunos, deve sim ser entendida, de fato, como uma cultura 

que engloba a rotina das pessoas dentro do espaço escolar. 

No terceiro modelo, o desenvolvimento profissional proposto se dá através do 

desenvolvimento e inovação curricular ou modelo do desenvolvimento e melhora que 

pretende inserir o professor em atividades em que eles sejam autores e atores em projetos de 

inovação, adaptação e desenvolvimento do currículo. Este modelo privilegia o papel do 

professor no desenvolvimento de sua capacidade de organização, de planejamento, de busca 

por novos conhecimentos como, por exemplo, aqueles que tiveram origem em pesquisas sobre 

o ensino além daqueles construídos em suas interações sociais. Isso por que: 

Os adultos aprendem de forma mais eficaz quando tem a necessidade de conhecer ou 
resolver um problema. Assim, o desenvolvimento de currículo gera necessidade dos 

professores aprenderem novos conteúdos, estratégias didáticas, formas de avaliação, 

o que se repercute na sua formação (MARCELO GARCÍA, 1999, p.166). 

 

Contudo, essa participação ativa em questões relacionadas ao currículo requer algumas 

condições importantes. Marcelo García (1999) aponta que a identificação por parte dos 

professores de inovações curriculares de qualidade, é uma das condições mais importantes, 

pois tal aspecto se relaciona com avaliação por parte dos professores sobre a possibilidade de 

implementação da inovação. Desta forma eles valorizam e participam mais quando verificam 

que as inovações podem ser incorporadas a sua realidade.  

Este modelo também requer como condição o trabalho colaborativo, em que a 

participação de vários professores bem como dos gestores das escolas é essencial, para que 

eles possam auxiliar os professores com as burocracias que desestimula estes profissionais a 

participarem de discussões sobre as inovações curriculares. Para que seja possível o DPD por 

meio deste modelo, as fases apontadas por Marcelo García (1999) de planificação, difusão, 

adaptação, implementação e institucionalização devem ser realizadas e os professores podem 

se envolver em todas ou em algumas delas.  

Cada uma das fases requer um tipo de trabalho diferente e também exige condições 

para que sejam seguidas como, por exemplo, acesso a fontes diversificadas de informações, 

tempo para envolvimento em trabalhos e pesquisas sobre o ensino, continuidade do processo 
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em oposição e pontualidade das ações, apoio financeiro e administrativo que lhes garanta 

participação, dentre outros. 

O modelo denominado desenvolvimento profissional através de cursos de 

formação ou treinamento ou institucional baseia-se na participação dos professores em 

cursos com conteúdo delimitado para atingir determinada finalidade, ou seja, existe uma série 

de conhecimentos e competências que se espera que o professor adquira frente a alguma nova 

metodologia de ensino (IMBÉRNON, 1994), como por exemplo, curso para o uso das 

tecnologias da informação na educação. O professor é o sujeito receptor de informações sobre 

um determinado tema relacionado ao ensino e/ou aprendizagem e, de modo geral, há um 

especialista ou perito neste tema que o abordará em uma perspectiva mais teórica e com 

objetivo de fornecer essa perspectiva. É importante mencionar que esses cursos, em sua 

maioria, não ocorrem nas escolas, o que poderia potencializar a formação, e é ofertado a 

professores por gestores da educação nos níveis municipais e estaduais, por meio de suas 

Secretarias de Educação, para um grande número de participantes, assim, acaba por 

desconsiderar, de alguma forma, a especificidade de cada escola (MARCELO GARCÍA, 

1999). 

Contudo, mesmo com a noção de professor como sujeito passivo no processo, este 

modelo pode proporcionar ao professor o acesso ao conhecimento teórico produzido pelas 

universidades e outras instituições com fins educacionais, já que muitos deles não conseguem 

ter acesso a esse tipo de conhecimento por diversos fatores, por exemplo, não serem 

dispensados para participar de eventos, cursos, por conta da carga horária de aulas semanais 

muito altas. Outro aspecto positivo é a possibilidade de obter certificações que podem 

representar ganhos financeiros, porém entendemos que essa não deve ser a principal 

motivação o envolvimento dos professores em espaços formativos. 

Os autores que defendem essa perspectiva de DPD, segundo Marcelo García (1999), 

consideram que talvez a abordagem menos verbal e com mais intervenções práticas como 

análise crítica de situações ou simulações de acontecimentos da sala de aula em que os 

conhecimentos teóricos se relacionam, podem se mostrar como alternativas para estimular o 

debate, a reflexão, argumentação dos professores e o diálogo em que, pela quantidade de 

participantes demonstre variadas possibilidades de solução. 

O último modelo nomeado de desenvolvimento profissional através da investigação 

ou investigativo ou indagação baseia-se no princípio da investigação-ação no qual a reflexão 

sobre/na/para a ação é um dos pontos mais fortes visto que a partir dela o professor poderá 
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indagar sobre as dificuldades de sua prática, como em um processo de pesquisa em que se 

levanta questionamentos que guiarão a busca, intencional, auto-organizada e disciplinada de 

meios para responder e mudar a sua prática.  

Neste modelo, existem dois delineamentos para descrever a relação entre o professor e 

a investigação, segundo Marcelo García (1999). No primeiro, a investigação surge da prática 

problemática do professor e são identificados pelos professores, que também são responsáveis 

por conduzirem a investigação. Existe a possibilidade de participação de grupos de 

investigadores que não são necessariamente da escola, as ações desenvolvidas podem ser 

negociadas coletivamente e todos são investigadores no processo.  

Na segunda forma de relação professor e investigação, o seu papel é mais de 

colaboração em projetos que foram definidos, negociados e planejados por uma equipe de 

peritos, porém a partir do que eles explicitam ou opinam as ações podem ser modificadas. 

Suas contribuições estão relacionadas como conhecimento experiencial da escola ou da 

pedagogia aplicada  

 Este modelo valoriza a postura do professor que se desenvolve no sentido de buscar 

soluções para a tomada de decisões sobre seu trabalho além de situá-lo como protagonista de 

seu processo formativo. Ao se questionarem sobre sua prática, o professor ou o grupo de 

professores podem buscar ajudas externas que podem ser em cursos, seminários desde que 

identifiquem quais são mais relacionados ao seu contexto. 

A partir das características propostas nestes modelos, podemos ampliar mais as ideias 

que permeiam a formação de professores incorporando a essa discussão o que foi proposto 

por Cochran-Smith e Lytle (1999) quando definiram as relações entre o conhecimento e 

prática para a aprendizagem dos professores, as quais se referem à formação de professores. 

Segundo estas autoras, existem três concepções que interferem nas iniciativas de formação 

dos professores: A concepção que relaciona o conhecimento para a prática, outra que versa 

sobre o conhecimento em prática e a que discute o conhecimento da prática. 

As concepções apontadas pelas autoras não divergem muito dos modelos citados 

anteriormente, sobretudo quando levam em consideração também o papel do professor em seu 

processo de formação e em sua aprendizagem, ou seja: receptor passivo de teorias e 

conhecimentos produzidos por outros ou construtor ativo de sua aprendizagem e formação, 

sendo responsável por escolher momentos de formação relacionados à sua realidade e seu 

objetivo profissional e condutor de sua própria aprendizagem.  
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A primeira concepção apontada por Cochran-Smith e Lytle (1999), o conhecimento 

para a prática considera que existe uma base de conhecimentos para o ensino (dos materiais, 

da didática, dos planejamentos da aula) e que estes são produzidos por especialistas e 

pesquisadores nas universidades, o chamado conhecimento formal baseado em estudos que se 

utilizam de métodos científicos qualitativos e quantitativos.  

O ponto importante sobre a aprendizagem dos professores, nesta concepção, está na 

premissa de que os professores precisam saber mais sobre os conteúdos escolares, sobre os 

recursos didáticos, sobre as novas formas de ensinar e aprender, em suma sobre “o que os 

professores devem aprender e não como devem aprender” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 

1999 p.259, tradução nossa).  Há permeando essa concepção de formação de professores uma 

ideia de que essa profissão deve, semelhante às outras, possuir um conjunto de conhecimentos 

específicos, no caso, próprios da profissão de ensinar.  

Já na segunda concepção denominada de conhecimento em prática, segundo as 

autoras, existe a valorização do conhecimento que os professores possuem e que é decorrente 

das experiências vivenciadas na escola. A partir destas experiências, os conhecimentos 

produzidos são importantes porque refletiram em caminhos nos quais os professores 

definirem, julgaram e deliberarem sobre o que questões relativas a escola, a sua ação como 

docente. Esse conhecimento se constrói, também, à medida que os professores tem a 

oportunidade de em colaboração com outro(s) professor (es) examinarem e refletirem sobre o 

conhecimento implícito em tais situações. 

Para Cochran-Smith e Lytle (1999) esta concepção se aproxima das ideias de Schön 

(1992) quando se refere à reflexão-ação como princípio capaz de evidenciar um conhecimento 

que está implícito nas ações diárias destes professores. A partir da avaliação e resolução de 

questões que surgem em decorrência do que ocorre nas salas de aula e na escola, há a 

possibilidade de produção, evolução e teorização de conhecimentos na contramão da 

aplicação de conhecimentos produzidos por outros, em outras situações. Nesta concepção a 

imagem dos professores mais experientes, frente ao conhecimento que eles possuem, é muito 

valorizado e requerido na formação dos professores iniciantes e eles são considerados, 

especialistas. 

A última concepção de conhecimento e aprendizagem dos professores é o 

conhecimento da prática. Nesta concepção, Cochran-Smith e Lytle (1999) apontam que tanto 

o conhecimento prático e o conhecimento teórico estão incorporados no ciclo profissional dos 

professores, porém “não se trata de uma síntese das concepções anteriores” (Ibidem, p. 273). 
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O papel a ser exercido pelo professor é de crítico do conhecimento produzido em sala de aula, 

ou seja, conhecimento prático, e também, crítico das teorias produzidas fora da escola, mas 

que correspondem a esse ambiente. Desta forma: 

[...] a prática é mais do que prático, que a pesquisa é mais do que uma rendição 

astuta ao conhecimento prático dos professores, e que entender as necessidades de 

conhecimento do ensino significa transcender a ideia de que a distinção prático-

formal compreende um universo de tipos de conhecimento (COCHRAN-

SMITH; LYTLE, 1999, p.274, tradução nossa) 

Nesta concepção, não há distinção entre professores especialistas ou professores 

iniciantes, mas a compreensão da existência de sujeitos dentro de um ciclo profissional, desde 

os mais experientes aos iniciantes, e que por meio da pesquisa, de estudo das teorias que 

baseiam o ensino e aprendizagem e do conhecimento prático, organizados em redes de 

colaboração, comunidades ou em outros tipos de coletivo, problematizam o que eles mesmos 

conhecem.  

A imagem de prática do professor nesta concepção é baseada em uma prática que 

orientada pela capacidade do individuo produzir conhecimentos e formas de agir dentro das 

escolas, a partir do que ele observa e pesquisa no mundo exterior a ela. Ele incorpora estes 

elementos a sua prática pra ser um agente transformador da realidade. Neste sentido, o 

professor é considerado como produtor de um currículo, como sujeito ativo na produção de 

teorias e conhecimentos que possam ser articulados a suas ações em sala de aula.  

No que se refere à aprendizagem dos professores, as autoras defendem que eles 

aprendem de maneira colaborativa, em comunidades ou redes de pesquisa, quando tem a 

oportunidade de confrontar suas próprias afirmações, discutindo sobre problemas de suas 

práticas, investigando seus alunos, construindo e reconstruindo o currículo.  Professores mais 

experientes, professores iniciantes, professores universitários e pesquisadores contribuem com 

diferentes tipos de conhecimento para produzir um conhecimento que esteja mais relacionado 

à realidade dos alunos e das escolas.   

Percebemos na descrição dos modelos e das concepções de conhecimento e prática dos 

professores que, exceto aqueles que se baseiam na realização de cursos, os outros convergem 

em situar o professor como o principal responsável pelo seu desenvolvimento, pois neles é 

necessário que os professores se posicionem como sujeitos ativos de um processo dinâmico 

que é o ensino e que requer dele o mesmo dinamismo para estar em constante formação. 

Entendemos que a profissão de professor é carregada de desafios que parecem maiores que as 

possibilidades de formação e colocá-los como principais responsáveis por dinamizar o 
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processo de ensino e aprendizagem pode parecer atribuir a eles a responsabilidade por 

questões maiores que estão fora do seu alcance. 

Os modelos ou concepções mencionados não são excludentes e a partir das ideias 

mencionadas, podemos concluir que eles podem coexistir a depender da articulação entre os 

objetivos e ações a serem realizadas para atingir o desenvolvimento profissional.  A ideia de 

trabalho em colaboração entre diferentes sujeitos, de diferentes instituições e as parcerias 

entre as escolas e a Universidade, é evidente dentro das perspectivas de desenvolvimento 

profissional e parece ser condição, sem a qual, o processo torna-se enfraquecido.  

Neste sentido destacamos na seção seguinte, delineamentos sobre o que deve ser 

compreendido como trabalho colaborativo e destacamos dois estudos que evidenciam as 

potencialidades deste tipo de organização para o trabalho, a formação e para o 

desenvolvimento profissional docente.  

 

1.3 Aproximando o desenvolvimento profissional com o trabalho colaborativo: alguns 

estudos 

Como descrevemos anteriormente, o trabalho colaborativo desponta como uma 

condição para que haja DPD, e se fortalece ainda mais quando a colaboração envolve, além 

dos professores das escolas, outros sujeitos como professores formadores, licenciandos e 

pesquisadores da educação, a equipe de gestão escolar, coordenadores pedagógicos, dentre 

outros.  

Para o desenvolvimento profissional, além da aquisição de conhecimentos 

relacionados aos conteúdos das Ciências, o processo requer a aprendizagem da docência, e 

como aspecto importante desponta a constituição de grupos de professores, pois a socialização 

docente é um elemento formativo e de acordo com Schentzler (2002, p. 17).  “se aprende a ser 

profissional com os colegas”  

É neste sentido que a autora advoga que em grupos formados por professores, 

inseridos em um contexto de formação continuada
4
, o ambiente coletivo favorece, dentre 

outros aspectos, a percepção do professor de que os problemas e impasses na sua prática não 

devem ser considerados por eles como pessoais, únicos, exclusivos de sua ação. Além disso, 

alguns sentimentos possibilitados pelo estabelecimento de vínculos afetivos e 

                                                             
4 A autora utiliza o termo formação continuada, porém suas ideias estão muito além do conceito deste termo que 

é o mais utilizado na área e vão ao encontro do sentido de formação permanente, o qual está mais relacionado ao 

sentido de processo de formação ao longo do tempo e das experiências vivenciadas por cada professor.  
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compartilhamento de situações no grupo, tornam o processo de formação confiável permeado 

por apoio mútuo, compromisso com o trabalho, familiaridade e naturalidade para agir diante 

das demandas do dia a dia (SCHENTZLER, 2002). 

Em grupos de trabalho, as justificativas para tal conformação estão apoiadas no que já 

é discutido na área: superar o isolamento do professor; diminuir a distância que existe entre a 

universidade e a escola; proporcionar o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos; 

favorecer a implementação de práticas inovadoras e a aprendizagem dos alunos (SARAIVA; 

PONTE, 2003; FERREIRA, 2006; TRACTENBERG; BARBASTEFANO; STRUCHINER, 

2010; FORTE; FLORES, 2012).   

A partir da perspectiva de superar o isolamento do professor, Imbernón (1994) afirma 

que a comunicação intersubjetiva entre os colegas, possibilitada pela conformação de grupos 

de trabalho, é necessária para que seja possível o professor analisar a sua própria prática, a 

fim de incorporar a ela elementos que possibilitem melhorias em sua ação, além de auxiliá-los 

a superar certas crises que surgem no decorrer dos anos de profissão.  

É importante destacar que a existência de grupos de pessoas que desenvolvem ações 

juntas não se configura necessariamente em trabalho colaborativo, como destaca Costa 

(2013). O trabalho colaborativo ou em colaboração é definido como aquele em que existe 

interdependência das ações entre os envolvidos e todos compartilham interesses e “objetivos 

comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem a não hierarquização, 

liderança compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das ações” 

(DAMIANI, 2008, p. 215). Podemos, de acordo com Marcelo García, dizer que a colaboração 

“significa consenso, tomada de decisões democráticas e ação comum” (1999, p. 185) 

Desta forma, embora existam outros termos (cooperação, codocência, docência 

compartilhada) para denominar o trabalho realizado por um grupo de pessoas, nem sempre 

neste tipo de trabalho não há hierarquia na condução das ações e objetivos comuns a serem 

alcançados, como é o caso da cooperação que apresenta como característica básica a 

independência entre as tarefas realizadas pelo grupo, ou seja, cada um é responsável pela 

realização de uma parte do trabalho sem que haja dependência dos outros membros 

(DAMIANI, 2006; FERREIRA, 2006). Assim, o trabalho colaborativo pode ser entendido 

não só como uma forma de trabalho, mas como: 

[...] um processo no qual dois ou mais professores interagem de forma mais ou 

menos estruturada e interdependente, compartilhando saberes e realizando tarefas 
que se complementam visando objetivos (mais ou menos) convergentes de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento profissional e/ou de natureza administrativa. 

(TRACTENBERG, 2011, p.21) 
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Destacamos a seguir dois estudos e seus principais objetivos no desenvolvimento 

profissional de professores, ambos em contextos em que o professor é parte importante no 

planejamento e execução das ações. 

No contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

destacamos o estudo de Nascimento (2014) que teve como foco o desenvolvimento 

profissional de professores da área das Ciências que atuaram como supervisores no Programa. 

O autor traça alguns indicadores que mostram a disposição dos professores para determinadas 

ações com base em Bernard Lahire. Destacamos aqui o indicador práticas colaborativas e de 

trabalho em equipe, que segundo Nascimento (2014) potencializou o DPD de dois professores 

da Educação Básica que atuavam como supervisores no PIBID, pois a atuação destes 

professores baseou-se na colaboração entre eles e os alunos da licenciatura (bolsistas de 

iniciação à docência) e o professor da universidade (Coordenador de área nos subprojetos) no 

Programa. O autor destaca, na relação entre estes sujeitos  que os objetivos de ação do grupo 

foram traçados e negociados por todos os participantes, destacando assim o que o autor 

caracterizou como disposição colaborativa dos supervisores.  

Este autor destaca em seu trabalho que inseridos no Programa os participantes tiveram 

a oportunidade de refletirem antes da ação, no momento do planejamento e depois das ações 

quando avaliaram e replanejaram as práticas no coletivo. Ele destaca também que ao se 

depararem com as ideias de atividades para serem realizadas em sala de aula, trazidas pelos 

bolsistas, os supervisores sentiram a necessidade de buscarem mais conhecimentos teóricos e, 

de certa forma, atualizar seus conhecimentos, mas não sob forma de imposição, mas na 

percepção de que tal busca se relacionava com a necessidade do trabalho que estava sendo 

desenvolvido no coletivo. 

A discussão de trabalho colaborativo feita por Nascimento (2014) busca inserir essa 

perspectiva de ação como mais efetiva para a aproximação entre a Universidade e a escola no 

entendimento que a colaboração situa os envolvidos com objetivos e metas comuns em que 

todos trabalham para atingi-las e não é comum uma relação de dominação e submissão entre 

os participantes, pois há “maior correspondência mútua e igualdade entre os membros de um 

grupo” (NASCIMENTO, 2014, p.134). Já no trabalho cooperativo, não necessariamente os 

objetivos são comuns a todos os envolvidos e a participação pode ser motivada por vários 

interesses que são diversificados e até mesmo interesses particulares. Além disso, segundo o 

autor, na cooperação, é comum a existência de papéis e tarefas e responsabilidades bem 

definidos e pode não existir entre os sujeitos autonomia para a tomada de decisões. 
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O estudo que originou a tese de doutorado de Crecci (2016) buscou discutir o 

desenvolvimento profissional de três professores (um professor que atua somente na 

Educação Básica, um professor que atua na Universidade e na Educação Básica, e outro que 

atua somente na Universidade) que durante um determinado período participaram do Grupo 

de Sábado (GdS – Faculdade de Educação – Universidade Estadual de Campinas) formado 

por professores formadores, alunos de licenciatura e pesquisadores, que se reuniam para “ 

escrever, refletir e investigar sobre o ensinar aprender matemática” (p.154, grifo do autor) e 

compõe, para além de grupo, uma comunidade fronteiriça e investigativa da Universidade e 

da escola. 

O que destacamos nesse estudo é justamente a concepção demarcada de comunidade 

que produz, segundo a autora o sentimento de liberdade de “ação e definição de uma agenda 

própria” (CRECCI, 2016, p.38), pois a participação é voluntária e o planejamento do que será 

discutido, elaborado e pesquisado surge das demandas e das práticas levadas principalmente 

pelos professores da Educação Básica.  

O principal referencial teórico da autora para discutir as ideias de comunidade no 

âmbito da pesquisa sobre e para a prática do ensino são as autoras Marylin Cochran-Smith e 

Susan Lytle que defendem a formação de professores inseridos em comunidades 

investigativas ou comunidades de aprendizagem. Ressalta-se, neste estudo que dentro das 

comunidades definidas os membros “constroem significados e partilham signos e ideias sobre 

o empreendimento em que estão engajados” (CRECCI, 2016, p.80) 

Neste estudo, Crecci (2016) busca, a partir das narrativas e entrevistas com os três 

professores do GdS mostrar pela ideia de tridimensionalidade (sociabilidade, temporalidade e 

local) que funcionaram como eixo analítico, como estes elementos explicam o 

desenvolvimento profissional dos professores. A autora realiza um mapeamento dos 

diferentes espaços de experiências de desenvolvimento pessoal e profissional citado pelos 

participantes, traça relações entre estes espaços nas dimensões pessoal e profissional e o 

tempo decorrido nas experiências formativas, indutoras de DP e por fim investiga as 

reverberações quanto à constituição profissional e os modos de ser/estar na profissão de 

educadores e sua participação em outros espaços, como o próprio GdS. 

 A partir da síntese dos dois estudos tendo a conformação de grupo, de coletivo ou de 

comunidade de professores, percebemos que as potencialidades da formação nesta perspectiva 

pode oferecer maiores subsídios para o enfretamento das questões relativas ao ensino.  

Além da ideia de trabalho colaborativo, nos modelos descritos, percebemos que a 

formação dos professores deve estar atenta às situações vivenciais dos professores, pois elas 



39 

 

podem apresentar as questões mais problemáticas no ensino que poderão induzi-los a buscar 

mais conhecimentos apoiados em contribuições da pesquisa e que se relacionam com suas 

atividades possibilitando o desenvolvimento profissional docente.  

Acreditamos que as ideias apontadas neste capítulo nos ajudarão a compreender 

aspectos que ficaram evidentes na participação dos professores em discussões que se baseiam 

na reestruturação curricular. Neste sentindo apresentamos mais um contexto em que as ações 

são realizadas por grupos de professores, referido pelos autores da proposta como trabalho 

baseado, dentre outros aspectos, em interações triádicas para reconfiguração do currículo 

escolar denominada de Situações de Estudo. 
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CAPÍTULO 2 - A SITUAÇÃO DE ESTUDO COMO PROPOSTA  

Neste capítulo temos como objetivo descrever as características da Situação de Estudo 

(SE) como proposta de reconfiguração e desenvolvimento do currículo escolar, evidenciando 

em quais circunstâncias a proposta foi pensada, de que maneira são elaboradas as SE e como a 

proposta se insere na formação de professores no contexto em que foi originalmente pensada 

e no contexto local da Universidade Estadual de Santa Cruz.  

A partir das produções disponíveis do GIPEC-UNIJUÍ e também de estudos realizados 

no âmbito da UESC como nos apresenta Massena (2015), Vieira (2017) e na parceria entre 

estas duas instituições no trabalho de Teixeira et al., (2014)  descreveremos as características 

básicas da SE e evidenciando aspectos que indicam o potencial que a proposta apresenta, a 

fim de contribuir com sua caracterização. Buscamos a partir dos textos base sobre a SE 

(MALDANER et al., 2001; MALDANER; ZANON, 2004; MALDANER et al., 2007) 

descrever as justificativas para organização do currículo de Ciências da Natureza desta forma, 

pelas inquietações dos seus propositores que, de certa forma, se estendem a comunidade de 

pesquisa em Educação em Ciências, haja vista que existem outras propostas de reconfiguração 

do currículo desenvolvidas ou em desenvolvimento que se baseiam em abordagens que levam 

em consideração temas mais amplos que conectam as disciplinas das área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, e  que os conteúdos científicos se inserem principalmente no 

cotidiano vivenciado pelos alunos (GHELEN, MALDANER, DELIZOICOV, 2012).   

Apresentaremos os princípios que orientam a SE na seção 2.1 para explicitar qual a 

concepção de ensino e aprendizagem em que a proposta se baseia, além dos objetivos e 

justificativas principais para o desenvolvimento do currículo em temas mais amplos, no caso 

da SE, em situações que contemplem os conteúdos de Biologia, Física e Química. No que se 

refere ao contexto da UESC, descreveremos na seção 2.2 como a proposta de reconfiguração 

do currículo pela SE se inseriu nas discussões sobre ensino e formação nos cursos de 

licenciatura em Física e Química desta universidade. Além disso, descreveremos como a 

parceria entre a UESC e a UNIJUÍ vem se consolidando ao longo dos anos, alicerçada na 

perspectiva do trabalho colaborativo, o qual é um importante aspecto correspondente à 

elaboração, construção e desenvolvimento de Situações de Estudo. 
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2.1 Características da Situação de Estudo 

A proposta de reconfiguração curricular pela Situação de Estudo (SE), como 

explicitado anteriormente, deu-se no âmbito do Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre 

Educação em Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul - GIPEC-UNIJUÍ a partir do trabalho que envolve a participação de diversos sujeitos 

(professores formadores, licenciandos, professores da educação básica, pós-graduandos) 

interessados em um ensino e aprendizagem em Ciências mais significativos, tanto para os 

alunos na escola quanto para os professores que já atuavam e para os professores em 

formação.  

É importante ressaltar que anteriormente a constituição do GIPEC-UNIJUÍ, em 

meados da década de 1970 já havia entre os formadores de professores desta instituição a 

preocupação com a formação de professores e o ensino praticado nas escolas já que “em 

diversos momentos históricos, estes professores buscaram em suas ações a melhorias no curso 

de Ciências, na formação continuada de professores e no desenvolvimento curricular em 

Ciências” (HAMES, 2004, p. 136) na UNIJUÍ.  

Tal preocupação foi e ainda é decorrente do entendimento de que a formação de 

professores para o ensino de Ciências é um processo que ao ser realizado, levando em 

consideração discussões sobre o currículo, contribui para a aprendizagem dos alunos e o 

desenvolvimento da escola como espaço de socialização de saberes (HAMES, 2004; 

MALDANER; ZANON, 2004).  

Entretanto, nas discussões sobre o currículo, para sua reconfiguração, os propositores 

da SE preconizam a ocorrência de interações entre diferentes sujeitos envolvidos com o 

desenvolvimento do currículo nas escolas. Assim, concordamos com o principal eixo 

condutor do trabalho proposto pelos formadores de professores da área de Ciências e 

consequentemente pelo GIPEC-UNIJUÍ, que é a ideia de formação de professores em que 

diversos sujeitos estão em constante interação de maneira que: 

[...] além de propor uma reflexão epistemológica e didática, permite a 

significação/ressignificação dos contextos em constantes transformação, o que 

poderá levar mudanças consistentes e criar possibilidades de propor, implementar e 

promover melhorias nos currículos praticados nas escolas e na universidade 

(HAMES, 2004, p. 136, grifo nosso). 

Desta forma, com o passar dos anos no contexto da UNIJUÍ e a partir do envolvimento 

de professores de outras instituições (universidades e escolas) em projetos que resultaram em 

ações de extensão, pesquisas e publicações, o GIPEC-UNIJUÍ toma corpo no início dos anos 

2000 (HAMES, 2004). Assim, com a formação do grupo e o amadurecimento das ideias 
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desenvolvidas diante de todas as atividades propostas e realizadas, são traçados os primeiros 

esboços que constituíram a primeira SE conhecida como Ar Atmosférico (AUTH; 

MALDANER, ZANON, 2001). 

Como uma das justificativas para o trabalho com currículo estruturado a partir das SE 

está a falta de sentido, significado e a falta articulação entre os conhecimentos científicos que 

permeiam os conteúdos da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT), ou seja, 

falta de articulação entre a Biologia, a Física e a Química e destas disciplinas com o contexto 

dos alunos.  

Assim, de maneira geral, a referida proposta tem como objetivo uma orientação para o 

ensino e a formação escolar que articule saberes e conteúdos de Ciências entre si e com 

conhecimentos advindos das vivências dos alunos de maneira interdisciplinar, 

intercomplementar e transdisciplinar (MALDANER; ZANON, 2004). 

Outra importante base para a elaboração e desenvolvimento das SE é que o ensino de 

Ciências ao possibilitar aprendizagens mais significativas, seja marcado pela intencionalidade 

de “proporcionar o desenvolvimento de novas consciências e ampliar de forma mais plena as 

potencialidades da vida na sociedade e no ambiente” (MALDANER; ZANON, 2004, p. 44).  

 Neste sentido, para produzir e desenvolver as SE, é necessário que sejam levados em 

consideração a identificação de um contexto de vivência cotidiana dos alunos e dos 

professores que se mostre “conceitualmente rico para os diversos campos das Ciências, 

demonstre possibilidade de ser problematizada e tematizado enquanto eixo articulador de 

aprendizados que permitam significar conteúdos e conceitos” (MALDANER et al., 2007, p. 

115-116). 

Para que seja possível favorecer a aprendizagem dos alunos baseada em contextos 

vivenciais, a proposta apresenta como fundamentação teórica, a concepção de que o 

desenvolvimento do sujeito é um processo que deve levar em consideração o contexto sócio-

histórico-cultural. Tal concepção está baseada nas teorias de Vigotski, mais precisamente na 

psicologia histórico-cultural, a qual defende que constituição do ser humano se dá nas 

interações sociais, de modo que nelas são produzidos sentidos e significados que formam a 

consciência, caracterizando um ser humano específico e dotado de características de um ser 

individual (MALDANER; ZANON, 2004). 

Desta forma, segundo os autores supracitados, “não há transferência de significados 

para os objetos culturais, como os conceitos das Ciências, por exemplo, mas produção de 

significados e sentidos nas interações estabelecidas” (MALDANER; ZANON, 2004, p. 49, 

grifo nosso) no caso da escola, na relação entre alunos e professores. Ao se referir a um 
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contexto vivencial dos alunos, pretende-se com a SE oportunizar a eles, um processo em que 

possam relacionar os conhecimentos científicos das diferentes disciplinas com sua realidade, 

produzindo os sentidos e significados em oposição à simples memorização destes 

conhecimentos.  

Ao se reportar a necessidade de abordagens contextualizadas e interdisciplinares do 

currículo, os autores defendem que as disciplinas que fazem parte da CNT pouco têm a dizer 

quando tratadas essencialmente isoladas, senão apenas perpetuar visões errôneas e simplistas 

do conhecimento científico. Quando uma situação da vivência dos alunos é levada como eixo 

de desenvolvimento curricular pela contextualização e inter-relação entre as diferentes 

disciplinas, objetiva-se que eles atinjam novos níveis de abstração, elaboração, organização, 

complexificação, sistematização e reconstrução de conceitos disciplinares socialmente 

relevantes à situação em foco (MALDANER et al., 2007). 

É importante salientar que a proposta de reconfiguração curricular pela SE não tem 

por objetivo desconsiderar os conteúdos pertencentes às disciplinas Biologia, Física e 

Química ou apenas unir tais conhecimentos para realizar a interdisciplinaridade. A proposta 

sugere uma forma de trabalhar os conteúdos que em momentos distintos e com o 

desenvolvimento de sucessivas SE, conceitos centrais representativos destas disciplinas sejam 

retomados e aprofundados à medida que seja necessário seu entendimento diante dos temas 

escolhidos a partir do contexto dos alunos. Por isso, cada professor pode trabalhar os 

conceitos pertencentes a sua disciplina para a compreensão da situação vivencial pelos alunos 

(SANGIOGO et al., 2013). 

Para que seja possível promover a interdisciplinaridade e a contextualização dos 

conhecimentos científicos, uma condição importante é que na elaboração das SE participem 

professores formadores (professores universitários),  professores das escolas e professores em 

formação inicial (alunos das licenciaturas), predominantemente da área da CNT. A 

participação destes sujeitos caracteriza a tríade para a construção coletiva das SE em que se 

espera de cada grupo de participantes a contribuição com conhecimentos relacionados à sua 

atuação, no caso das disciplinas e dos níveis de ensino (HAMES, 2004; ZANON; HAMES; 

SANGIOGO, 2012). 

A conformação da tríade para a construção de SE é fundamental, justamente como 

ponto de partida para o rompimento de concepções relacionadas tanto a formação de 

professores, quanto no ensino e aprendizagens nas escolas. Em relação à formação de 

professores, mais uma vez, os propositores da SE buscam ir à contramão da formação com 

base na racionalidade técnica, em que se transmitem conhecimentos científicos aos 
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licenciandos, de maneira “instrumental, dirigida para a solução de problemas, mediante a 

aplicação de teorias e técnicas gerais e padronizadas” (ZANON; SCHNETZLER, 2003, p. 2).  

Quanto ao ensino e a aprendizagem, espera-se que a tríade venha estabelecer e fortalecer o 

diálogo entre a Universidade e a Escola, como forma de diminuir a distância entre a produção 

de conhecimento e os sujeitos a quem esse conhecimento se destina.  

Na tríade formada por professores experientes e em formação inicial, entende-se que a 

possibilidade de inter-relações de conhecimentos culturalmente diversificados destes sujeitos 

e suas diferentes vivências tanto formativas quanto em sala de aula podem ser elementos que 

contribuem para a superação da linearidade e fragmentação dos conteúdos científicos 

trabalhados nas escolas. 

Entende-se nesta composição de sujeitos para a construção das SE, que as formações 

específicas de cada participante contribuam para a “eleger conceitos científicos mais 

representativos e o nível de significado dos mesmos, com a finalidade de propiciar uma 

compreensão mais plena da situação em foco” (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; 

MALDANER, 2007, p. 166). 

Além dos conhecimentos científicos, espera-se que os formadores de professores 

possam apresentar um nível de conhecimento específico em torno da teoria e prática de 

aprender a ensinar; dos professores da escola espera-se contribuições mais relacionadas ao 

contexto da prática em sala de aula e dos alunos das licenciaturas a busca por informações que 

possam ser transformadas em materiais didáticos (HAMES, 2004). Ainda sobre a organização 

dos sujeitos para a elaboração e desenvolvimento de SE, interação é requerida, uma vez que: 

Na medida em que sujeitos com formação diversificada tenham o que dizer, 

levantem questionamentos, expressem pontos de vista, ampliem explicações e 

compreensões com base em informações/subsídios coletivamente buscados e 

construídos, numa SE: a interdisciplinaridade é assumida como novo pensar e agir, 

como nova postura por parte de coletivos organizados de educadores, que privilegia 

a abertura para uma vivência interativa enriquecida e enriquecedora de 

conhecimentos diversificados (ZANON; HAMES; SANGIOGO, 2012, p. 5). 

Neste sentindo, a construção de SE proposta pelo GÍPEC-UNIJUÍ sugere um ir e vir 

de planejamento e replanejamento pelos sujeitos, para que no desenvolvimento das aulas, 

baseadas na SE, sejam evidenciados elementos que precisem de mais atenção e/ou práticas 

que necessitem ser ressignificadas para enriquecer a proposta. Os autores da proposta 

orientam que a construção deve acontecer em quatro etapas, de modo que na 1º – Ocorre 

planejamento coletivo, ou seja na tríade de sujeitos; 2º - Desenvolvimento de SE com os 

licenciandos; 3º desenvolvimento da SE com professores da Educação Básica e 4º 

reelaboração do material pelas três categorias de professores, que ao desenvolver a proposta 
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em seus espaços, tenha identificado diferentes perspectivas de remodelação (PANSERA-DE-

ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007). 

Evidenciamos nesta primeira seção, as principais orientações para elaboração das SE 

nos espaços de interação coletiva a serem desenvolvidas na escola. Na próxima seção 

destacaremos como os trabalhos com a SE vem sendo realizados na Universidade Estadual de 

Santa Cruz e como estes resultaram em estudos que visam contribuir para novas perspectivas 

de formação e de ensino e aprendizagem.  

2.2 A Situação de Estudo na Universidade Estadual de Santa Cruz  

A proposta de reconfiguração curricular pela SE e os estudos realizados sobre sua 

trajetória mostram que embora a proposta seja nova em relação a outros temas da área do 

Ensino de Ciências (VIEIRA, 2017), muitas pesquisas já apontam os resultados da mesma 

tanto em relação ao ensino e aprendizagem como na formação inicial e permanente de 

professores.  

Em um levantamento recente realizado por Vieira (2017), com foco em trabalhos 

apresentados nos principais eventos da área do ensino de Ciências (ENEBio, ENPEF, ENEQ 

ENPEC) e publicados em  periódicos Qualis A1, A2, B1 e B2 evento de classificação do ano  

2014, da área do Ensino de Ciências e Matemática e também no repositório de teses e 

Dissertações, além da Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD), mostrou 

que a SE tem sido utilizada e discutida não somente no contexto e local em que foi idealizada. 

Segundo a autora, tendo como referência o período compreendido entre os anos de 2000 a 

2015, depois da região Sul onde se situa o GIPEC – UNIJUÍ, a região Nordeste é a que 

apresenta mais estudos sobre a SE. 

Na região Nordeste, segunda representante com o maior número de trabalhos sobre a 

Situação de Estudo, podemos dizer, ainda com base em Vieira (2017) que as iniciativas em 

trabalhar, estudar, desenvolver e pesquisar o ensino com e sobre a Situação de Estudo foi e 

esta sendo possível graças às iniciativas e esforços dos formadores de professores 

preocupados com um ensino mais significativo e eficaz nas escolas alinhando a pesquisa em 

Ensino de Ciências às necessidades formativas tanto de alunos quanto de professores em 

formação.  

Na Universidade Estadual de Santa Cruz, instituição do Nordeste que apresentou no 

estudo supracitado o maior número de trabalhos sobre a SE, as discussões sobre tal proposta 

ocorriam em contextos específicos como o subprojeto do PIBID de licenciatura em Química 
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ou nos Estágios Supervisionados, também da licenciatura em Química desde os anos de 2010 

por iniciativa de alguns formadores de professores deste curso (TEIXEIRA et al., 2014; 

MASSENA; BRITO, 2015; SANTOS et al., 2015).  

No PIBID-Química, em meados de 2010 e 2011, o trabalho com a SE se mostrou 

como caminho para discutir, problematizar e ir de encontro a tão criticada racionalidade 

técnica na formação dos bolsistas de iniciação a docência, do bolsista supervisor (professor da 

Educação Básica) e dos formadores de professores, coordenadores do subprojeto na área. 

Neste subprojeto, um contexto específico se tornava motivador para a realização do trabalho 

na forma de SE: A escola em que o PIBID desenvolvia suas ações, a pouco tempo tinha se 

tornado uma escola técnica e para os professores da unidade, essa nova demanda impulsionou 

a busca por contribuições que contemplassem as necessidades formativas dos cursos 

oferecidos, em que os conhecimentos da Química requeriam, dentre outros aspectos, 

conhecimentos da Biologia, Física e outras disciplinas (TEIXEIRA et al., 2014). 

Porém, entre os anos de 2012 e 2013, as discussões sobre a proposta se ampliam para 

as outras áreas (Biologia e Física) a partir do desenvolvimento do projeto “Reconfiguração 

curricular no ensino de Química na Educação Básica: Diálogos interdisciplinares por meio da 

Situação de estudo (SE)” em parceria com o GIPEC-UNIJUÍ, aprovado em Edital CNPq 

Universal 14/2011 (MASSENA; BRITO, 2015) que contou com, além dos formadores de 

professores da Química, formadores das licenciaturas em Biologia e Física, licenciandos em 

química e pedagogia como bolsistas de iniciação científica.    

Pode-se dizer, com base em Massena e Brito (2015), que inicialmente dentre outras 

preocupações do grupo, estava possibilitar diálogos e trabalho sobre e com o currículo de 

modo interdisciplinar, para que os formadores de professores pudessem estender essas 

discussões para seus cursos de origem e assim desenvolver junto a seus licenciandos a prática 

deles como professores nesta perspectiva, de maneira menos conteudista, mais dinâmica com 

o cotidiano dos alunos e da sociedade, contribuindo assim para uma nova concepção de 

formação de professores.   

Decorrente da organização destes espaços de discussão e construção baseados na SE, 

alguns resultados já foram publicados na forma de dissertações, trabalhos em eventos e 

artigos. A seguir apresentamos um quadro com os artigos, capítulos de livro e dissertações 

publicados por autores desta instituição, salientando que consideramos os trabalhos que são 

produções dos autores da UESC e os que foram originados em parceria com autores da 

UNIJUÍ. 
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Quadro 2 – Publicações resultantes do trabalho com a SE na UESC. 

Autor/Título do trabalho/Ano de publicação  
 

Tipo de trabalho 

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.  

Artigo 

ALMEIDA, C. L. S.; GUZZI FILHO, N. J. A interface entre o ensino de 
ciências e a educação do campo: reflexões sobre a organização do 

currículo para turmas multisseriadas. Revista da SBenBio, n. 9, p.260-

273, 2016. 

Artigo 

MASSENA, E. P.; BRITO, L. D. CAMINHOS E DESCAMINHOS DA 
SITUAÇÃO DE ESTUDO (SE): a experiência vivenciada por m grupo 

de formadores de professores. In: MASSENA, E. P. (Org.). Situação de 

Estudo: Processo de Significação Pela Pesquisa em Grupos 
Interinstitucionais. 1ed. Ijuí-RS: UNIJUÍ, 2015, v. Único, p. 17 -37. 

Capítulo de Livro 

SANTOS, A. F. et al., SITUAÇÃO DE ESTUDO NO PROCESSO 

FORMATIVO DE FUTUROS PROFESSORES DE QUÍMICA DA 

UESC: alguns apontamentos. In: MASSENA, E. P. (Org.). Situação de 
Estudo: Processo de Significação Pela Pesquisa em Grupos 

Interinstitucionais. 1ed. Ijuí-RS: UNIJUÍ, 2015, v. Único, p. 61-81. 

Capítulo de Livro 

CRUZ, A. B.; GEHLEN, S. T. A MECÂNICA DO CORPO HUMANO: 

UMA SITUAÇÃO DE ESTUDO ELABORADA NA FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA DA UESC. In: MASSENA, 

E. P. (Org.). Situação de Estudo: Processo de Significação Pela Pesquisa 

em Grupos Interinstitucionais. 1ed. Ijuí-RS: UNIJUÍ, 2015, v. Único, p. 
85-109. 

Capítulo de Livro 

RESENDE, R. C. Resende. Desenvolvimento de Situação de Estudo 

como facilitadora do processo de ensino e aprendizagem de Ciências da 

Natureza no 9º ano do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado), 
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Programa de Pós-

graduação em Educação em Ciências, 94 f., 2015. 

Dissertação 

JESUS, D. O café nosso de cada dia: investigação da influência de uma 
situação de estudo no processo de ensino aprendizagem de Ciências da 

Natureza no ensino médio. Dissertação (Mestrado), Universidade 

Estadual de Santa Cruz – UESC, Programa de Pós-graduação em 

Educação em Ciências, 106 f., 2016. 

Dissertação 

ALMEIDA, C. L dos S. Situação de Estudo na formação de professores 

em escolas do campo de Coaraci-BA. Dissertação (Mestrado), 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Programa de Pós-
graduação em Educação em Ciências, 119 f., 2017. 

Dissertação 

VIEIRA, L.B.V. Situação de Estudo: compreensões dos formadores de 

professores do ensino de Ciências, Dissertação (Mestrado), 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Programa de Pós-
graduação em Educação em Ciências, 121 f., 2017 

Dissertação 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Ressaltamos que se trata de um quadro que enumera os principais estudos desta 

instituição e que deram origem a outros trabalhos mais direcionados a apresentação em 

eventos e congressos considerados na área da Educação em Ciências, como por exemplo, o 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - ENPEC. Optamos por não trazer 
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tais trabalhos, mas compreendemos que a partir dos registrados no quadro, pode-se ter uma 

noção de como a SE tem mostrado suas potencialidades na UESC e nos espaços incorporado a 

ela com as pesquisas. 

Percebemos que os trabalhos estão situados em diferentes perspectivas e contextos de 

formação de professores, bem como em diferentes relações de ensino e aprendizagem. Desta 

forma, com a finalidade de contribuir com os estudos nesta Universidade e disseminar a 

proposta cada vez mais, é que trazemos este estudo mais focalizado nos professor da 

Educação Básica e nesta perspectiva destacamos duas dissertações, em 2016, que 

relacionaram a SE com o desenvolvimento profissional de professores envolvidos em 

processos de construções coletivas.  

O estudo que deu origem a dissertação de mestrado de Madke (2016) apresenta 

discussões e reflexões sobre a implementação da reestruturação curricular efetivada a partir da 

Proposta Pedagógica do Ensino Médio Politécnico (PPEMP), no estado do Rio Grande do 

Sul. A proposta apresenta como princípios estruturantes, dentre outros, a interdisciplinaridade 

e contextualização dos conteúdos escolares, que gerou muitos desafios aos professores e a 

necessidade espaços de formação continuada (termo usado pela autora). O estudo se 

configurou em um Estudo de Caso e foi realizado em uma escola da rede pública de Ijuí (RS). 

Destacamos neste estudo que, dentre os professores participante, duas estiveram envolvidas 

na construção e desenvolvimento de SE, e pela análise das informações, a autora evidencia 

que a participação das mesmas no processo proporcionou vivências e reflexões em que os 

conhecimentos necessários para a atuação foram mobilizados pelo trabalho coletivo, pois 

“favorece o desenvolvimento da autonomia docente para propor mudanças curriculares e 

oferece melhores oportunidades para ampliar e aprofundar conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho educativo com qualidade” (MADKE, 2016, p. 6). 

O estudo de Kollas (2016) buscou compreender o processo de construção de SE por 

professores de uma Escola Básica, explorando como recurso principal para seu 

desenvolvimento em sala de aula, a produção de vídeos pelos alunos sobre a temática da 

Educação Ambiental. No contexto de sua pesquisa, a interação entre a Universidade e a 

Escola, já estava constituída e a organização do currículo com SE já era realizada desde o ano 

de 2005. Contudo, algumas concepções como o currículo, interdisciplinaridade e 

contextualização precisavam ser retomadas e discutidas pelos envolvidos no desenvolvimento 

das SE para que pudessem contemplar o ensino e a aprendizagem mais significativos na 

escola. Assim, as discussões que giraram em torno da temática Ambiental exigiram 

aprofundamento de conceitos científicos por parte dos professores e o entendimento de como 
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estes conceitos se relacionam e abrangem a área da CNT. A autora ainda ressalta que o uso de 

recursos tecnológicos, como vídeos pelos alunos, mostra-se como desafio aos professores por 

conta da formação que não contempla meios para o uso destes recursos ou porque a 

organização da escola (tempo, materiais disponíveis, dentre outros) dificulta o seu uso. O 

trabalho no coletivo é destacado como espaço e tempo de DPD a todos os envolvidos e a 

pesquisadora que se inseriu na pesquisa não somente neste papel, mas como sujeito que em 

interação com os outros, percebe as ações e as interações dialógicas entre o conhecimento 

teórico e prático como oportunidade de reconstrução do ensino. 

A partir destes dois estudos, percebemos as contribuições que a proposta de 

reconfiguração curricular pela SE tem proporcionado discussões importantes quando 

relacionadas ao ensino quer seja envolvendo questões mais específicas como o uso de 

recursos didático ou a própria formação de professores para o desenvolvimento do ensino 

menos conteudista e acrítico.  

A seguir, apresentamos a metodologia empregada para a realização da pesquisa para 

que seja possível discutir as implicações dela para o contexto do DPD de professores. 
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CAPÍTULO 3 - ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Neste capítulo apresentamos  os caminhos metodológicos percorridos no estudo 

evidenciando as etapas, caracterizando o contexto e os sujeitos envolvidos e, ainda, as 

ferramentas de obtenção e como ocorrerá a análise das informações obtidas. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Este estudo teve como foco principal compreender como foi proporcionado o processo 

de formação permanente e desenvolvimento profissional a partir do envolvimento de 

professores da Educação Básica em atividades que compõem a construção e desenvolvimento 

de Situações de Estudo (SE). A partir das informações obtidas pretendemos evidenciar 

características  que venham contribuir, atribuindo significados a formação e a prática docente 

a partir deste contexto em que a interação entre diferentes sujeitos pode ser entendida como 

um campo complexo de subjetividades a serem expressas com base nos referenciais teóricos 

adotados. 

Portanto, caracterizamos o trabalho de acordo com Bogdan e Biklen (1994) como uma 

pesquisa de abordagem qualitativa por apresentar características que ultrapassam conclusões 

baseadas apenas em variáveis quantificáveis. Interessou-nos neste estudo interpretar as 

informações captadas durante o processo com base nos referenciais teóricos considerados 

nesta pesquisa. Neste sentido, os autores supracitados apontam como características dos 

estudos de cunho qualitativo: 1) A valorização do ambiente natural ou contexto real de 

ocorrência dos acontecimentos de modo que o investigador é o principal instrumento da 

pesquisa; 2) A pesquisa qualitativa é descritiva, sendo os registros produzidos sob a forma de 

textos, narrativas, imagens, dentre outros fontes de minuciosas interpretações aos quais são 

atribuídos significados; 3) De posse dos dados descritos, o investigador busca compreender a 

evolução do processo e desta forma interessa decifrar “como” se deram os acontecimentos, 

valorizando o processo em si e não o resultado; 4) Neste tipo de pesquisa não existe o 

interesse por comprovar hipóteses, assim há uma tendência em analisar as informações de 

forma indutiva e; 5) O que mais importa nesta abordagem são os sentidos atribuídos ao 

fenômeno investigado pelos diferentes sujeitos participantes da pesquisa. 

3.2 Contexto e sujeitos da pesquisa 

A construção e desenvolvimento da proposta de reconfiguração curricular pela 

Situação de Estudo possui como uma de suas características a participação de professores da 
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Educação Básica, que compõe a tríade formada, por eles, por formadores de professores e por 

alunos das licenciaturas, todos da área da CNT. 

Na UESC, as discussões e construções da proposta de reconfiguração curricular 

Situação de Estudo se iniciaram em 2010 inicialmente no subprojeto Química do PIBID 

(TEIXEIRA et al., 2014) e, posteriormente, nas disciplinas de Estágio Supervisionado da 

Licenciatura em Química. No decorrer dos anos 2012 e 2013, um grupo composto por 

formadores de professores atuantes nos cursos de Licenciatura em Química, Física e Biologia, 

além de alunos de iniciação cientifica, desenvolveram um projeto sob a coordenação da 

Professora Elisa Massena, cujo objetivo era a elaboração e implementação de SE no curso de 

Licenciatura em Química (BRITO; MASSENA, 2015) 
5
.  

Com o fim do projeto em 2014 e já em 2015, o trabalho com a SE não findou. Após a 

avaliação sobre os trabalhos desenvolvidos no projeto e em outros contextos de discussão da 

SE uma das constatações foi a dificuldade que os alunos da licenciatura de Química e Física 

evidenciaram em relacionar os conteúdos das CNT (CRUZ; GHELEN, 2015; PIMENTA; 

VIEIRA; MASSENA, 2015).  Além do aspecto mencionado o desejo de continuar a trabalhar 

na perspectiva da SE e continuar os laços de colaboração com o GÍPEC-UNIJUÍ, a 

coordenadora do projeto supracitado anteriormente propôs a continuidade dos trabalhos 

juntamente com um dos formadores que atuou no projeto anterior, sendo este formador de 

professores da licenciatura em Física. O segundo projeto foi pensado com a possibilidade de 

ampliação das discussões da SE na formação inicial de professores de Física e Química
6
. 

Assim, os formadores de professores envolvidos no projeto deram início aos trabalhos, 

articulando junto a seus respectivos colegiados as disciplinas do Estágio Supervisionado de 

Física e Estágio Supervisionado de Química no primeiro semestre de 2016, sendo eles os 

responsáveis por estarem à frente destas disciplinas. A proposta de trabalho deste projeto teve 

como objetivo principal “investigar as potencialidades e limites da utilização da SE na 

formação inicial e continuada de professores de Física e Química a ser desenvolvido nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado de forma interdisciplinar” (MASSENA, 2016, p. 5).  

Após tomarem conhecimento das escolas em que os licenciandos realizariam o 

estágio, os formadores de professores entraram em contato com os professores destas escolas 

para explicar-lhes sobre a proposta da SE e convidá-los a participar dos encontros de 

                                                             
5
 Projeto Universal CNPq nº 14/2011 – Reconfiguração curricular no ensino da Química na Educação Básica: 

diálogos interdisciplinares por meio da Situação de Estudo. 
6
 Projeto Universal CNPq nº 01/2016 – Situação de Estudo Situação de Estudo: possibilidades de (re) pensar a 

formação inicial e continuada de professores de Física e Química. 
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construção coletiva, que ocorreriam na UESC em dias e horários que fossem comuns a todos 

os professores das escolas.  

Além disso, atuando como professores destas disciplinas na graduação e também 

como integrantes do Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino 

de Ciência
7
, estiverem presentes nos encontros de discussões e construção de SE na UESC, 

cinco alunos do mestrado do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências da 

UESC, duas como estagiárias de docência, e três como voluntários, inclusive a autora deste 

trabalho. 

Vale salientar que no decorrer das discussões entre os formadores de professores para 

o desenvolvimento das ações neste contexto, a possibilidade de produções científicas 

relevantes para a formação de professores e o convite deles para que eu participasse como 

voluntária nas construções foi no sentido de somar às minhas perspectivas iniciais de estudo 

como aluna de pós-graduação, no caso o desenvolvimento profissional docente, a um contexto 

diferente do qual eu havia atuado antes, que foi o PIBID. Assim, foi redigido um projeto
8
 que 

incorporou algumas ações da proposta e também para ser possível o estudo das informações 

produzidas durante este percurso. 

Para a escrita deste estudo, consideramos então como sujeitos, os professores da 

Educação Básica das disciplinas Biologia, Física e Química e uma professora de Língua 

Portuguesa. Estes professores participaram dos encontros ocorridos aos sábados durante os 

meses de junho e julho de 2016 em que foram realizadas atividades de construção e 

desenvolvimento de Situações de Estudo no contexto das disciplinas de Estágio 

Supervisionado dos cursos de Licenciatura em Física e Química,– UESC. É importante 

mencionar que devido ao período de greve em 2015, o calendário
9
 de 2016 da UESC foi 

ajustado de modo que no período em que ocorreram os encontros, correspondeu a meados do 

semestre 2016.1. 

Os encontros tiveram a duração de três horas e no que se refere à participação dos 

professores das escolas, ao todo seis professores participaram dos encontros. Entretanto, dos 

quatro encontros ocorridos, apenas dois professores estiveram presentes em todos eles; dois 

                                                             
7 Algumas atividades propostas nas referidas disciplinas, como por exemplo, a construção e desenvolvimento de 

SE, estão em consonância com projetos realizados pelo Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de 

Professores da UESC do qual participam os docentes que ministram estas disciplinas bem como alunos da Pós-

graduação em Educação em Ciências (PPGEC/UESC) que também participaram das atividades relacionadas a 

construção e desenvolvimento de SE. 
8
 O projeto do qual faz parte o presente estudo, identificado pelo CAAE: 62167416.0.0000.5526, foi avaliado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESC tendo sob o parecer de número 2.168.781. 
9 Calendário 2016 - Resolução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE/UESC nº 

139/2015. 
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participaram de dois encontros; e outros dois participaram de somente um encontro cada. A 

seguir apresentamos a Tabela 1 com mais informações destes professores. 

 

Sujeito
10 

Formação Tempo de magistério Nível de atuação Encontros em que 

participou 

Albert Einstein 

Licenciatura em 

Física 

10 anos Ensino Médio – Técnico 

profissionalizante 

1º - 04/06/2016 

2º - 11/06/2016 

3º - 09/07/2016 

4º - 17/07/2016 

! 

17 
 Rosalind Franklin 

Licenciatura em 

Química 

10 anos  Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 

1º - 04/06/2016 

2º - 11/06/2016 

3º - 09/07/2016 

4º - 17/07/2016 

 

 Marie Curie 

Licenciatura em 

Ciências com 

habilitação em 

Química 

19 anos 
Ensino Médio 

Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 

2º - 11/06/2016 

3º - 09/07/2016 

 

 Rachel Carson 

Licenciatura em 

Ciências com 

habilitação em 

Biologia 

25 anos Ensino Fundamental 

Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 

2º - 11/06/2016 

3º - 09/07/2016 

 Rachel de Queiroz 
Licenciatura em 

Letras 

28 anos Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 

2º - 11/06/2016 

 

 Isaac Newton 

Licenciatura em 

Ciências com 

habilitação em Física 

17 anos 
Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 
3º - 09/07/2016 

 

 

No primeiro encontro os participantes foram divididos em três grupos, reunindo 

participantes de acordo com a escola em que os alunos realizariam o Estágio Supervisionado. 

Cada grupo era composto por Licenciandos de Física e Química, Professor da Educação 

Básica de Biologia, Física e Química (um grupo com a professora de Língua Portuguesa) e 

alunos da pós-graduação que foram distribuídos nos grupos, de acordo com seu curso de 

licenciatura, para complementar as discussões levantadas no decorrer das atividades no grupo. 

Já os Formadores de Professores transitavam entre os grupos fornecendo direcionamentos às 

questões que surgiam no decorrer das atividades. Em cada encontro os grupos tiveram em 

média uma hora e meia para elaborar e discutir as atividades propostas e após esse período, as 

produções foram socializadas com todos os participantes dos encontros dispostos em círculo.  

                                                             
10 Atribuímos aos sujeitos deste estudo nomes de personagens considerados importantes em sua área de 

conhecimento. 

Fonte: dados da pesquisa - 2016 

 

Tabela 1 - Perfil Profissional dos Professores da Educação Básica. 
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Sobre as produções a serem realizadas pelos grupos, no primeiro encontro foi proposto 

que cada grupo pensasse em um tema que fosse possível trabalhar de forma interdisciplinar e 

que tivesse relação com o contexto da escola em que atuam e justificassem a escolha desse 

tema. Após discutirem e elegerem um tema os grupos deveriam elencar conteúdos de 

Biologia, Física e Química que poderiam ser trabalhados a partir dos temas propostos. 

 Neste encontro houve a intervenção de duas alunas da Pós-graduação em Ensino de 

Ciências sobre os Três Momentos Pedagógicos - 3MP (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990), 

abordando para motivar e auxiliar os participantes a pensarem em uma dinâmica de atuação 

em sala de aula para abordagem dos conteúdos. 

No segundo encontro dando prosseguimento a proposta, os grupos pensaram em cinco 

questões para serem problematizadas inicialmente na abordagem dos temas e, em seguida, 

continuaram a elencar conteúdos e seus respectivos conceitos, dentro das disciplinas que 

poderiam ser trabalhados a partir dos temas escolhidos e também metodologias para abordá-

los.  

Já no terceiro encontro os grupos elaboraram o plano de curso em que o tema deveria 

ser dividido em unidades de aprendizagem, explicitando o número de aulas necessárias para 

abordar os conteúdos, os objetivos e o desenvolvimento de cada unidade evidenciando 

estratégias, metodologias de ensino e atividades, pensando no desenvolvimento da proposta 

na escola. No quarto encontro os grupos finalizaram a atividade do terceiro encontro e logo 

em seguida a partir de um esquema disponibilizado no quadro pelos formadores de 

professores, sobre os 3MP e o desenvolvimento de SE em sala de aula, os grupos deveriam 

traçar relações das orientações das propostas (3MP e SE) com a elaboração do plano de curso.  

Por fim, os formadores de professores fizeram contribuições acerca dos 3MP como subsídio 

para discutir os aspectos teóricos e estruturais, bem como do desenvolvimento de Situações de 

Estudo nas escolas.  

3.3 Instrumentos de obtenção das informações 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, optamos por obter os dados em diferentes 

instrumentos a fim de captar o processo por múltiplos olhares para atingir o objetivo principal 

de compreender a trajetória dos professores participantes dessas atividades. 

3.3.1 Gravação em áudio e vídeo 

Todos os encontros realizados pelo grupo foram gravados em áudio e vídeo com o 

objetivo de captar as interações entre os diferentes participantes em todo o processo de 
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construção das SE. O uso deste recurso se mostra eficiente em pesquisas qualitativas dada a 

possibilidade de retornar a fonte das informações para compreender a dinâmica ocorrida 

naquele contexto e poder realizar interpretações que podem ter fugido no momento em que 

ocorria a situação. Neste sentido, Siqueira (2012) afirma que no uso da gravação em áudio e 

vídeo é possível detalhar os fatos descritos observando os acontecimentos sob diferentes focos 

de atenção, além da possibilidade de conferir as interpretações realizadas no momento em que 

aconteciam as ações.  

3.3.2 Relatos escritos 

Ao final de cada encontro, todos os participantes fizeram relatos escritos onde 

registravam suas impressões e reflexões sobre as atividades realizadas nos encontros. Assim, 

os relatos produzidos pelos professores da Educação Básica que participaram do processo 

foram utilizados como fonte de informações. Marconi e Lakatos (2003) relatam que este tipo 

de documento oferece ao pesquisador o ponto de vista e o significado dos fatos por aqueles 

que os vivenciaram, descritos em sua própria linguagem. 

Segundo Lüdke e André (1986) os relatos produzidos pelos sujeitos da pesquisa, assim 

como outros documentos, possuem grande potencial por não se tratarem, apenas de uma fonte 

contextualizada, mas de material que surge em um determinado contexto fornecendo 

informações sobre este próprio contexto. Outro fator importante no uso de documentos 

produzidos pelos sujeitos está na possibilidade de verificar informações obtidas com outros 

instrumentos. Nesse sentido Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que a utilização de materiais 

produzidos pelos sujeitos é importante quando a função de observador exercida pelo 

pesquisador ou a entrevista são a tônica principal do estudo.  

3.3.3 Entrevista Semiestruturada 

Com o objetivo de aprofundar as informações produzidas em outros instrumentos e 

ainda obter informações não captadas anteriormente, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com três professores da Educação Básica, sendo uma de Biologia, um de 

Física e uma de Química. Segundo Gil (2008) a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas 

em pesquisas na área de Ciências Sociais e se mostra bem adequada quando as informações 

são sobre o que as pessoas sabem, o que creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem, 

fazem ou fizeram bem como suas razões e explicações a respeito destas ações.  

Neste sentido, ao realizar as entrevistas pretendemos pela fala dos sujeitos, aprofundar 

questões que não ficaram claras nos relatos a partir de um roteiro (APENDICE A). Buscamos 
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evidenciar a partir do roteiro informações sobre a construção das SE pelo grupo, as 

motivações que levaram estes professores a participarem das atividades propostas, questões 

relacionadas ao papel do professor frente ao desenvolvimento do currículo em sala de aula e a 

necessidade da busca por constante formação por parte dos professores e outros aspectos que 

podem surgir. 

Para preservar a identidade dos participantes, atribuímos a eles nomes de personagens 

considerados importantes em sua respectiva área de conhecimento. Ao nos reportarmos ao 

instrumento de obtenção de dados utilizado foi empregada a primeira letra correspondente ao 

nome do mesmo. Desta forma quando a informação pertencer ao relato, utilizamos a letra R 

subscrita, como por exemplo, Albert EinsteinR. Caso a informação seja proveniente da 

entrevista, será utilizada a letra E, também subscrita, por exemplo, Rosalind FranklinE. 

Em síntese, apresentamos análises referentes aos relatos produzidos ao final de cada 

encontro pelos sujeitos, bem como de entrevistas realizadas com três professores 

participantes, a saber, Rachel Carson, Albert Einstein, Rosalind Franklin que lecionam as 

disciplinas de Biologia, Física e Química, respectivamente.  

 

3.4 Ferramentas para análise das informações 

As informações obtidas por meio dos relatos produzidos bem como nas entrevistas 

realizadas foram analisadas utilizando a Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e 

Galiazzi (2007), em que se buscou descrever e interpretar alguns dos sentidos que a leitura 

dos textos que compõe o corpus pode suscitar. O processo da ATD exige do pesquisador que 

ele atribua aos seus dados a partir das teorias adotadas, significados que revelem o fenômeno 

em estudo e para tanto o processo se dá em três etapas: unitarização, categorização e 

comunicação. Para proporcionar uma leitura mais contínua, as falas decorrentes das 

entrevistas foram transcritas de acordo com as normas da língua portuguesa, preservando-se o 

sentindo que os sujeitos apresentaram em suas respostas.   

No caso deste estudo, o processo de unitarização permitiu reunir em unidades de 

significado as partes dos textos que evidenciaram aspectos semelhantes e que explicitaram o 

mesmo sentido pertinente ao fenômeno em estudo, como por exemplo, a busca pela formação 

permanente e o DPD. Já o processo de categorização possibilitou que as unidades de 

significado que possuíam relações fossem agrupadas em categorias que representavam a ideia 

central das unidades e assim foram atribuídos nomes para estas categorias.  
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Como o foco do trabalho foi investigar a formação permanente e o DPD possibilitado 

em espaços de interação coletiva pelo trabalho colaborativo definiu-se a categoria a priori 

denominada “Trabalho colaborativo: interação coletiva para a formação permanente. Com 

essa categoria” tivemos a intenção de explicitar entendimentos sobre a possibilidade das 

construções em grupo auxiliar, dentre outros aspectos, na superação do isolamento do 

professor e também da concepção de formação apenas como aquisição de conhecimentos 

teóricos e científicos apenas sem que estes tenham relação com as necessidades do professor, 

dos alunos e da escola. 

A outra categoria apresentada neste texto emergiu do processo de análise e foi 

denominada “Trabalho Colaborativo: o conhecimento do Professor da Educação Básica”. 

Nesta categoria evidenciamos a importância que as vivências e os conhecimentos decorrentes 

das experiências dos professores da Educação Básica possuem refletiram e influenciarem em 

orientações importantes a serem consideradas nesse trabalho colaborativo. Assim, analisamos 

as contribuições destes conhecimentos tanto no desenvolvimento da proposta de trabalho da 

SE nas escolas, bem como na colaboração para a formação dos licenciandos.  

A terceira categoria, também emergente do processo de análise, descreve as 

compreensões que os professores da Educação Básica revelaram sobre as construções 

realizadas e as possíveis implicações no ambiente de trabalho deles. Denominamos esta 

categoria de “Compreensões dos professores da Educação Básica sobre a proposta 

desenvolvida”. 
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CAPÍTULO 4 - A Situação de Estudo como promotora de desenvolvimento 

profissional a partir do trabalho colaborativo 

Os relatos produzidos por todos os professores que participaram do processo 

indicaram como as atividades realizadas em conjunto foram destacadas durante a construção 

das SE. Neste sentindo, apresentamos análises de três categorias, uma delas definida a priori, 

pois está em consonância com o objetivo central da pesquisa, que é investigar o DPD 

possibilitado pelos espaços de formação interativa. 

Consideramos as outras duas categorias como emergentes, pois em uma, as unidades 

de significado evidenciaram as contribuições dos professores quanto aos conhecimentos 

provenientes da experiência e a outra categoria em que as informações nos encaminharam 

para a compreensão dos sentidos produzidos pela construção da proposta, sobretudo porque 

expressam avaliação das ações desenvolvidas na visão dos professores. Apresentamos as 

discussões partindo de umas das orientações principais da reconfiguração curricular pela SE 

que é o envolvimento de professores da Educação Básica no processo formando a tríade: 

Formador de Professores – Professor da escola – Alunos de Licenciatura, de modo que as 

interações existentes entre estes sujeitos permitam a troca de conhecimentos em diferentes 

níveis sobre os temas, conteúdos e conceitos envolvidos na construção e desenvolvimento das 

SE.  

4.1 Trabalho Colaborativo: interação coletiva para a formação permanente 

Esta categoria de análise se baseia no entendimento de que a formação de professores 

quando realizada em espaços que possibilitam a interação entre envolvidos com o trabalho na 

escola apresenta potencial para a formação em que diversos conhecimentos são evidenciados 

e relacionados entre si, sejam eles teóricos ou práticos. Com o objetivo de relacionar este 

processo à formação permanente de professores da Educação Básica, podemos traçar 

aproximações, com dois modelos descritos por Imbernón (1994) e Marcelo García (1999) em 

que se dá o desenvolvimento profissional docente: a) o modelo que considera o apoio mútuo e 

a colaboração entre os professores e b) o modelo que incide sobre o desenvolvimento e a 

inovação curricular. 

Nos primeiros encontros, segundo relatos dos professores, o fato de estarem juntas, 

pessoas com diferentes licenciaturas e níveis de formação, mostrou-se como aspecto positivo 

como podemos observar nos fragmentos abaixo: 

A oportunidade de dialogar com pessoas de áreas e níveis de formação distintos 



59 

 

me trouxe uma visão diferenciada para uma mesma situação relacionada ao 

ensino de Ciências (ALBERT EINSTEINR). 

Destaco também, a apresentação das mestrandas que trouxeram informações sobre 

os três “Momentos Pedagógicos” tanto na teoria como de uma situação prática. 

Ali foi possível mostrar que as pesquisas em Ensino de Ciências possuem muitas 

aplicações práticas. (ALBERT EINSTEINR) 

Gostei muito de participar da aula, como professora da Educação Básica, na qual 

tive oportunidade de debater os temas e propostas de ensino de forma 

interdisciplinar, com licenciados e mestrandos da Universidade (ROSALIND 

FRANKLINR). 

Foi bom participar desse momento. A troca de ideias entre profissionais de 

disciplinas diferentes é muito valiosa para o professor (MARIE CURIER). 

O encontro foi positivo pela troca de informações e construção em equipe. O 

grupo passou uma ótima impressão, apesar de algumas opiniões opostas 

(naturalmente) o objetivo de elaboração proposto foi alcançado (ISAAC 

NEWTONR). 

 

Os trechos apresentados mostram que os encontros representaram oportunidade de 

diálogo entre professores que atuam em diferentes espaços e disciplinas de modo que foi 

possível o acesso, a troca e o debate de ideias e conhecimentos entre os participantes e a 

construção da proposta com a participação de todos os envolvidos. O trabalho coletivo foi 

ressaltado por permitir aos professores pensar o ensino de Ciências de uma forma mais ampla 

e não apenas em sua disciplina de origem. 

Assim considerando os fragmentos anteriores, os aspectos indicados pelos sujeitos 

podem demonstrar que os envolvidos se apresentam disponíveis e receptivos para a 

construção da proposta de forma colaborativa, reconhecendo que os outros participantes 

possuem contribuições importantes para o trabalho a ser desenvolvido pelo grupo. 

Em certo ponto como afirmam Maldaner et al. (2007) esses sujeitos poderão contribuir 

com conhecimentos de suas disciplinas específicas o que poderá proporcionar a mediação do 

que é próprio de cada área para a compreensão de um dado fenômeno científico em suas 

diferentes dimensões. Assim é possível perceber que a possibilidade de promover um ensino 

de forma mais contextualizada e menos fragmentada passa pela interlocução de ideias 

diferentes, mas que em determinados momentos se articulam para esclarecer os 

conhecimentos científicos que surgem com as SE. 

A participação de professores das disciplinas que compõem as Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias (CNT) é essencial na construção das SE para que a interdisciplinaridade 

mude de abordagens pontuais e passe a ser “assumida como novo pensar e agir, como nova 

postura por parte de coletivos organizados de educadores que privilegia a abertura para uma 

vivência interativa enriquecida e enriquecedora de conhecimentos diversificados” (ZANON, 
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HAMES, SANGIOGO, 2012, p. 5). Essa forma de agir diante das discussões que envolvem a 

relação entre conhecimentos científicos e as maneiras de trabalhar estes conhecimentos pode 

promover a formação permanente, pois pode requerer dos professores a busca por mais 

conhecimentos a partir do momento que identificam que o modo como trabalham os 

conteúdos pode ser um fator que dificulta o seu próprio trabalho e a aprendizagem dos alunos 

(MARCELO GARCÍA, 1999). 

 Percebemos em outros trechos que os professores manifestaram que o contato com o 

grupo induziu os mesmos na identificação, reflexão e discussão sobre o seu fazer diário e as 

implicações deste no decorrer dos anos de profissão para uma perspectiva futura de mudança 

e melhoria de suas práticas, conforme os trechos a seguir:  

Considero a participação na aula importante para minha formação continuada, 

onde podemos trocar experiências e sugestões de atividades didáticas que 

certamente contribuem para a melhoria da qualidade de ensino e minha prática 

pedagógica. (ROSALIND FRANKLINR). 

Esta etapa de produção foi instigante que promoveu inquietações interessantes. 

Entendo que estas sensações são necessárias, mas causam "desconforto" inicial 

de quem já tem 22 anos em educação. Sinto a necessidade de mudanças na prática 

educativa por isso decidi participar. (RACHEL CARSONR) 

 

O relato de Rachel se refere ao segundo encontro em que os professores e licenciados 

pensaram em questões problematizadoras para abordar inicialmente os temas em sala de aula 

como início do trabalho com as SE. Podemos interpretar estas “inquietações” e “sensações 

necessárias” apontadas por esse sujeito como um indício de uma reflexão sobre sua própria 

ação docente e indícios de mudança de concepção sobre as práticas educativas, pois a 

professora relaciona suas ações do passado/presente e sua participação nos encontros, com 

intenção de modificar a sua prática profissional em uma perspectiva futura, aspectos 

característicos do desenvolvimento profissional docente (IMBERNÓN, 2004). 

Este registro pode evidenciar a percepção por parte da professora de que sua prática 

pode estar cristalizada pelo longo período em que está atuando e, talvez, com poucas 

oportunidades para pensar sobre o quanto é necessário rever sua atuação diante das mudanças 

que ocorreram com o conhecimento e com a forma de trabalhar estes conhecimentos com os 

alunos, além de outros aspectos da prática docente. 

Esta evidência de reflexão apontada nos relatos dos professores se alinha às 

perspectivas de formação permanente em que há estímulo à autocrítica por parte dos 

professores e que os conduzem a analisar suas teorias implícitas, crenças e concepções sobre o 
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seu trabalho diante da oportunidade de participarem do processo, neste caso a construção de 

SE, em que houve o compartilhamento e confronto de ideias. Com isso pode-se atribuir certa 

importância a este espaço/tempo de interação e reflexão com o trabalho colaborativo em que 

os professores também são protagonistas de seu processo de formação (IMBERNÓN, 2004).  

O aspecto da coletividade foi retomado em resposta a uma pergunta da entrevista em 

que a motivação do professor em participar das atividades estava relacionada com o trabalho 

em grupo, como destacado a seguir:  

E como era algo novo participando com estudantes de mestrado, estudantes de 

graduação, professores colegas de outras instituições e professores aqui da UESC 

e isso me motivou bastante, ter um pouco de cada seara, um pouco de cada meio 

isso é bem interessante [...] (ALBERT EINSTEINE). 

 

Tecendo aproximações com o modelo discutido por Marcelo García (1999) referente 

ao apoio mútuo, este ganha maior destaque na fala mencionada quando ocorre também com a 

participação de colegas de outras instituições e níveis de formação de forma que os 

professores podem adquirir novas consciências pela perspectiva do outro e apreciar as 

diferenças existentes que cada professor envolvido no processo carrega de suas experiências.  

Assim, esses sujeitos ao participarem dos encontros, considerando as etapas orientadas 

na elaboração da SE, percebem que houve estímulo ao pensamento do professor em uma 

perspectiva que abrange a Ciência de modo mais amplo com a articulação das áreas que são 

trabalhadas de forma fragmentada nas escolas. Este fato é uma das justificativas dos 

propositores da SE, visto que na concepção deles, as mudanças na forma de trabalho com os 

conhecimentos na escola só será possível se houver mudanças na formação de professores 

tanto inicial quanto permanente, uma formação que prioriza o isolamento das áreas. 

(MALDANER et al., 2007).  

Ao aspecto mencionado referente ao trabalho colaborativo acrescentamos que se o 

professor em formação permanente não identificar a importância da atividade de formação e 

suas características, de modo que julgue relevante para sua atuação, ele pode não ver sentido 

em estar envolvido na atividade. Esta é uma das características importantes de se considerar 

os professores como produtores de conhecimentos e não como consumidores. Eles devem ser 

sempre convidados a participar do desenvolvimento das propostas de inovação e não apenas 

como executores destas inovações (SCHNETZLER, 2002). 

Nesta perspectiva, apontamos que dentre as motivações para a participação dos 

professores nos encontros e discussões promovidos, destaca-se justamente a busca autônoma 
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destes profissionais por conhecimentos, que estariam relacionados com as demandas de suas 

salas de aula, sobretudo quando o próprio professor identifica que há necessidade de 

abordagens diferentes das formas mais utilizadas de abordar os conteúdos com os alunos, 

como apontando por Rachel Carson durante a entrevista: 

A gente via a necessidade mesmo de trabalhar de forma mais interdisciplinar, 

observando todas as áreas de conhecimento, então eu queria entender um pouco 

mais como é que isso funciona. Acho que é uma necessidade hoje né? Os alunos, 

eles, a gente precisa ampliar um pouquinho mais a forma de trabalhar de 

conduzir os alunos e não ficar somente retido apenas a uma área, uma disciplina 

somente, a gente precisa ampliar um pouquinho mais, até porque e há uma 

exigência hoje do aluno em que ele faz várias perguntas sobre diversas áreas né? 

Por que você motivou com alguma informação mínima ou menor e ele está com 

uma, vamos dizer assim uma necessidade de uma informação muito mais ampla, 

então é bom, eu gostaria de, eu participei com intenção de ver como é que a gente 

pode fazer esse tipo de trabalho mesmo. (RACHEL CARSONE) 

 

Neste fragmento, percebemos que a professora demonstrou interesse em participar do 

processo porque com a identificação da necessidade de aprendizagens dos alunos, ela mesma 

orienta a sua busca por conhecimentos. Este aspecto está relacionado à perspectiva de DPD 

por meio do desenvolvimento e inovação curricular, mais precisamente baseado na escola, 

referindo-se a identificação de uma situação que pode se apresentar como um problema 

específico para o professor ou grupo de professores (IMBERNÓN, 1994; CARLOS 

MARCELO, 1999). Neste caso a necessidade, sentida pelo professor é de possibilitar aos 

alunos um ensino que conecte as disciplinas, já que em sua realidade os próprios alunos, a 

partir do seu relato, demonstram a necessidade de uma abrangência maior entre as áreas, 

quando ela destaca a necessidade deles sobre informações mais amplas.   

Com os relatos da professora Rachel Carson sobre seus vinte anos de profissão e a 

identificação das necessidades de aprendizagens dos alunos como aspectos que motivaram sua 

participação nos encontros, percebemos que há de fato uma perspectiva de mudança na forma 

de conduzir as ações diante do conhecimento e das atividades a serem desenvolvidas em sala 

de aula, aspectos que provocam, segundo registrado por ela, inquietações. 

De modo mais geral, nos registros de falas e relatos dos professores, a ideia da 

interdisciplinaridade, ou da forma interdisciplinar, das várias disciplinas e/ou várias áreas, 

aparece como objetivo de trabalho destes professores. Além disso, podem indicar que há o 

desejo de trabalhar dessa forma, integrando sujeitos distintos, de lugares diferentes e até 

mesmo realidades escolares diferentes para que sejam induzidos a pensar em inovações que 

desejam para suas realidades. Desta categoria podemos evidenciar também outro aspecto 
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relacionado ao desenvolvimento profissional dos professores e que tem relação e com as 

mudanças de práticas dos professores, compreendo-os em todas as suas dimensões: Diz 

respeito a constituição de suas identidades profissionais, pois como sinaliza Marcelo  García 

“trata-se de um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências” (2009, 

p.12), e por isso não é fixa e sim relacional, intersubjetiva e relacionada a contextos (Idem, 

2009) .  

 Ao se envolverem em processos de reconfiguração curricular como a SE, os 

participantes podem nos sinalizar quais tipos de profissionais eles querem ser quando 

destacam suas motivações para participarem. Motivações estas que vão além da aprendizagem 

dos alunos e incorpora o desejo de estarem em contato com professores que atuam em 

diferentes instituições, pesquisadores, alunos de graduação, que com suas identidades 

contribuem para a (re) formulação de outras identidades.   

Nesse processo de construção coletiva e constituição de identidades, enriquecido com 

diversos sujeitos, seguimos para a próxima categoria que mostra algumas características que 

se destacaram quando buscamos relacionar a contribuição dos professores no 

desenvolvimento das SE e a formação dos licenciandos.   
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4.2 Trabalho Colaborativo: o conhecimento do professor da Educação Básica  

A discussão dessa categoria está orientada pelas informações que evidenciaram a 

contribuição dos professores com seus conhecimentos e vivências que necessitam ser 

considerados em produções coletivas que tem como foco a mudança do ensino e da formação 

de professores. A partir dos relatos foi possível verificar que as atividades de construção das 

SE suscitaram algumas dificuldades por parte dos licenciandos que trazem consigo a marca da 

disciplinaridade escolar e que acaba sendo mantida nos cursos de licenciatura.  

Assim os professores da Educação Básica buscaram auxiliar aos demais participantes 

no entendimento da proposta e nas possíveis relações entre os conteúdos das disciplinas 

Biologia, Física e Química com o tema geral escolhido pelo grupo, desta forma destacamos os 

trechos a seguir:  

Notei que os licenciandos tinham uma tendência de partir dos conteúdos para 

escolha do tema. Contudo ao fim todos conseguiram perceber que é o tema que 

deve determinar o conteúdo (ALBERT EINSTEINR). 

Houve muita discussão em torno do tema, entre os licenciados, porque alguns 

deles não conseguiam, a princípio, fazer as conexões com as outras disciplinas. 

Nesse momento, entrava minha contribuição, juntamente com a das alunas do 

mestrado, elencando para eles, os conteúdos que poderiam ser trabalhados e de 

que forma eles podiam se relacionar (ROSALIND FRANKLINR). 

 Ao se depararem com uma proposta que os leva a refletir sobre como abordar os 

conteúdos de maneira que faça sentido e sejam significativos para os alunos da escola, com os 

demais participantes, eles demonstraram que foram responsáveis também por auxiliar os 

licenciados a pensar em um tema para que depois se pensasse nos conteúdos que poderiam ser 

trabalhados a partir desse tema. É possível constatar que nas atividades, eles os direcionaram 

a pensar os conteúdos não como o principal objetivo do ensino e sim pensando em um tema 

que, com relevância para todos os sujeitos envolvidos no contexto escolar, suscitassem 

reflexões sobre quais conhecimentos científicos estavam incorporados a ele e quais 

articulações seriam possíveis entre as disciplinas. 

A partir destes relatos, percebe-se que há o processo de mediação intencional sobre a 

forma de pensar os conteúdos favorecendo a formação da consciência individual a partir da 

consciência coletiva do grupo. Tal aspecto, no caso da construção das SE é importante para a 

passagem de um determinado nível no ensino de Ciências, baseado apenas na transmissão dos 

conteúdos para outro nível, em que as situações vivenciadas pelos estudantes e suas relações 

com a Ciência, possibilitem a abordagem contextual e a atribuição de significados aos 

conhecimentos científicos (HAMES, 2004). 
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A dificuldade dos licenciandos evidenciada nos registros dos professores também foi 

apontada por Zanon, Hames e Sangiogo (2012) em um trabalho com a SE sobre as interações 

triádicas. Estes autores identificaram que os questionamentos feitos por licenciandos estavam 

mais relacionados ao trabalho com os conteúdos das disciplinas específicas do que com as 

relações entre elas. Neste trabalho a experiência dos professores foi importante para esclarecer 

as possibilidades e os limites entre as disciplinas sem que se perdesse a complexidade do todo 

que determinado tema representa no desenvolvimento do currículo quando baseado em SE. 

Já as informações do nosso texto apontam no sentido de perceber, assim como as 

autoras supracitadas, as possibilidades indicadas com a SE e a formação de professores imersa 

em uma perspectiva de comunicação entre as disciplinas, por meio de cada sujeito que carrega 

o conhecimento de sua área específica. Os professores da Educação Básica auxiliam os 

envolvidos no trabalho com a SE, sobretudo os licenciandos, na compreensão de um 

fenômeno, proporcionando a reconstrução de saberes e linguagens que possam promover uma 

visão e explicação mais ampla e contextual do mundo natural (ZANON; HAMES; 

SANGIOGO, 2012).  

A preocupação dos licenciandos com os conteúdos talvez se justifique pela concepção 

de ensino e aprendizagem que os mesmos trazem de suas vivências como alunos da escola 

básica, na chamada formação ambiental. Uma das ideias que permeia as concepções de ensino 

e aprendizagem é a ideia de que para ensinar basta dominar os conteúdos, entretanto Carvalho 

(2003) chama a atenção para essa ideia como um obstáculo a formação de professores 

interferindo no processo de renovação do ensino.  

Desta forma, destacamos que o trabalho realizado no/pelo grupo de professores como 

uma oportunidade para que todos os envolvidos pudessem desenvolver diálogos sobre ideias e 

concepções errôneas sobre o ensino e a aprendizagem na escola e na universidade.  

Além de proporcionar auxílio aos licenciandos, em nossas análises, identificamos na 

fala do professor Albert Einstein e de Rosalind Franklin que eles reconhecem que seu 

conhecimento sobre a realidade escolar foi relevante no momento de elaboração da proposta. 

Quando em uma das questões, pedimos ao Einstein que ele relatasse como foi o processo 

desenvolvido durante os encontros, mais especificamente como se deu a sua contribuição nas 

atividades propostas, ele destacou: 

Eu acho que para tornar aquilo aplicável. Que eu quero falar com isso: Que 

muitas vezes quando a gente vem para elaboração de uma proposta a gente parte 

do nosso contexto, de onde a gente está. Tente me entender aqui, o que eu quero 

falar: eu tenho uma vivência de sala de aula, do Ensino Médio aquela é minha 

realidade, só que alguém que tá apenas ainda na graduação, que não tem 
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experiência na sala de aula, vai falar daquele, com aquele olhar, com aquela lupa, 
e se você tem uma pessoa que tem uma formação numa outra área, que tá em outra 

modalidade de ensino, ali ele já vai falar também com aquele outro olhar, então a 

ideia que eu me lembro aqui bem, é sempre tornar aquilo aplicável, aquilo dentro 

de uma realidade em que eu atuo, não é, que é a educação pública (ALBERT 

EINSTEINE). 

Já nos registros de Rosalind, quando questionada sobre o que motivou sua participação 

nos encontros ela ressalta que estímulo se deu em: 

Tentar participar mais ativamente da formação do estagiário. A gente recebe eles 

aqui e não participa muito da formação deles. Então acho que foi mais nessa 

relação da gente compreender um pouco melhor ou de repente participar ou 

contribuir na formação deles (ROSALIND FRANKLINE). 

No excerto apresentado, destacamos os pontos em que o professor relata sobre sua 

contribuição na construção da proposta a partir do conhecimento que ele possui da realidade 

escolar convergindo para as discussões de Nóvoa (1992) sobre a necessidade de validar o 

conhecimento que o professor possui do seu ambiente de trabalho. Ainda segundo o autor, os 

conhecimentos e as experiências partilhadas entre os professores, no nosso caso, entre eles e 

os outros envolvidos na elaboração da proposta, consolida este espaço como de “formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente o papel de 

formador e de formado” (NÓVOA, 1992, p. 26). Nessa mesma linha de pensamento 

destacamos o trecho que complementa as ideias anteriores 

[...] eu tentava trazer um pouco dessa minha experiência em sala de aula pra deixar 

aquilo aplicável, como por exemplo, pegar um determinado tema e dividir em, 

acho que foram em 10-15 encontros, para aquilo se tornar aplicável, pra você ter 

todo o processo de aprendizagem ali envolvido não é, enfim era um pouco disso, 

pra não ficar só no país das maravilhas não é, e vir para a realidade (ALBERT 

EINSTEINE). 

Os registros deste professor, que se refere a sua experiência em sala de aula, nos 

remete ao que é definido por Cochram-Smith e Lytle (1999) sobre o conhecimento 

desenvolvido em prática, no qual está marcado implicitamente em suas ações. Estes 

conhecimentos revelam a complexidade de pensar e decidir sobre os caminhos para conduzir 

as ações que estejam relacionadas  a aprendizagem dos alunos. Quando o professor usa o 

termo “aplicar” ou “tornar aquilo aplicável” acreditamos que ele, no momento da elaboração, 

relacionou o desejado (ideal) e a situação real de acontecimentos dos fatos, em que o 

professor tem que lidar com a falta de tempo de aula, falta de estrutura, dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem, melhores maneiras de conduzir a ações, conhecimento 

sobre metodologias, dentre outros, que devem ser considerados na construção e 

implementação de uma proposta como a SE. 
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 Complementando a ideia anterior destacamos, ainda, o trecho em que o professor 

utiliza o termo “país das maravilhas”, que no nosso entendimento se relaciona às ações 

planejadas e as efetivamente realizadas nas escolas. Sem a experiência de sala de aula destes 

professores, a construção da proposta pode contribuir para a manutenção do distanciamento 

entre a teoria e a prática, pois na complexa rede de acontecimentos que implicam na prática, a 

teoria pode não auxiliar os professores no processo de ensino e na aprendizagem dos alunos, 

principalmente quando muitas das dificuldades não estão diretamente relacionadas aos 

conteúdos em si.  

Ainda sobre o conhecimento da realidade da escola e os conhecimentos da experiência 

dos professores, relacionado mais a abordagem dos conteúdos e o desenvolvimento do 

currículo, Rosalind mencionou que: 

(...) e a gente conseguiu interagir. Porque assim talvez a facilidade com os meninos, 

os alunos do Mestrado e no meu caso com as experiências da sala de aula, com 

outras áreas a gente consegue enxergar esse conteúdo para poder fazer a 

interdisciplinaridade. Porque às vezes os meninos da universidade ainda não 

conseguem ter essa visão mais ampla (ROSALIND FRANKLINE). 

Neste fragmento percebemos que o conhecimento trazido pela professora por conta 

das experiências em sala de aula possibilitou melhor compreensão de quais conteúdos podem 

ser explorados para atender a interdisciplinaridade, um dos aspectos necessários a ser 

considerado na construção de Situações de Estudo. Além disso, esta professora parece 

também estar atenta a uma nova perspectiva de formação docente, em que a sua participação é 

fundamental no processo. Sobre o aspecto da interdisciplinaridade, talvez isso seja explicado 

pela sua atuação em cursos técnicos de educação profissional a exemplo do curso Técnico em 

Nutrição em que os conhecimentos precisam ser trabalhados de uma forma mais integrada 

com o futuro contexto profissional dos seus alunos (TEIXEIRA et al., 2014). 

O espaço de socialização de conhecimentos diversificados, a partir da formação e da 

atuação de cada sujeito, promove reflexão, na qual o professor da escola tem acesso ao 

conhecimento produzido pela pesquisa, dito conhecimento formal, e pode incorporá-lo a sua 

prática a partir da avaliação crítica, do levantamento de questionamento e do embate entre 

esses dois tipos de conhecimento. Podemos entender este aspecto como a oportunidade Em 

que há construção por parte dos professores a novas aprendizagens sobre a docência, no 

auxílio à formação do outro, bem como também em seu processo formativo, possibilitando 

assim o desenvolvimento profissional destes sujeitos (COCHRAN-SMITH; LYTLE 1999). 

Esta categoria nos sinalizou para importância de considerar os conhecimentos dos 

professores para o desenvolvimento de ações a serem pensadas para a escola, a partir de 
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aspectos importantes mencionados por aqueles que vivenciam o cotidiano da escola. 

Entretanto as orientações e avaliações que os mesmos possuem quanto à transposição das 

inovações produzidas passam por questões maiores que, muitas vezes, não estão ao alcance de 

um único professor, mas de um conjunto de fatores que estão imbricados na dinâmica geral da 

escola. Neste sentindo, a próxima categoria traz elementos suscitados pelos professores 

quanto à construção, efetivação e avaliação da proposta. 

4.3 Compreensões dos professores da Educação Básica sobre a proposta desenvolvida  

Esta categoria versa sobre o significado que o trabalho de construção de SE provocou 

nos professores. Estes significados se relacionam com as necessidades e constatações 

identificadas pelos professores para o desenvolvimento de um trabalho como este que, 

segundo os próprios professores participantes necessita de: (1) conhecimentos sobre as os 

conteúdos das disciplinas escolares a serem trabalhados de forma interdisciplinar e 

contextualizados (2) participação efetiva de colegas de outras áreas e (3) espaço e tempo para 

planejamento e avaliação coletiva.   

No fragmento a seguir podemos observar a referência aos conhecimentos acerca das 

disciplinas a serem compreendidas e trabalhadas de forma interdisciplinar e contextualizada, 

pois ao ser questionada sobre o que seria necessário ao professor para o desenvolvimento de 

uma proposta como a que foi produzida pelo grupo, a professora destaca:  

Pensando num tema democrático eu penso que os conteúdos em si é o menor dos 

problemas. Como a gente vai fazer essas relações (entre as áreas)? Para a gente 

conseguir relacionar, então de algum modo a gente vai ter que compreender a 

área do outro. Porque vira e volta a gente vai estar trazendo para os alunos essas 

relações (ROSALIND FRANKLINE). 

Em relação ao desenvolvimento da proposta em sala de aula, a professora no 

fragmento anterior demonstra preocupação em como fazer a relação atendendo a um tema 

específico e com determinados conteúdos que não estão apenas no interior de sua disciplina, 

mas abrangem outras disciplinas, ainda que dentro da mesma área. Nesse sentido, o que foi 

destacado pela professora, indica que há uma demanda por tempo para investir em leituras e 

estudos a respeito de outras disciplinas, mesmo que seja para possibilitar as relações entre 

elas. Isso pode ser observado no fragmento abaixo, quando, ainda em relação aos conteúdos 

das disciplinas a professora mencionou:  

(...) os conteúdos trabalhados ali (na proposta) tem que ser de uma forma mais 

ampla (...) porque demanda um pouco de estudo também da outra área, uma 

leitura prévia, alguma coisa quando se faz esse trabalho coletivo (ROSALIND 

FRANKLINE). 
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Outra participante da pesquisa, também indicou conhecimentos necessários para a 

elaboração da proposta, conhecimentos estes relacionados às suas respectivas disciplinas, 

porém demonstrando que é importante conhecer as outras disciplinas envolvidas no processo. 

Isso pode ser observado no fragmento a seguir. 

Eu acho que ele tem que conhecer bem seus próprios conteúdos para tentar 

associar. E ele tem que ter uma visão geral dos outros, porque como é uma 

proposta que outros integram, outros professores, outras áreas mesmo. Então ele 

tem que ter uma visão geral de tudo (RACHEL CARSONE). 

Dessas relações apontadas sobre os conhecimentos das outras áreas, evidenciamos um 

aspecto pontuado por Rachel, quando a mesma faz menção ao seu curso de formação inicial, 

enfatizando que particularmente na sua formação, ela informa que cursou Licenciatura em 

Ciências e apresenta a fala a seguir.  

Eu lembro que para mim eu sempre achava assim um pouquinho mais fácil. Até 

prever o que os outros professores iriam falar. Porque eu fiz um curso de Ciências. 
Então no curso de Ciências me permitiu ver um pouquinho de todas as vertentes 

que nós trabalhamos – Química, Física e Biologia (RACHEL CARSONE). 

 

Este aspecto pontuado por essa professora faz menção a maioria dos cursos de 

formação inicial, em que dependendo da finalidade deste, há uma limitação do conhecimento 

do sujeito, pois tal formação o habilita para atuação em uma disciplina específica, o que 

muitas vezes dificulta as relações com outras disciplinas.  

Outro professor também faz menciona seu curso de formação inicial quando sugere 

que os professores devem fazer análise sobre o que aprenderam e o que precisam fazer ao 

desenvolver o currículo na forma de SE  

Ele (o professor da escola) tem que antes estar sempre revendo as questões lá do 

que ele viu lá na graduação, principalmente das disciplinas voltadas para o ensino 

e acho que destacaria as metodologias. [...] as metodologias tanto de ensino quanto 

a parte de avaliação [...] A avaliação também do processo, a avaliação da 

aprendizagem, ela é extremamente importante, muitas vezes a gente não se atenta. 

A gente só apresenta o conteúdo, pode ser nas diversas formas ai possível, mas na 

hora de avaliar a questão da aprendizagem a gente tem ainda muita dificuldade e 

as formas como avaliar (ALBERT EINSTEINE). 

 

Sobre o ensino interdisciplinar e ensino contextualizado ao serem questionados sobre 

o que eles entendiam sobre estes dois princípios para o desenvolvimento e construções das 

SE, os professores apresentaram as seguintes ideias: 

É trazer esse conhecimento de uma forma não tão segmentada, como ela tem sido 

feita, isso e aproximando também do cotidiano, do contexto em que a pessoa está 

inserida [...]mas não é uma junção de tudo né, chegar e bater tudo no 

liquidificador tudo ali e virar uma coisa só, não é isso. [...] é ele perceber que volta 

e meia, química, física e biologia estão relacionadas, mas que pra determinada 

parte, são os estudos relacionados à química que vai atender aquela demanda, da 
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biologia e ai vai (ALBERT EINSTEINE). 

 

Eu vejo como um ensino onde as disciplinas se comunicam [...] essas disciplinas 

tem que estar relacionadas uma com a outra (ROSALIND FRANKLINE). 

  

Eu acho que interdisciplinaridade, são as disciplinas, elas na realidade elas não 

são isoladas. Uma disciplina depende da outra em algum ponto, em alguma 

situação, então sempre tem uma contribuição que ela pode dar, uma disciplina não 

é solta. A gente fala biologia: a biologia a todo instante está se remetendo a 

conhecimento de química, a conhecimento de física [...] então eu acho que quando 

você faz esses links essas ligações, você está fazendo interdisciplinaridade 
(RACHEL CARSONE). 

Referente ao ensino contextualizado observa-se a definição do professor Albert 

Einstein: 

[...] que sem a interdisciplinaridade, no ponto meu ponto de vista, você não 

consegue uma contextualização, uma vez que o real, o meio em que você está 

inserido, não tem segmentação [...] é partir do contexto em que aquele grupo está 

inserido, mas não se limitar, apenas ao contexto, acho que o contexto ele tem que 

ser o ponto de partida pra justamente você ampliar a visão daquele estudante [...]o 

ensino contextualizado seria envolver a vida cotidiana dele, as coisas que ele faz 

[...]E sempre trazendo interdisciplinaridade, senão não tem contexto (ALBERT 

EINSTEINE).  

Na fala deste professor notamos que o mesmo faz referência à interdisciplinaridade 

como condição para que seja possível realizar a contextualização. Além disso, o mesmo 

indica que, ao contrário do que percebemos no ensino em relação à abordagem dos conteúdos 

em que primeiro os conceitos são apresentados e depois exemplificados com situações da 

vivência dos alunos (ou não), a contextualização é uma forma de se trabalhar os conteúdos, de 

maneira que o aluno possa fazer relação entre realidade-conteúdo  atingindo níveis diferentes 

de significação dos conhecimentos, e posteriormente fazer a associação entre conteúdo-

realidade. Em resposta a mesma questão, Rachel Carson define ensino contextualizado como: 

[...] a partir do que o aluno vive da vivência dele mesmo [...] a partir de algo que 

está próximo, então quando você tem um problema próximo, você pode trazer como 

exemplo, pode a partir do problema fazer um trabalho, e você está fazendo a parte 
de contextualização [...] aproximar mesmo do universo ali que você está inserido 

(RACHEL CARSONE). 

As falas destes professores sinalizam para questões importantes a serem consideradas 

no desenvolvimento do currículo de maneira interdisciplinar e contextualizada.  Podemos 

dizer que o trabalho a ser realizado em torno de um currículo que considere as vivências dos 

sujeitos, viabiliza o estabelecimento de diálogo entre professores e alunos, no qual a análise 

dos contextos reais possibilita a criação de sentidos e significados para os conhecimentos 

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

É importante mencionar que não é o objetivo do trabalho com a SE que os professores 

saibam os conteúdos de outras disciplinas para abordá-los com os alunos em sala de aula. 
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Maldaner e Zanon (2004) salientam que por trás de cada disciplina da área da CNT há um 

sistema próprio e estruturado de conceitos que pertencem a cada uma delas. Para estes 

autores, esses conceitos ao serem explicitados no grupo de professores, como explicação de 

algum fenômeno científico, podem promover a interdisciplinaridade e se complementam. 

Assim, é necessário fortalecer discussões no grupo de professores com e sobre os conteúdos 

para que sejam evidenciados os conceitos que são mais relevantes no desenvolvimento da SE 

em questão.  

Decorrente da necessidade de realizar um trabalho que contemple os conteúdos de 

maneira interdisciplinar, além do estudo das disciplinas que não são da área especifica de 

formação do professor, eles destacam que a participação dos colegas da escola outro fator 

importante para o desenvolvimento de um currículo baseado na SE, mas que se torna um fator 

que dificultaria tanto o processo de construção quanto o desenvolvimento, como registrado na 

fala abaixo: 

Acho que um dos maiores problemas é encontrar adeptos. [...] acho que esse seria 
o maior desafio, porque são poucos [...] a gente até consegue fazer umas interações 

bacanas com área, por exemplo, distinta: História e Química. Mas às vezes o 

próprio colega da mesma área não está disposto, não está acessível. Então eu 

penso que esse é grande desafio, é você trazer essas pessoas e convencê-los de que 

aquilo seria o ideal (ROSALIND FRANKLINE). 

 
[...] esse tipo de proposta, essas mudanças, acabam, que abarcam todas as 
situações e se programada consegue desenvolver, daí a dificuldade de um único 

professor desenvolver não é? Então eu posso responder por mim, mas como é uma 

proposta interdisciplinar, basicamente uma proposta das Ciências da Natureza, por 

exemplo, que me envolve, eu tenho que ter o apoio dos outros três porque senão eu 

fico limitado e se só eu enquanto professor de Física fizer, o trabalho o objetivo da 

mudança ele não foi alcançado que era fazer essa proposta mais interdisciplinar 
(ALBERT EINSTEINE). 

 

[...] talvez, dentro do universo da escola em que você está, o grupo que tá casado 

com você, não está alinhado com você, naquela turma não tem interesse em 

trabalhos assim entendeu? Aí a construção não se realiza. Ali, eu acho assim uma 
facilidade seria de ter trabalhado ali, foi que todo mundo tinha o mesmo interesse, 

construir daquele jeito (RACHEL CARSONE) 

 

Os registros acima evidenciam um aspecto comum que interfere em toda estrutura de 

trabalho nas escolas além de reforçar a ideia da necessidade de discussões e trabalhos que 

sustentem o trabalho colaborativo nas escolas a partir do estabelecimento de objetivos comuns 

entre os professores com foco principal na aprendizagem dos alunos. As falas destes sujeitos 

sinalizam que talvez o ensino fique limitado quando os professores que pertencem a mesma 

área não se comunicam, não se envolvem, entre si, para realizar um trabalho que seja 

significativo, como a implementação do currículo com a SE.  
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Além do apoio entre os colegas da escola, o planejamento das ações foi algo destacado 

pelos professores quando questionamos sobre o que seria necessário para os mesmos 

construírem e desenvolverem a proposta em suas respectivas escolas: 

Então eu vi a necessidade do planejamento, isso eu vi e foi isso que ficou mais forte 

pra mim daquela ação, é que nós temos, já que queremos fazer diferente, temos 

que sentar e planejar cada ação (RACHEL CARSONE). 

O planejamento é algo extremamente importante para a educação, para o ensino 

como um todo, tem que passar também pelo planejamento, e o planejamento de 

uma proposta completamente diferente do que é aplicada em sala de aula no 

cotidiano de uma escola, se você não tem esse planejamento, fica muito difícil as 
coisas acontecerem (ALBERT EINSTEINE) 

A questão do planejamento em conjunto também foi evidenciada pelo professor Albert 

Einstein quando perguntamos em relação a sua prática e a forma de conduzir os conteúdos, se 

ele considerava que poderia ser modificada baseando-se nessa proposta, ele respondeu: 

Eu acho que sim, tem coisas a mudar por que: eu nunca fiz um trabalho desse tipo, 

de forma organizada. A gente faz um trabalho, conversa, numa conversa de 

corredor, você vai conversa com um colega ali, o da física com uma colega da 

química e a gente propõe o trabalho e da biologia e tal. Só que é algo muito pontual 

é uma conversa dali tal, cada um acaba fazendo seu trabalho ali separado. E o que 

pude notar, que para você realmente desenvolver um trabalho interdisciplinar tem 

que sentar, pensar direito, planejar, se reunir várias vezes, refletir sobre a prática 

periodicamente, seja de 15 em 15 (dias) semanalmente, porque senão não vai, 
ainda mais quando é um trabalho novo, quando é um trabalho novo ai é que a 

gente soa um bocado pra fazer esse tipo de proposta dar certo. Então eu acho que 

ficam esses ensinamentos, para desenvolver eu preciso ter algo bem estruturado, 

bem... (pausa) não é pronto, mas é algo com objetivo bem definido (ALBERT 

EINSTEINE) 

Além da questão do planejamento, a fala deste professor aponta para a necessidade de 

planejamento coletivo entre os envolvidos da área das CNT e aponta que deve haver um 

acompanhamento contínuo das ações planejadas e desenvolvidas durante processo. O 

apontamento deste professor nos faz pensar que a interdisciplinaridade é algo ser construído 

coletivamente, mesmo que os professores tenham que conhecer um pouco a disciplina do 

colega. 

Esta categoria nos mostrou as impressões e compreensões dos professores sobre o 

trabalho realizado nos encontros relacionando isso ao ambiente de trabalho de cada um dos 

professores. Foram ressaltadas algumas dificuldades que poderiam surgir em meio ao 

processo, mas as falas demonstram que estes professores de alguma forma foram afetados 

pelas construções. Podemos caracterizar isso como uma disposição ao processo de mudança e 

desenvolvimento profissional, até mesmo por eles terem comparecido aos encontros, em um 

dia em que geralmente eles se afastam um pouco do trabalho escolar, porém eles estiveram 

presentes, conscientes de que suas contribuições são valiosas neste tipo de espaço. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo principal compreender como foi proporcionado o 

processo de formação permanente e desenvolvimento profissional a partir do envolvimento de 

professores da Educação Básica em atividades que compõem a elaboração e desenvolvimento 

de Situações de Estudo. Apresentamos de maneira geral aspectos teóricos sobre o 

desenvolvimento profissional docente bem como as principais características da Situação de 

Estudo, como proposta de reconfiguração curricular balizada pelo trabalho colaborativo. 

Como instrumentos de obtenção das informações foram utilizados relatos produzidos pelos 

professores da Educação Básica, sendo que com três destes também foram realizadas 

entrevistas. semiestruturadas.  

Os professores da Educação Básica evidenciaram a importância das discussões que 

ocorreram entre professores com diferentes níveis de formação, diferentes cursos de formação 

inicial, além de distintas modalidades e realidades de atuação. Este espaço se constituiu como 

local de problematização e reflexão, proporcionado pela interação com o outro, através da 

exposição de ideias e conhecimentos diversos. Entretanto é necessário buscar uma melhor 

expressão dos professores da Educação Básica , quanto às suas contribuições e sistematizá-las 

para compreender o que cada um oferece à construção da proposta. 

Quanto a evidenciar mudança na prática dos professores, reconhecemos que esta era 

uma tarefa ambiciosa que requer um cuidadoso acompanhamento dos professores em seu 

local de atuação. Porém, através de algumas de suas falas, percebemos que eles se colocam 

em uma postura de possível mudança, já que tiveram a oportunidade de repensar a forma 

como atuam e realizam suas atividades ao relacioná-las a construção coletiva. 

A respeito destes dois pontos sinalizados na pesquisa, pensamos que uma das 

possibilidades para trabalhos futuros é proporcionar encontros periódicos e mais duradouros 

nas escolas em que os professores atuam. Assim seria possível realizar discussões e reflexões 

sistematizadas sobre os conhecimentos destes profissionais, os conhecimentos necessários 

para trabalhar com a SE traçando paralelos com o que já se tem discutido no âmbito da 

pesquisa. Desta forma estaríamos instituindo comunidades investigativas em que as práticas, 

as inovações curriculares e a formação de professores proporcionam, dentre outros, o 

desenvolvimento profissional baseado nas necessidades reais dos envolvidos e da escola. 

Outro aspecto suscitado no estudo foi que os professores elevaram a importância do 

trabalho colaborativo, sendo este condição para que seja possível planejar e implementar uma 
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proposta como essa, que requer um trabalho de estudo, de confronto de ideias, de avaliação do 

que está sendo desenvolvido e de ações duradouras. Os professores trouxeram como 

contribuição a construção da proposta, seus conhecimentos provenientes das experiências e 

neste sentido consideramos que estes conhecimentos foram mobilizados da escola para a 

Universidade, para a formação dos Licenciandos e para a própria formação destes professores. 

 Podemos perceber que esta iniciativa dá lugar à formação permanente e ao DPD a 

partir da interação universidade – escola e porque considera aspectos como: o envolvimento 

de professores da Educação Básica em atividades relacionadas diretamente ao seu contexto de 

trabalho que é a escola em oposição à formação baseada no déficit ou na transmissão de 

conhecimentos por especialistas; a formação em que se consideram os conhecimentos que 

estes profissionais possuem e que foram constituídos ao longo do seu tempo de serviço; a 

contribuição que eles podem exercer na formação dos seus futuros colegas de profissão; a 

possibilidade de reflexão sobre a prática, sobretudo a que considera o ensino como 

transmissão de conhecimentos desconexos da realidade dos alunos e dos próprios professores, 

diante da variedade de elementos discutidos nos momentos de elaboração da proposta.  

Ao final deste trabalho, pensamos ser importante agregar todos os professores da área 

das CNT das escolas parceiras, visto que isso só ocorreu em uma escola. Entendemos que é 

preciso haver diálogo e negociação com a equipe gestora das respectivas escolas no sentido de 

estabelecer vínculos colaborativos também com estes atores para que sejam traçados objetivos 

e trabalhos mais duradouros nas escolas onde as SE serão implantadas como inovação 

curricular. É necessário o fortalecimento deste vínculo, pois essa é uma das formas de toda a 

escola conhecer as ações desenvolvidas, principalmente quando seus professores se envolvem 

para melhorar o ambiente de trabalho e aprendizagem dos alunos. 

Além das ações citadas acima é objetivo do grupo integrar aos trabalhos, professores 

formadores e licenciandos da Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC para que a SE 

também faça parte do contexto de formação destes sujeitos, alcance de forma mais completa a 

interdisciplinaridade na construção e desenvolvimento de SE. 
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APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista 

Perfil profissional do professor (a):  

Formação Inicial:___________________________________________________________________ 

Possui Pós-graduação? (  )sim (  )não Caso a resposta seja sim,  em quê? 

__________________________________________________________________________________ 

Séries/ano que atua:_________________________________________________________________ 

Tempo de docência:_________________________________________________________________  

Motivação 

1. O (a) Sr. (a) já participou de alguma discussão sobre reconfiguração curricular  no espaço das 

disciplinas da graduação enquanto professor do estágio supervisionado? 

2. O que te motivou a participar dos encontros coletivos de construção das SE? 

3. O que o Sr. (a) destaca como mais importante/relevante que o motivariam a continuar a participar 

dos encontros e atividades do grupo? 

 

Trabalho Coletivo 

Obs. Relembrar os sujeitos: Outros Professores da Educação Básica; Alunos das Licenciaturas; 

Professores Formadores.  

4. Você pode me relatar como foi o processo desenvolvido durante os encontros? Caso seja possível 

fale com o máximo de detalhes. 

Elementos a serem aprofundados: 

O grupo e a escolha do tema 

A dinâmica de elaboração da proposta 

O trabalho em grupo 

A sua contribuição enquanto professor da escola 

 

Conhecimento dos docentes 

5. Quais tipos de conhecimentos o (a) Sr.(a) considera importante para os professores estarem 

“aptos” para trabalhar com esta proposta?) 

6. Com relação à formação do professor que já está em exercício e aos conhecimentos relacionados 

ao trabalho docente, o (a) Sr. (a) acha que pode (m) existir problema (s) a serem considerados no 

desenvolvimento do currículo da maneira em que foi planejado pelo grupo?  Qual (is) e como 

superar este (s) problema (s)? 

 

Mudanças 

7. Para você o que significa ensino interdisciplinar?  

8. E ensino contextualizado? 

9. Você considera que após participar dos encontros houve mudança ou evolução em sua concepção 

de ensino interdisciplinar e contextualizado? 

10. Em relação a sua forma de conduzir os conteúdos, o que o (a) Sr. (a) considera que pode ser 

modificado em sua prática baseando-se nesta proposta?  

 


