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Cidade Negra 

 

 
Você não sabe o quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 
Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu nem cochilei 
Os mais belos montes escalei 

Nas noites escuras de frio chorei, ei, ei, ei 
Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei 

 
A vida ensina e o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 
Com a fé do dia a dia encontro a solução 

Encontro à solução 
 

Together, together 
 

Meu caminho só meu pai pode mudar 
Meu caminho só meu pai 

Meu caminho só meu pai.... 
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RESUMO 

 

CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFES-

SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ILHÉUS, BAHIA A PARTIR DO ENSINO 

DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

 

 

A pesquisa objetivou analisar a construção de conhecimentos sobre o ensino de Ci-

ências e aquisição de competências docentes por meio de vivências e reflexões, ba-

seadas em teorias e práticas com atividades investigativas em uma formação conti-

nuada de um grupo de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que 

atuam na Educação do Campo, no Município de Ilhéus, situado na região litoral Sul 

da Bahia, tendo por mediação uma proposta do Ensino de Ciências por Investigação. 

É uma pesquisa qualitativa de natureza interventiva de aplicação na qual utilizamos 

um único tipo de dados, as transcrições das videogravações dos três encontros da 

formação, organizadas em episódios de ensino, contendo as falas dos participantes 

nos momentos das interações discursivas, onde evidenciou o que queríamos investi-

gar. Como resultados, identificou que o modelo de formação continuada proposto, se-

melhante ao do grupo do LaPEF, apresenta uma forma didaticamente organizada e 

dinâmica que pode gerar aprendizagem nos professores enquanto aprendizes. A pes-

quisa destaca três aspectos cruciais nesse processo de formação continuada, aportes 

teóricos, aportes didáticos e aportes práticos, que se sustentam entre si formando um 

tripé, contribuindo para que o professor tenha oportunidade de vivenciá-los antes de 

colocar em prática em sua sala de aula, respaldados por uma abordagem de Ensino 

de Ciências por Investigação. Dessa maneira, por meio desses três aspectos, o es-

tudo aponta que os professores, como aprendizes, poderão construir conhecimentos 

relacionados à educação científica e ao ensino de Ciências, desenvolvendo compe-

tências docentes por intermédio de interações, refletindo sobre sua prática, vislum-

brando caminhos para que seus alunos possam construir os conhecimentos sobre a 

Alfabetização Científica de maneira consciente. E, ao mesmo tempo, aponta a neces-

sidade dos docentes ampliarem o processo da Alfabetização Científica em suas vidas 

diárias e profissional, atribuindo relevância ao ensino de Ciências como uma área de 

conhecimento tão necessária como as demais. A pesquisa defende a ideia de que 

essa abordagem investigativa na qual foram evidenciados os três aspectos da forma-

ção, não fique restrita somente ao ensino de Ciências, mas sim, que seja experienci-

ada em outras áreas do conhecimento pelo professor. 

 

Palavras-chave: Professores aprendizes. Ensino de Ciências por Investigação. Com-

petências Docentes. 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

CONSTRUCTION OF SKILLS AND CONTINUOUS TRAINING OF TEACHERS OF 
FUNDAMENTAL EDUCATION IN ILHÉUS, BAHIA FROM TEACHING  

SCIENCES BY INQUIRY 
 
 

The aim of this research was to analyze the construction of knowledge about the teach-

ing of science and the acquisition of teaching competences through experiences and 

reflections based on theories and practices with investigative activities in a continuous 

formation of a group of teachers of the Initial Years of Primary Education who work in 

rural education in the Municipality of Ilhéus, located in the southern coastal region of 

Bahia, having as mediation a proposal of Science Teaching by Research.It is a quali-

tative research of an interventional nature of application in which we use a single type 

of data, the transcriptions of the videorecording of the three meetings of the formation, 

organized in episodes of teaching containing the speeches of the participants in the 

moments of discursive interactions, where it evidenced what we wanted to investigate. 

As results, it identified that the proposed continuous training model, similar to that of 

the LaPEF group, presents a didactically organized and dynamic form that can gener-

ate learning in teachers as apprentices. The research highlights three crucial aspects 

in this process of continuing education, theoretical contributions, didactic contributions 

and practical contributions that support each other by forming a tripod, contributing to 

the teacher having an opportunity to experience them before putting into practice in 

their classroom, supported by an approach to Science Teaching by Research. In this 

way, through these three aspects the study points out that teachers as apprentices can 

build knowledge related to scientific education and science teaching, developing teach-

ing skills through interactions, reflecting on their practice, envisioning ways for their 

students to knowledge about Scientific Literacy in a conscious way. At the same time, 

it points out the need of teachers to extend the process of Scientific Literacy in their 

daily and professional lives, attributing relevance to the teaching of Sciences as an 

area of knowledge as necessary as the others. The research defends the idea that this 

investigative approach in which the three aspects of the formation were evidenced, is 

not restricted to the teaching of Sciences, but rather that it is experienced in other areas 

of knowledge by the teacher 

Keywords: Apprentice teachers, Teaching of Science by Research, Teaching Skills. 
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INTRODUÇÃO 

      

Esta pesquisa busca investigar, a partir das reflexões dos professores, como se 

dá a mudança em suas concepções, práticas, conhecimentos e aquisição de compe-

tências a partir de vivências com atividades investigativas como proposta baseada no 

Ensino de Ciências por Investigação na formação continuada para os professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

O processo de formação continuada se deu por meio de uma ação planejada, 

realizada pelo Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica- GRUPAC/UESC, com 

professores de salas multicicladas1, quarto e quinto anos do Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Ilhéus, situado na região litoral Sul da Bahia, área de atuação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC em três  encontros, entre os meses de 

outubro e novembro do ano de 2016, onde foram realizadas vivencias, trabalhados 

aspectos integradores e apresentada a proposta para o ensino de ciências nos anos 

iniciais com enfoque na Alfabetização Científica, mediada por uma abordagem de En-

sino de Ciências por investigação. 

O Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica- GRUPAC é formado por pes-

quisadoras provenientes do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física-LaPEF, da 

Universidade de São Paulo - USP, atuantes no Programa de Pós Graduação em En-

sino de Ciências- PPGEC e no Programa de Pós graduação de Formação de Profes-

sores da Educação Básica,  alunos mestrandos orientados por estas pesquisadoras, 

bem como, por alunos da graduação das licenciaturas em Física, Química, Biologia e 

Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse modelo de formação, foi o 

mesmo utilizando por Briccia (2012), sendo uma replicação dessa pesquisa, que tem 

por base pesquisas realizadas no contexto do LaPEF. 

O modelo de formação continuada de professores é utilizado por pesquisadores 

do LaPEF desde a década de 1990, e tem basicamente como objetivo, oportunizar ao 

professor conhecer formas inovadoras de desenvolver práticas pedagógicas e cons-

truir competências docentes na perspectiva de uma abordagem de ensino de ciências 

por investigação, pois segundo Munford e Lima (2007) “é quase senso comum em 

                                                           
1 A Rede municipal de ensino de Ilhéus adota o sistema de Ciclos de Aprendizagem e não seriação. 
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países da América do Norte e Europa” (p. 74) a inovação no ensino de ciências com 

viés investigativo. 

 Desse modo, gerando reflexões para que o professor possa entender como os 

alunos no início de sua escolarização trabalham com atividades, explorando conceitos 

da disciplina de ciências numa abordagem de Ensino de Ciências por Investigação, 

cabendo ao aluno o papel de pesquisador e construtor do conhecimento, levantando 

hipóteses, argumentando sobre seus achados, e ao professor, o de mediador desse 

trabalho; refletindo, portanto, sobre sua prática no ensino de ciências, bem como cons-

truindo uma base do conhecimento científico por meio da aquisição de elementos re-

lacionados à cultura científica. 

Dessa maneira, durante a formação, os professores foram levados a refletir, e 

assim, por intermédio das interações discursivas, construir competências docentes, 

bem como ampliar seu o entendimento sobre a Alfabetização Científica como objetivo 

do ensino de Ciências. No contexto dessa pesquisa, durante a formação os professo-

res vivenciaram práticas com atividades investigativas enquanto aprendizes, além de 

discutirem textos e vídeos relacionados ao ensino de ciências, estudaram formas de 

possibilitar a implementação da metodologia das Sequências de Ensino Investigativas 

- (SEI) em salas de aulas não de forma rígida, mas fazendo relações e adaptações 

necessárias ao contexto escolar.  

No entanto, essa proposta de formação continuada vem sendo realizada em um 

contexto específico em sua maior parte no sudeste do Brasil, e no caso dessa pes-

quisa, a formação continuada de professores dos Anos Inicias do Ensino Fundamental 

foi realizada no município de Ilhéus, situado na Região Litoral Sul da Bahia, no Nor-

deste do Brasil. Após a análise e observação do processo, identificamos três aspectos 

da formação continuada gerados nas interações discursivas, os quais denominamos: 

Refletindo sobre o Ensino de Ciências – Aportes Teóricos; “Aprendendo a aprender e 

ensinar ciências”- Aportes Didáticos e Socializando a prática pedagógica – Aportes 

Práticos. 

 Esses três aspectos da formação continuada, nos conduziram a um direciona-

mento mais didático na observação e na análise dos dados da pesquisa, pelos quais 

pudemos fazer relações com as categorias de análise, identificando-as nos episódios 

de ensino, selecionados de acordo com a sua relação com cada um deles. Assim, 
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essa pesquisa analisa aspectos essenciais ao Ensino de Ciências, usando como re-

ferencial o modelo de formação LaPEF, adequando-a à realidade local, ou seja, ao 

município de Ilhéus, situado na Região Litoral Sul da Bahia.  

O interesse por essa pesquisa surgiu a partir das experiências de oito anos da 

pesquisadora como formadora de professores em uma empresa de consultoria edu-

cacional, situada no município de Ilhéus, Bahia, que atua na formação continuada de 

docentes, prestando serviços a vários municípios da Bahia. Percebemos que eram 

recorrentes os focos dos trabalhos na metodologia de ensino da leitura, escrita e ma-

temática e, poucas vezes, com ênfase no ensino de Ciências. 

Dessa forma, percebemos, por meio das interações com os professores durante 

as formações, que os mesmos não mencionavam o ensino de Ciências como uma 

necessidade de maior compreensão no seu fazer na sala de aula, apontando somente 

metodologias de ensino relacionadas à leitura e escrita, matemática de forma lúdica, 

como sendo temas mais importantes para sua formação continuada. 

Essa problemática também foi observada em duas escolas, onde a pesquisadora 

atuou como pedagoga orientadora (trabalho voltado para alunos com dificuldades de 

aprendizagem), nas quais as professoras atribuíam pouca ênfase ao ensino de Ciên-

cias e quando o fazia, era de maneira tradicional, seguindo sempre os passos do livro 

didático. 

A partir dessas observações, por meio de busca de estudos referentes ao ensino 

de ciências na Região Litoral do Sul da Bahia, encontramos uma pesquisa de Briccia 

et. al (2008), que apontava dados dessa região, mostrando que os professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental atribuíam pouca relevância ao ensino de ciên-

cias, o que está de acordo com diversos outros trabalhos de diversas regiões. Isso 

gerou inquietações no sentido de pesquisar sobre o ensino de Ciências nos anos ini-

cias do Ensino Fundamental no município de Ilhéus.  

Outros trabalhos que também apontam tal problemática como nos estudos de 

Briccia e Carvalho (2015), Ramos e Rosa (2008), Rosa, Perez e Drum (2007) e Lima 

e Maués (2006), explicando que esse quadro se agrava quando o foco recai sobre o 

ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, destacando às concep-

ções e crenças que os educadores possuem em relação não só aos conhecimentos 

científicos e dos processos de ensinar e aprender Ciências nos anos iniciais, pois, 

estes, muitas vezes, trazem a ideia de que os alunos na faixa etária dos anos iniciais 
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do Ensino Fundamental, não têm condições de compreender tais conhecimentos (VIE-

CHENESKI; LORENZETTI, 2012). 

Segundo Santos (2007) o ensino de Ciências praticado nas escolas de modo 

geral, tem ainda se aproximado de um ensino tradicional sendo descontextualizado, 

pautado em exercícios e problemas que não exigem a compreensão dos conceitos 

trabalhados. 

Outro aspecto foi observado em um estudo enfatizando que os professores apre-

sentavam muitas dificuldades em trabalhar com Ciências Naturais; seja na concepção 

de ciência assumida na prática docente, seja na forma de apresentação e do próprio 

domínio de conteúdos (LORENZETTI, 2000). 

A partir dessas inquietações surgiu o interesse de investigar sobre o ensino de 

Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por intermédio de uma proposta 

inovadora de formação continuada, baseada na abordagem de Ensino de Ciências 

por Investigação, destacando a aquisição de elementos da cultura científica com vis-

tas a Alfabetização Científica- AC, por meio da qual os professores puderam realizar 

reflexões sobre sua prática e ampliar seus conhecimentos conceitual, didático, prático 

e adquirindo competências docentes. 

Referendamo-nos em autores como (Carvalho, 2002, 2013; Sasseron e Carva-

lho, 2008, 2011; Zômpero e Laburú, 2011; Briccia, 2012; Abreu, 2013), que apontam 

o Ensino por Investigação como uma abordagem mediadora para ampliar o conheci-

mento do professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre os processos de 

Alfabetização Científica. Portanto, essa abordagem de ensino pode ser uma das for-

mas de construir conhecimentos sobre a Educação Científica, tendo a AC como seu 

principal objetivo, sendo interesse de estudo de diversas pesquisas. 

 Explicitado por Sasseron (2015) como uma abordagem didática, o Ensino de 

Ciências por Investigação demanda que o professor coloque em prática habilidades 

que ajudem os estudantes a resolver problemas a eles apresentados, devendo inte-

ragir com seus colegas, com os materiais à disposição e também com os conheci-

mentos já sistematizados existentes. 

As autoras Sasseron e Carvalho (2011) utilizam a expressão “Alfabetização Ci-

entífica” alicerçadas na ideia de alfabetização concebida por Paulo Freire, em que a 

alfabetização é muito mais do que dominar a técnica de ler e escrever, mas dominá-

la de forma consciente, implicando num processo de autoformação, resultando dessa 
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maneira numa postura interferente do homem sobre seu contexto. Assim, para as au-

toras a Alfabetização Científica: 

Deve desenvolver em uma pessoa qualquer a capacidade de organizar seu 
pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma cons-
ciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca (p. 61). 
 

Assim, salientamos a necessidade de o professor participar de formações conti-

nuadas que possibilitem não somente aportes teóricos, mas também, aportes didáti-

cos e práticos, para que este, enquanto mediador da aprendizagem dos alunos passe 

pelo processo formativo colocando-se no lugar de aprendiz para vivenciar práticas que 

possam possibilitar maior compreensão e envolvimento nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Para tanto, uma proposta de formação continuada baseada na abordagem do 

Ensino de Ciências por Investigação pode propiciar ao professor o desenvolvimento 

de competências para o trabalho com ciências. Nesse sentido, buscamos em Perre-

noud (2000) o sentido de competências quando este enfatiza que elas estão ligadas 

ao “trabalho com outros profissionais ou à evolução das didáticas”, (p.14).    

A partir de todo esse contexto, apresento a questão que norteará as ações desta 

pesquisa: Como professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do município 

de Ilhéus, Região Litoral Sul da Bahia, constroem competências e conhecimentos so-

bre o ensino de Ciências por meio da proposta de Ensino de Ciências por Investigação 

em um curso de formação continuada? 

Para responder a questão, a pesquisa tem os seguintes objetivos:  

Objetivo geral 

 

 Analisar a construção de conhecimentos sobre o Ensino de Ciências por Inves-

tigação e competências docentes por meio de vivências e reflexões em atividades 

investigativas na formação continuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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 Objetivos específicos 

 

 Identificar, a partir de reflexões docentes, a apropriação de aportes teóri-

cos sobre a Alfabetização Científica e o Ensino de Ciências por Investiga-

ção; 

 Observar nos momentos de vivências com atividades investigativas as in-

terações discursivas dos professores e a construção de conhecimentos 

conceituais e metodológicos sobre o Ensino de Ciências;  

 Evidenciar nos momentos de socialização da prática por meio de relatos 

as contribuições do Ensino de Ciências por Investigação como uma pro-

posta inovadora para o ensino de Ciências em salas de aula. 

No primeiro capítulo desse estudo, abordaremos a formação continuada de pro-

fessores: competências docentes, o professor como aprendiz, no qual traremos as 

ideias de autores que pesquisam sobre o tema. 

O segundo capítulo, objetivos atuais para o ensino de ciências e implicações 

para a formação continuada dos professores, está dividido em três tópicos o primeiro 

se refere a uma visão geral sobre a Alfabetização Científica, apresentando um con-

senso nas pesquisas sobre o significado da AC no ensino de Ciências e seus usos na 

vida diária, enfatizando esta com o principal objetivo do ensino de Ciências; o segundo 

tópico aborda Ensino de Ciências por investigação como promotor da AC, e o terceiro 

traz as necessidades dos objetivos atuais sobre o Ensino Ciências para a Formação 

Continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No terceiro capítulo trazemos a metodologia da pesquisa, no qual apresentamos 

o percurso metodológico e os instrumentos da pesquisa, seguido do referencial teó-

rico.  

No quarto capítulo discutimos os resultados da análise dos dados dessa pes-

quisa. 

O quinto capítulo apresentamos as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: Competências docentes, o 

professor como aprendiz 

 

1.1 Um olhar sobre a formação continuada dos professores de Ciên-

cias do Ensino Fundamental 

 

Os últimos anos evidenciam um crescimento de publicações em livros e periódi-

cos na área do Ensino de Ciências com ênfase na formação continuada para profes-

sores do Ensino Fundamental referentes às necessidades formativas, bem como as 

competências docentes relacionadas ao trabalho escolar (DELIZOICOV, ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002; NARDI, BASTOS, DINIZ, 2004; CACHAPUZ, 2005; CAR-

VAHO; GIL-PEREZ, 2006; LIMA; MAUÉS, 2006; ABREU, 2013; BRICCIA; CARVA-

LHO, 2015, 2016;).  

Segundo Freitas et al. (2011) a formação docente está associada a um dos con-

textos de socialização que permite ao professor identificar-se como um profissional 

com base na relação com os saberes e com o exercício da docência. Para as autoras 

a formação: 

Implica o (...) reconhecimento das trajetórias próprias dos homens e das mu-
lheres, bem como exige a contextualização histórica dessas trajetórias, assu-
mindo a provisoriedade de propostas de formação de determinada sociedade 
é fundamental compreendê-la como algo inacabado, com lacunas, mas pro-
fundamente comprometida com a maneira de ler, explicar e intervir no mundo 
(p. 67). 
 
 

Para as autoras citadas à cima, a formação docente é composta por momentos 

distintos presentes na vida real dos professores como inicial e continuada. A primeira 

identificada como formação inicial tem como locus os cursos das licenciaturas. A se-

gunda, formação continuada que tem um papel de ferramenta, auxilia os educadores 

nos processos de ensino e de aprendizagem por meio de novos conhecimentos teó-

rico-metodológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação de suas 

práticas pedagógicas.  

Segundo tais autoras, esta poderá ocorrer na escola, em cursos planejados pe-

las secretarias de educação, bem como pelo investimento pessoal do professor na 
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busca constante de atualizações em cursos de especializações e cursos de exten-

sões, geralmente realizados em instituições de ensino superior. 

Ainda em Freitas et al. (2011) encontramos que a formação continuada é um 

processo:  

(...) no qual o professor deve ser envolvido de modo ativo, precisando conti-
nuamente desenvolver atitude de questionamento, reflexão, experimentação 
e interação que fomentem mudanças. Implica, pois, romper de forma radical 
com práticas formativas, cujos parâmetros fixos e predeterminados, deriva-
dos de processos estanques e conclusivos negam os professores como su-
jeitos produtores de conhecimento (p. 68). 
 
 

Nesse sentido o processo de formação continuada é entendido como desenvol-

vimento profissional e pessoal, sendo de fundamental importância a colaboração e o 

desenvolvimento coletivo. Este processo se configura como um espaço de aprendiza-

gem pelo qual proporciona ao professor por meio de aportes teóricos um alicerce ide-

ológico, como também aportes metodológicos e práticos, favorecendo o desenvolvi-

mento da elaboração da identidade docente. 

De acordo com Seixas, Calabró, Sousa (2017): 

A formação de professores desperta interesse em diversos autores que tra-
tam do tema em diferentes perspectivas: como um desenvolvimento contínuo; 
centrada na aprendizagem do aluno, do professor quanto sujeito do conheci-
mento; e a construção do “saber” e “fazer” do professor. Todas essas abor-
dagens se complementam na tentativa de indicar caminhos para que o pro-
fessor e alunos resolvam problemas e assimilem conhecimentos (p. 291). 
 
 

Assim, torna-se necessário um olhar para formação continuada dos professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de Ciências, pois de acordo 

com Moreira, Vasconcelos, Briccia (2016): 

Um olhar sobre a formação continuada dos professores nessa etapa constitui 
ponto importante para maior êxito na tarefa de ensinar para o aluno aprender. 
Para tanto, remete a importância de se considerar o professor em sua própria 
formação, num processo de autoformação, de reelaboração dos saberes ini-
ciais, contrapondo a sua prática vivenciada, como também a interação com 
seus pares (p. 4).    
 
 

Briccia e Carvalho (2016) também enfatizam que a formação inicial no ensino de 

Ciências não é suficiente para a inserção do professor em novos conhecimentos me-

todológicos, bem como conhecimento de conteúdos da disciplina e reflexões episte-

mológicas sobre o conhecimento científico. Dessa maneira, ressalta a necessidade 

também da formação continuada apontada por autores2 como fundamental. 

                                                           
2 Gil Pérez et al. (2005), Perrenoud (2000),   e Florida (1998). 
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Para tanto as autoras defendem que: 

A formação de professores generalistas, seja ela inicial ou continuada, deve, 
sim, tratar de competências próprias do conhecimento e do planejamento es-
pecífico da área, que correspondem à categoria de competências definida 
como Organizar/planejar situações de aprendizagem, apontadas como fun-
damentais. (p. 17). 
 
 

Essa formação generalista se dá no curso de pedagogia em que os futuros 

professores têm contato com as várias metodologias de ensino, dentre as quais a 

relacionada ao ensino de Ciências. Estes tem contato de forma aligeirada a conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais das diversas áreas do conhecimento, porém, 

sem aprofundamentos sobre suas especificidades. Partindo dessas lacunas é que as 

autoras à cima apontam que tanto na formação inicial como na formação continuada 

devem tratar de competências específicas do conhecimento científico que envolva o 

planejamento de situações de ensino e aprendizagens para os alunos.  

Ainda nesse estudo, Briccia e Carvalho (2016) apresentam uma figura que re-

presenta aspectos importantes na formação dos professores generalistas, sendo que 

as mesmas utilizam os termos formação contínua. A figura apresenta um esquema 

para melhor compreensão do que seria este processo de formação continuada para 

os professores generalistas. 

 

Figura 1- Aspectos Importantes na Formação do professor Generalista, para a   Edu-
cação Científica. 
 

Fonte: Briccia e Carvalho, 2016 p. 19. 
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Observamos no esquema da figura 1 no modelo de formação continuada apre-

sentado por Briccia e Carvalho (2016) a valorização das três etapas do trabalho do-

cente: Planejamento, a Condução do Trabalho em Sala de aula e a Avaliação do Pro-

cesso de Ensino. As autoras propõem o desenvolvimento de competências que este-

jam envolvidas em todos esses momentos dos processos de ensino. 

No que se refere às pesquisas do ensino de Ciências nos Anos Iniciais, Souza 

e Chapani (2015) sintetizam que existem críticas sobre a formação dos professores 

destacando, por exemplo, as concepções distorcidas dos professores sobre as rela-

ções ciência-tecnologia-sociedade.  

Por considerar que o conhecimento científico elementar deve ser acessível a 

todos, fazendo com que os professores de Ciências dos Anos Iniciais do Ensino Fun-

damental reflitam sobre suas práticas e se atenham as especificidades dessa faixa 

etária, Souza e Chapani (2015) argumentam que existem peculiaridades apresenta-

das pelos estudantes dos Anos Iniciais, cabendo ao professor atentar para estas 

quando for introduzir os conteúdos de Ciências Naturais. 

 Sobre tal tema, Azevedo (2008) já argumentava da necessidade do professor 

passar por uma formação no ensino de Ciências relacionada aos processos de ensino 

e de aprendizagem: 

Nas últimas três décadas o que mais se encontra na literatura sobre a forma-
ção de professores, em particular no âmbito das Ciências, são temas que 
expressam constatações de que geralmente os professores não têm tido for-
mação adequada para dar conta do processo de ensino e aprendizagem de 
seus estudantes, em qualquer nível de escolaridade (p. 27). 
 

 
Nesse sentido, é necessário que a licenciatura em pedagogia seja organizada 

de maneira com que as áreas do conhecimento que compõem o currículo, aconteçam 

de forma interdisciplinar, ou seja, que haja uma articulação com as disciplinas relaci-

onadas a metodologias e práticas de ensino para que o futuro pedagogo possa com-

preender que é possível trabalhar em uma mesma aula, interligada a conceitos mate-

máticos, assim como a língua materna, e ciências, por exemplo. Para isso o futuro 

pedagogo necessita ser instrumentalizado metodologicamente e vivenciar práticas do-

centes durante seu processo formativo. 
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Assim, segundo Zanon et al. (2009), existe a necessidade do desenvolvimento 

tanto na formação inicial como na formação permanente de vários saberes que pos-

sibilitem ao professor atuar na área de ensino, superando, desta forma, uma série de 

ideias pré-concebidas sobre o fazer docente. 

Para Gil-Perez e Carvalho (2006), a formação docente é fruto de um trabalho 

coletivo em que os professores realizam grandes contribuições “quando abordam co-

letivamente a questão do que se deve “saber” e “saber fazer” por parte dos professo-

res de Ciências para ministrar uma docência de qualidade” (p.15). Esses autores 

apontam algumas necessidades formativas que configurarão o pano de fundo da for-

mação. Apresentam uma proposta baseada, de um lado, na ideia de aprendizagem 

como construção do conhecimento com características de uma pesquisa científica e 

de outro lado, na necessidade de transformar o pensamento espontâneo do professor. 

Esses autores ainda apontam que, tais necessidades compreendem a ruptura 

com visões simplistas sobre ensino de Ciências; conhecer a matéria a ser ensinada; 

adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências; analisar critica-

mente o ensino tradicional; preparar atividades capazes de gerar aprendizagem efe-

tiva; saber avaliar e associar ensino e pesquisa.  

 A respeito do exercício da docência em Ciências, Brandi e Gurgel (2002) en-

fatizam que o Ensino de Ciências: 

[...] não tem obtido o sucesso necessário em relação ao processo de escola-
rização e alfabetização, os temas de natureza científica e técnica [...], pois o 
professor das séries iniciais [...] não apresenta capacitação adequada para 
introduzir o aluno nesse ensino (p.114).  
 

 
Na citação à cima podemos observar que os autores fazem referências a for-

mação generalista que estes professores tiveram, podendo ser um dos fatores, rela-

cionados ao pouco domínio dos assuntos associados aos conhecimentos científicos, 

por exemplo. E como acontece essa formação generalista? 

A formação inicial do professor dos Anos Iniciais acontece em geral em cursos 

de Pedagogia, de forma generalista, isto é, não é uma formação específica para Ci-

ências, dessa maneira prevê a habilitação deste profissional para atuar no ensino ou 

na gestão escolar da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. A Resolução CNE/CP n° 1 de 15 de maio de 2006 que instituiu as 

Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia, apresenta o campo de atuação do 

pedagogo no qual: 
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Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimen-
tos pedagógicos (BRASIL, p. 1). 
 

 
Assim a Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e 

para a formação continuada em seu Artigo 11, salienta a necessidade de um “projeto 

formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos específicos da área 

de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das tecnologias” (BRASIL, 2015, 

p. 9). 

Observamos no que diz respeito ao curso de pedagogia, isso não tem aconte-

cido a contento, visto que o futuro pedagogo passa muito rápido pelos conhecimentos 

específicos das áreas do Conhecimento. A pequena carga horária destinada a disci-

plinas específicas pode resultar numa falta de aprofundamento. Sobre isso Guisso e 

Coelho (2017) enfatizam que: 

Apesar do professor dos anos iniciais, ter na sua grade curricular disciplinas 
que remetem a conhecimentos específicos de uma determinada área, muitas 
vezes, não se sente preparado para trabalhar com os conteúdos de matemá-
tica, geografia, história e ciências (p.3). 
 

 
Essas autoras se basearam em análise feita por Gualberto e Almeida (2009), 

na qual estes autores abordam que os professores generalistas não têm uma base 

sólida no ensino de metodologias específicas como Matemática e Ciências, por exem-

plo, em sua formação inicial,” ressaltando que apenas 2 a 3% dos conteúdos tratados 

durante a formação no curso de Pedagogia são destinados ao ensino de Ciências e 

Matemática” (Guisso e Coelho, 2017, p. 3). 

Sobre isso a formação continuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental é apontada por Lima e Maués (2006) como uma maneira de procurar de 

acordo à necessidade maiores aprofundamentos, relacionando os saberes docentes 

a necessidade de saber preparar atividades significativas de cunho investigativo com 

o argumento de que o ensino de Ciências se constitua um espaço rico em vivências.  

Assim os professores devem lançar mão de um conjunto de metodologias para 

auxiliar as crianças a construírem e organizarem sua relação com o mundo material, 
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ajudando a compreender o mundo real e promover o desenvolvimento de novos ob-

serváveis sobre aquilo que ela investiga, indaga e tenta resolver. Isso surge como 

necessidade de uma formação continuada que possa possibilitar ao professor a apro-

priação dos aportes didáticos e teóricos para auxiliar sua prática docente. 

Sobre isso Cunha e Krasilchik (2000), já salientavam a necessidade de atuali-

zação de imediato após a graduação, não somente para aqueles professores forma-

dos em faculdades de padrão educacional insuficiente, como também para aqueles 

formados por Universidades bem conceituadas, pois: 

Os cursos de formação continuada se justificam também para aqueles profis-
sionais oriundos de Universidades bem conceituadas, pois seria ilusório pen-
sar que eles chegam à sala de aula com competência para ensinar. A atrofia 
dos fundamentos teóricos dos cursos de formação de professores e a conse-
quente atomização e fragmentação dos currículos é uma realidade também 
nas boas Universidades. Portanto, cursos de formação continuada têm o pa-
pel, entre nós, não só de garantir a atualização dos professores, como tam-
bém de suprir deficiências dos cursos de formação (CUNHA & KRASILCHIK, 
2000, p. 2). 
 

 
No que diz respeito à formação inicial dos professores para Ciências do pri-

meiro ciclo do Ensino Fundamental, as referidas autoras enfatizam que a situação 

ainda é mais complexa, sendo necessária a formação em serviço, construída no coti-

diano escolar de forma continuada. 

Mediante essas reflexões, salientamos que um professor consciente das ne-

cessidades formativas de maneira continuada para desenvolver suas competências 

docentes, sente-se mais motivado quando também torna-se partícipe do processo da 

formação continuada desde sua elaboração a sua execução, melhorando sua prática, 

orientada por uma proposta de trabalho coletivo, contribuindo assim para uma educa-

ção de qualidade. 

Nesse sentido a formação continuada pode contribuir possibilitando aos pro-

fessores o repensar suas práticas, refletindo por meio de interações discursivas, par-

ticipando de novas formas de pensar o ensino de Ciências, como, por exemplo, utili-

zando atividades investigativas para aprofundar suas discussões em torno do tema 

Alfabetização Científica, mediados por uma abordagem de Ensino de Ciências por 

Investigação, aproximando-se assim, de uma investigação científica na tentativa de 

construir competências docentes relacionadas ao trabalho escolar. 

Segundo Briccia (2012) essa prática do trabalho fica evidente em ações docen-

tes: 
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A relação com a prática é explícita ao observarmos as ações docentes: a 
forma como o professor irá conduzir suas ações, estabelecer suas relações 
e questões, mobilizar estas ações no momento adequado e da forma ade-
quada, são fundamentais e determinantes para a aprendizagem em sala. ( p. 
50). 
 
 

Dessa maneira o processo de formação continuada do professor de ciências 

dos Anos Iniciais é compreendido por Abreu (2008) como um “processo dinâmico e 

dialógico em que o aprendiz é motivado a pensar ativamente sobre a sua práxis – 

ação humana que produz a realidade social” (ABREU, 2008, p. 34). Portanto, tal pro-

cesso pode contribuir para diminuir as lacunas relacionadas ao pouco embasamento 

conceitual e metodológico, ou seja, ao pouco aprofundamento dos conhecimentos ci-

entíficos na formação inicial dos professores para o ensino de Ciências. 

Briccia e Carvalho (2016) abordam a necessidade de maior aprofundamento 

no ensino de Ciências na formação continuada, visto que o professor generalista tem 

pouco contato com essa área do conhecimento na formação inicial: 

Entendemos, assim, que apenas a formação inicial e a pequena inserção de 
Ciências nesse momento não têm sido suficientes para inserir o professor em 
conhecimentos no que diz respeito a: novas metodologias; conhecimento de 
conteúdos da disciplina; discussões epistemológicas sobre o conhecimento 
científico; entre outros conhecimentos específicos da área. Tudo isso ressalta 
a necessidade da formação continuada (p.4). 
 
 

Em um estudo sobre a formação inicial do professor pedagogo, Brzezinski 

(2007), enfatiza que: 

Os educadores precisam estar formados para que possam educar crianças, 
adolescentes, jovens, adultos que precisam reunir em sua bagagem cognos-
citiva, entre outros conhecimentos, saberes e habilidades: a polivalência e a 
especificidade, a participação e a individualização, a liderança e a coopera-
ção, a abstração e as práticas concretas, a detenção do conhecimento e o 
domínio das tecnologias, a decisão e o trabalho em equipe (p.4). 

 
 

Assim, dessa maneira compreendemos que nesse contexto é preciso repensar 

a formação inicial do professor, bem como a formação continuada para que a apren-

dizagem tenha sentido para estes, caso contrário, estaremos reproduzindo velhas prá-

ticas com novas roupagens. 

No tópico seguinte discutiremos sobre as competências necessárias aos pro-

fessores generalistas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enfatizando que estas 

vão além do saber os conteúdos a ser ensinado. 
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 1.2 A Construção de Competências Docentes 

 

Em levantamento de literatura sobre competências no âmbito da profissão do-

cente, Briccia e Carvalho (2016) observaram estudos de teóricos sobre o tema como 

os de (Perrenoud 2000; Cano 2005; Koster et al., 2005), além de outras pesquisas 

com práticas que estão relacionada a observação e a avaliação de competências do-

centes, apresentadas por autores que estudam o processo de formação de professo-

res3. 

Essas autoras chegam a uma conclusão com base nas pesquisas de teóricos4 

que o conceito de competência está relacionado a: 

(...) capacidade de articulação e mobilização de conhecimentos, saberes, ati-
tudes, formas de pensamentos, habilidades em situações diversas, envol-
vendo para isso as relações pessoais que ocorrem dentro do ambiente esco-
lar, o apoio do ambiente escolar, a história de vida do professor e sua relação 
com sua profissionalização (p. 5). 
 
 

Sobre isso, em sua pesquisa que originou o estudo à cima citado, Briccia (2012) 

observando os trabalhos de Philippe Perrenoud, dentre outros pesquisadores, reitera 

que para tal pesquisador, o conceito de competência é mais amplo que o conceito de 

saberes, envolvendo também vários tipos de características docentes, como:  

(...) relações interpessoais; o trabalho em grupo; envolvimento com projetos 
da escola; comprometimento com a própria formação no histórico de vida do 
docente; condução do trabalho em sala de aula; planejamento de atividades; 
que, na realidade, eram aspectos conjuntos, congregados entre si dentro da 
prática escolar (2012, p. 16). 
 
 

Observamos que a ideia de competência apresentada por Briccia (2012), não 

está relacionada apenas ao saber fazer do professor em sala de aula, mas também a 

características plurais deste, desde as interações estabelecidas com seus pares até 

a sua formação profissional. 

Para Felix e Navarro (2009) o conceito do que é ensinar e aprender está relaci-

onado a uma competência central que envolve o professor e aluno, afirmando que: 

As mudanças atuais no conceito do que é ensinar diz respeito à capacidade 
de ir além dos conteúdos e das informações didáticas, de modo que estes 
possibilitem a aprendizagem como uma competência central que possa ser 
desenvolvida tanto pelo educador quanto pelo educando, através de suas 
próprias realidades vividas (FELIX; NAVARRO, 2009, p. 2). 
 
 

                                                           
3  Glaser-Zikuda e Fub (2008), Oliva et. al. (2009), Pozo e Oliva (2009). 
4  (PERRENOUD, 2000; CANO, 2005; GÁRCIA et al., 2008), 
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Nesse sentido, propõe romper com o conceito de ensino enquanto transmissão 

de informações que na maioria das vezes, utilizando somente o livro didático, em que 

o professor transmite as informações para o aluno, sendo esse um mero receptor sem 

conseguir fazer associação com a realidade que possa ter sentido na aprendizagem. 

Para Perrenoud (2000), além dos saberes, os professores devem possuir a ca-

pacidade de mobilizar competências, relacionadas a ações, a diversos recursos cog-

nitivos para enfrentar diversas situações. Este pesquisador enfatiza que existe uma 

demanda por mudanças no ensino em face aos desafios atuais, fazendo-se necessá-

ria a renovação das competências adquiridas na formação inicial, apontando em cer-

tos casos a construção de novas competências. Podemos observar que essa de-

manda se faz presente na atual conjuntura, pois segundo Perrenoud (2000) o ofício 

de professor: 

Não é imutável. Suas transformações passam principalmente pela emergên-
cia de novas competências (ligadas, por exemplo, ao trabalho com outros 
profissionais ou à evolução das didáticas) ou pela acentuação de competên-
cias reconhecidas, por exemplo, para enfrentar a crescente heterogeneidade 
dos efetivos escolares e a evolução dos programas (p. 14). 
 
 

Perrenoud propõe que as dimensões da formação inicial devem ser retomadas 

na formação continuada. Para tanto o professor deverá saber administrar sua própria 

formação, caracterizada por transformações identitárias relacionadas à prática do-

cente. 

Em seu estudo, Briccia (2012) compartilha das ideias de Perrenoud quando de-

fende a aquisição de competências relacionadas à educação científica no ensino de 

Ciências para atender aos desafios atuais, pautada numa formação diferenciada para 

ação: 

(...) se torna urgente, portanto, que, no novo cenário apresentado, onde os 
objetivos de ensino estão cada vez mais diferenciados e complexos, haja 
também uma formação diferenciada para a ação, no sentido de se mudar 
comportamentos e atitudes dos professores e professoras relacionados à 
educação científica, abrangendo, de maneira ampla, um trabalho direcionado 
aos conhecimentos e competências dos professores (p. 43). 

 
 

Dessa maneira, apesar de não se referir a competências para o ensino de Ciên-

cias encontramos em Perrenoud (2000), a necessidade de um referencial de compe-

tências coerentes com o novo papel do professor na formação continuada, compatível 

com eixos de renovação da escola que nesse sentido, observamos corresponder tam-

bém ao ensino de Ciências no qual apresenta algumas orientações, tais quais: 
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Individualizar e diversificar os percursos de formação, introduzir ciclos de 
aprendizagem, diferenciar a pedagogia, direcionar-se para uma avaliação 
mais formativa do que normativa, conduzir projetos de estabelecimentos, de-
senvolver o trabalho em equipe docente e responsabilizar-se coletivamente 
pelos alunos, colocar as crianças no centro pedagógico, recorrer a métodos 
ativos, aos procedimentos de projeto, ao trabalho por problemas abertos e 
por situações-problemas, desenvolver competências e a transferência de co-
nhecimentos, educar para cidadania (p.14). 
 

 
 

Nessa perspectiva, o papel do professor é altamente dinâmico, consciente e mo-

bilizador de diversos recursos cognitivos para enfrentar as mais variadas situações 

que venham a surgir, e ao mesmo tempo, agir sobre elas, pois, para este autor o mais 

importante nesse processo de formação continuada, é o professor relembrar cami-

nhos conhecidos e trilhar alguns outros. 

Observa-se que a necessidade de formar para competências, saberes, dentre 

outros, inerentes à profissão docente, torna-se prioridade por meio da reflexão na for-

mação continuada para o ensino de Ciências, pautada em perspectivas teóricas que 

possibilitem o rompimento com visões simplistas do ensino, fazendo emergir novas 

necessidades para o desenvolvimento do trabalho profissional. 

 No que se refere às competências docentes para o ensino de Ciências, estas 

aparecem no citado estudo de Briccia (2012) com a finalidade de que os professores 

tenham capacidades de promover o desenvolvimento do conhecimento científico, as-

sim como, o desenvolvimento dos estudantes, pois intenciona: 

Fazer com que os alunos participem das aulas, trabalhem em projetos inves-
tigativos, estabeleçam relações no ambiente de aula, exige uma postura do-
cente e consequentemente a presença de competências que são mais com-
plexas do que quando associadas a um ensino tradicional, por exemplo, (p. 
31). 
 

 

Esta ideia de competência a autora citada à cima se apoia na definição concei-

tual de Philippe Perrenoud, que atribui a “uma capacidade de mobilizar diversos re-

cursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p. 15). 

Essas competências irão mobilizar os saberes em situações singulares, por meio de 

operações mentais complexas, denominada pelo referido autor por esquemas de pen-

samentos, sendo que as competências profissionais se dão na formação e no cotidi-

ano de trabalho do professor. 

Ainda em Briccia (2012), encontramos que a formação de professores necessita 

ser diferenciada do ensino tradicional em que muitos destes docentes se apoiam para 

organizar suas aulas, pois os objetivos de ensino de Ciências estão cada vez mais 
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diferenciados e complexos. Nesse sentido, aponta a necessidade de readaptar as prá-

ticas docentes, mudando de hábitos relacionados à educação científica, abrangendo 

dessa forma o conhecimento e as competências docentes por meio de mudanças de 

objetivos a serem alcançados com os alunos.  

No referido estudo de Briccia (2012) no qual originou a publicação de um artigo 

em 2016, esta observou em revisão de literatura que cada uma das categorias encon-

tradas e selecionadas para análise dos dados, como nos estudos de (EUA, 1998; Per-

renoud, 2000; Cano 2005), entre outros, que apesar de não serem diretamente criadas 

para a educação científica, nos remente à ideia de: 

(...): avaliação; trabalho em equipe, ou trabalho colaborativo; ambientes de 
aprendizagem; a formação continuada de professores; planejamento; a inser-
ção de professores em temas, que remetem a tecnologias da informação, são 
temas trabalhados amplamente como objeto de estudo teórico e/ou pesqui-
sas no ensino de Ciências (BRICCIA, 2012, p. 79). 
 

 

Portanto, Briccia e Carvalho (2016), enfatizam que encontraram aspectos regu-

lares nas ideias dos pesquisadores nos quais estas fizeram a compilação de um qua-

dro que apresenta as competências relacionadas ao trabalho escolar que geraram as 

categorias de análise da pesquisa, enfatizando que o conceito de competências está 

relacionado às características gerais do trabalho docente ou a prática na Educação 

Científica. Em seguida, apresentamos este quadro. 

 

Quadro 1- competências relacionadas ao trabalho escolar, segundo diversos autores 
 

  COMPETENCIAS INDICADORES DAS COMPETENCIAS 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

 
 

Organizar/plane-
jar situações de 
aprendizagem 

 
Conhecer os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objeti-
vos de aprendizagem (FLORIDA, 1998; PERRENOUD, 2000). Plane-
jar atividades para que os estudantes desenvolvam competências ci-
entíficas: ordenem informações, resolvam problemas, registrem (GIL 
PÉREZ et al., 2005).  
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C
o

n
d

u
ç
ã
o

 d
o

 p
ro

c
e

s
s
o

 d
e
 e

n
s
in

o
-a

p
re

n
d

iz
a
g

e
m

 
 
 

Dirigir situações 
de aprendizagem 

 
Trabalhar a partir de hipóteses, erros e obstáculos de aprendizagem 
dos alunos; promover integração com outros campos de conheci-
mento. Refletir sobre o interesse das situações apresentadas em sala 
(PERRENOUD, 2000; GIL PÉREZ et al., 2005; FLORIDA, 1998; GAR-
CÍA et al., 2008; CARVALHO, 2007). 
Propor problemas, questões e dilemas em sala. Promover oportunida-
des para que os estudantes desenvolvam competências científicas, le-
vantem hipóteses, expliquem etc. (HODSON, D.; HODSON J., 1998; 
CARVALHO et al., 1998; GIL PÉREZ et al., 2005; MACHADO; 
SASSERON, 2012). 

 

 
 

Criar um ambi-
ente 

de aprendizagem 
que envolva o 
aluno em seu 

trabalho 

Estabelecer interações positivas no ambiente de aprendizagem, 
usando incentivos e considerando interesses e opiniões. Organizar 
equipes de trabalho. Distribuir as responsabilidades do ambiente de 
aprendizagem com os estudantes (FLORIDA, 1998; GIL PÉREZ et. al., 
2005; FRASER, 2007; PERRENOUD, 2000).  

 

 
 

Mediar relações e 
questões éticas 

Aceitar e valorizar estudantes de diversas culturas, línguas e níveis de 
aprendizagem, promovendo um ambiente onde todos são tratados 
igualmente, protegendo os estudantes de condições danosas (FLO-
RIDA, 1998; GIL PÉREZ et al., 2005).  

 

A
v
a
li

a
ç
ã
o

 d
o

 p
ro

c
e

s
s
o

 

 
 

Conceber e 
fazer evoluir os 
dispositivos de 
diferenciação e 

avaliação 

 
Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma (FLORIDA, 
1998; PERRENOUD, 2000). Fornecer apoio integrado, trabalhar com 
alunos portadores de grandes dificuldades (PERRENOUD, 2000). Pro-
mover que os estudantes comparem sua evolução conceitual e meto-
dológica por meio de retroalimentação (GIL PÉREZ et al., 2005; GAR-
CÍA, 2008). Promover a construção de sínteses de trabalho (CARVA-
LHO et al., 1998; GIL PÉREZ et al., 2005). Prestar atenção à comuni-
cação como aspecto da atividade científica e como fundamental para 
a avaliação (GIL PÉREZ et al., 2005).  

 
 
 

Trabalhar a partir 
de objetivos 

longitudinais para 
o ensino 

 
Junto com outros professores, analisar os resultados dos estudantes: 
referências e evidências de progresso para retroalimentar os proces-
sos de ensino (PERRENOUD, 2000). Planejar e implementar ativida-
des conectando teoria, metas, atividades de aprendizagem, resultados 
e avaliação, visando ao alcance de objetivos a longo prazo (FLORIDA, 
1998; PERRENOUD, 2000).  

 
 
 

Trabalhar em 
equipe (trabalho 

colaborativo) 

 
Elaborar ou dirigir um projeto de equipe, representações comuns 
(PERRENOUD, 2000; CANO, 2005). Enfrentar ou analisar um con-
junto de situações complexas, práticas e problemas profissionais em 
equipe, como observações da sala de aula (FLORIDA, 2008; PERRE-
NOUD, 2000). Participar do desenvolvimento de planos de melhorias 
que suportam o plano de desenvolvimento da escola, envolvendo tam-
bém a comunidade escolar (PERRENOUD, 2000).  
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Buscar o seu 
desenvolvimento 

contínuo 

 
Saber explicitar as próprias práticas e necessidades de formação 
(PERRENOUD, 2000). Em colaboração com a equipe, usar dados do 
seu ambiente de aprendizagem para avaliar os processos de ensino-
aprendizagem (FLORIDA, 1998; PERRENOUD, 2000). Envolver-se 
em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educa-
tivo, com intenção de formação (PERRENOUD, 2000). Negociar um 
projeto de formação e de vivência comum com os colegas (equipe, es-
cola, rede) (PERRENOUD, 2000).  

 
Fonte: Briccia e Carvalho, 2016, p. 7. 
 

De acordo com as autoras o quadro 1 está organizado em três momentos distin-

tos, “planejamento, condução do processo de ensino-aprendizagem e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. Esta última está relacionada a autoformação e a re-

flexão do professor sobre sua prática” (BRICCIA; CARVALHO, 2016, p. 8). 

Esses aspectos relacionados às competências levaram as autoras a investiga-

rem o ambiente da formação continuada e o ambiente escolar em diferentes momen-

tos para compreenderem o que seria importante na implementação de uma proposta 

inovadora no ensino de Ciências.  

Dentro dessa perspectiva o trabalho docente não é uma tarefa fácil, pois exige 

adaptação do professor para as constantes mudanças, marcadas por demandas so-

ciais, tecnológicas e científicas, tornando necessário mobilizar vários saberes e com-

petências relacionados a estas demandas. De acordo com Briccia (2012) o trabalho 

docente está envolto por complexidades, visto que: 

(...) nos dias atuais, o professor não é mais o “detentor” de informações, mas 
alguém que deve se adaptar, possuir e continuar desenvolvendo competên-
cias que o levem a ser capaz de criar um ensino que desenvolva em seus 
alunos competências e ferramentas para que os mesmos possam utilizar em 
sua vida cotidiana (p. 50). 
 
 

Isso demanda um exercício constante, portanto a necessidade de uma formação 

continuada que poderá atender a situações presentes no cotidiano, pois o conheci-

mento não é estático, segundo Perrenoud (2000), “... os recursos cognitivos mobiliza-

dos pelas competências devem ser atualizados, adaptados a condições de trabalho 

em evolução” (PERRENOUD, 2000, p.156). Para este autor as práticas pedagógicas, 

mesmo que lentamente, tem mudado profundamente ao longo dos tempos nas quais 

vão seguindo várias tendências de acordo com o contexto histórico.  

Perrenoud (2000), guiado pelo referencial de competências genebriano adotado 

para a formação de professores no ano de 1996 pelo Ministério da Educação da Su-

íça, elege dez domínios de competências reconhecidas como prioritárias na formação 
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continuada dos professores do ensino fundamental. Esclarece que as competências 

profissionais docentes atingidas pela mudança ou incorporação de novas competên-

cias estão divididas em dez grandes famílias que são: 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem; Administrar a progressão das 
aprendizagens; Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; En-
volver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; Trabalhar em 
equipe; Participar da administração da escola; Informar e envolver os pais; 
Utilizar novas tecnologias; Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da pro-
fissão; Administrar sua própria formação contínua (p.14). 
 

 

Pelo exposto, fazendo relação com o ensino de Ciências, estas possibilidades 

de mudanças na prática dos professores por meio da formação continuada, remetem 

à necessidade destes construírem ou ampliarem tais competências no ensino para 

que possam mediar a promoção da Alfabetização Científica nos alunos, indo para 

além dos aportes didáticos, mas também, conhecendo e refletindo sobre os aportes 

teóricos que embasam sua prática no ensino de Ciências, uma vez que irão possibilitar 

a seus alunos construção de novas competências em seus aprendizados.  

Para Perrenoud (2000) isso está relacionado à competência como base para 

uma autoformação em que: 

 Formar-se não é- como uma visão burocrática poderia, as vezes, fazer 
crer- fazer cursos (mesmo ativamente); é aprender, é mudar, a partir de di-
versos procedimentos pessoais e coletivos de autoformação; 

 Entre esses procedimentos, podem-se mencionar a leitura, a experi-
mentação, a inovação, o trabalho em equipe, a participação em um projeto 
de instituição, a reflexão pessoal regular, a redação de um jornal ou a simples 
discussão com os colegas; 

 Sabe-se cada vez mais claramente que o mecanismo fundamental de-
pende do que se chama agora com Schön (1994, 1996) de prática reflexiva 
(p.160). 
 
 

Esta proposta de formação requer um “equilíbrio entre a formação científica e o 

desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade” (ABREU, 2008, p. 36). Ou seja, 

compreender a realidade utilizando os fundamentos científicos, para poder trans-

formá-la. Nesse sentido, discordamos da autora no sentindo que a formação científica 

pode acontecer de forma criativa educando para a sensibilidade.  

A referida autora destaca o papel do formador de professores como sendo de 

fundamental importância, uma vez que poderá ajudar ao professor avançar no pro-

cesso de construção do conhecimento profissional e de si mesmo. 
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Em um estudo anterior ao citado à cima, encontramos nas concepções de Per-

renoud (2000) a necessidade de o professor saber explicitar as próprias práticas no 

sentido de: 

(...) aprender a analisar, a explicitar, a tomar consciência do que se faz. Par-
ticipar de um grupo de análise das práticas constitui uma forma de treina-
mento, a qual permite interiorizar posturas, procedimentos, questionamentos, 
que se poderão transferir no dia em que nos encontramos a sós em nossa 
classe, ou melhor, ativos em uma equipe ou um grupo de trocas (PERRO-
NOUD, 2000, p.160). 
 

 

Desta maneira observamos a necessidade do professor ter consciência de sua 

prática, analisando e refletindo para tomar consciência de ações futuras. O autor ci-

tado enfatiza também a importância da formação por meio do trabalho em equipe, pois 

por meio das interações os membros podem contribuir com trocas de experiências 

para o trabalho do outro em sala de aula. 

 

1.3 O Professor no papel de aprendiz 

 

No processo de formação continuada mediada por uma abordagem do Ensino 

de Ciências por Investigação para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Funda-

mental, durante o processo os docentes se tornem aprendizes, visto que vivenciando 

atividades investigativas e refletindo teoricamente sobre sua prática, poderão construir 

conhecimentos e de posse destes, sentirão mais motivados a desenvolvê-los em suas 

salas de aula. Segundo Abreu (2013): 

No que se refere aos conteúdos científicos, (...) os professores podem apren-
der de diversas maneiras: quando assumem o papel de aprendizes e resol-
vem os problemas do conhecimento físico nos fóruns de formação, ao estudar 
a sequência para aplicar com seus estudantes, ao discutir o resultado das 
sequências com os formadores e colegas (p. 41). 
 

A referida autora quando faz referências aos fóruns de aprendizagem diz res-
peito aos encontros de formação continuada dos professores sujeitos da pesquisa. 
Nesse sentido, os professores vivenciaram atividades investigativas como aprendizes 
para depois implementá-las em sala de aula. 

 

De acordo com Bizzo (2008), existe a necessidade do professor aprender para 

ensinar, pois: 

Todo professor tem sempre muito que aprender a respeito do conhecimento 
que ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo. Especialmente o profes-
sor das séries iniciais, de quem exige domínio de assuntos tão diversos como 
português, matemática, ciências, história, geografia, artes, etc., tem diante de 
si um imenso campo de conhecimentos sobre os quais precisa constante-

mente se renovar e se aprimorar (p. 48). 
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Assim a oferta de cursos de formação continuada para o ensino de Ciências 

pode proporcionar aos professores a aquisição de elementos característicos da cul-

tura científica como a argumentação, levantamento de hipóteses, o poder de síntese 

oral e escrita, bem como o de avaliação, podendo possibilitar que estes se sintam 

motivados a incluir atividades diferenciadas com relação ao habitual ensino tradicional 

em sua prática de sala de aula.  

Nesse sentido, compreendemos que os docentes vivenciarão processos seme-

lhantes aos que seus alunos irão vivenciar quando da aplicação de atividades inves-

tigativas e conhecimentos aprendidos na formação continuada. Esse clima de apren-

dizagem permite aos professores um ambiente de inquietações, de questionamentos, 

dúvidas, curiosidades e de conflitos cognitivos, em que tais situações podem ser fa-

voráveis à mudança na prática em sala de aula. 

 Sobre essa temática Briccia e Carvalho (2016) salientam que a partir de ações 

observadas na formação continuada: 

(...) essa formação deve estar diretamente relacionada com a prática. Passar 
pela situação de ensino como aprendiz, observando sua própria prática, re-
fletir sobre como atividades serão aplicadas em sala de aula (qual a postura 
do professor, quais questões devem ser colocadas, qual é o tempo necessá-
rio para que os alunos reflitam sobre ela) são passos fundamentais para que 
o professor ou professora possam desenvolver sua segurança no trabalho 
com a disciplina e, consequentemente, no momento de Condução do pro-
cesso de ensino-aprendizagem (p. 17). 
 
 

Em sua pesquisa, Abreu (2013) teve como objetivo analisar as reflexões nas 

falas das professoras dos Anos Iniciais no ensino de Ciências, durante o processo de 

uma formação continuada, observado: 

As oportunidades de aprendizagem dos conteúdos de Ciências e da metodo-
logia de ensino investigativo; A forma como as intervenções dos formadores 
apoiam a reflexão das professoras sobre sua prática e contribuem para que 
elas assumam o papel de aprendizes; As evidências de que as professoras 
estão assumindo o papel de aprendizes e aprendendo a partir da experiência; 
A maneira como são promovidas as intervenções para garantir que a prática 
e a teoria se informem mutuamente; A forma como são promovidas oportuni-
dades para que as professoras modifiquem seus discursos; As contribuições 
das sequências didáticas para a prática de ensinar Ciências numa perspec-
tiva investigativa e A maneira como a professora Suzana lida com sequência 
em sua sala de aula (p. 79).  
 

 

Desta maneira, entendemos que a formação continuada de acordo com as ideias 

apresentadas no exposto à cima é um processo que está sempre em movimento, en-

volvido por interações discursivas no qual o professor aprendiz é instigado a pensar e 
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falar sobre a sua práxis – “ação humana que produz a realidade social – a partir das 

experiências vividas, tanto na profissão como na vida pessoal” (ABREU, 2013, p. 15). 

Identificamos que as pesquisas de Briccia (2012) e Abreu (2013) apresentam 

semelhanças com a pesquisa aqui apresentada no sentido de valorizar o processo de 

formação continuada dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no 

ensino de Ciências na medida em que propõem que os docentes desempenhem o 

papel de aprendizes, resolvendo situações-problema e refletindo individual e coletiva-

mente sobre a sua prática por meio de vivências e reflexões fundamentadas em apor-

tes teóricos do Ensino de Ciências, por intermédio da abordagem de Ensino de Ciên-

cias por Investigação.  

Abreu (2013) apresenta sua análise baseada em autores que abordam o pro-

cesso de aprendizagem dos professores, concebendo a aprendizagem como um pro-

cesso social integrante na prática social situada socialmente (PUTNAM; BORKO, 

2000; BORKO, 2004); (SHULMAN; SHULMAN, 2004); (LOUGHRAN, 2007). 

Nestes referenciais a referida autora identificou quatro características essenciais 

para que as pesquisas e os programas de desenvolvimento profissional possam com-

preender mais adequadamente o processo de aprendizagem dos professores. Esse 

estudo e análise inicial dos dados possibilitaram a elaboração do quadro com as ca-

tegorias que apresentamos a seguir. Utilizaremos também estas categorias para ana-

lisar os dados da nossa pesquisa.  

 

Quadro 2- Processo de aprendizagem dos professores 

Categorias Características 

 
 

Categorias de pesquisa (Algumas se relaci-

onam ao formador, outras, ao professor) 
 

 

Características importantes para a compreensão da 

aprendizagem dos professores por meio das pes-

quisas e cursos de formação 

a) Apropriar-se do discurso vigente em uma 

dada comunidade – refere-se ao professor. 

b) Ser apoiados em suas ações – refere-se ao 

professor. 

c) Mudar a forma de participação na prática – 

refere-se principalmente ao professor nesse 

estudo. 

1. Promove a participação numa comunidade. 

(PUTNAM; BORKO, 2000; LÜDKE, 2001; BORKO, 

2004; SHULMAN; SHULMAN, 2004; LOUGHRAN, 

2007). 

d) Refletir individual e coletivamente – refere-

se ao professor e ao pesquisador. 

2. Utiliza lentes de pesquisa multifocais: olha o todo 

e a parte. (PUTNAM; BORKO, 2000; BORKO, 2004; 

SHULMAN; SHULMAN, 2004; LOUGHRAN, 2007). 
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e) Aprender os conteúdos e aprender a ensi-

nar – refere-se ao professor. 

f) Garantir que o fazer esteja respaldado nos 

conhecimentos teóricos – refere-se ao forma-

dor. 

g) Refletir sobre sua prática enquanto forma-

dor e professor). 

3. Professor e formador têm oportunidade de colo-

car-se no lugar de aprendiz. (PUTNAM; BORKO, 

2000; BORKO, 2004; SHULMAN; SHULMAN, 2004; 

LOUGHRAN, 2007). 

h) Desenvolver sequências didáticas apropri-

ando-se delas – refere-se ao professor. 

i) Os formadores elaboram SD organizando 

os conteúdos de forma lógica e coerente 

. 4. Valoriza a natureza dos recursos do currículo. 

(PUTNAM; BORKO, 2000; BORKO, 2004; SHUL-

MAN; SHULMAN, 2004; LOUGHRAN, 2007). 

Fonte: Abreu, 2013, p. 79. 
 
  

No quadro 2, podemos observar que Abreu (2013) apresenta categorias de aná-

lise relacionadas ao processo do professor enquanto aprendiz, como também a ação 

do formador na formação continuada. A pesquisadora apresenta nesse quadro as ca-

racterísticas principais das categorias sobre a aprendizagem dos professores em co-

munidade de aprendizagem. 

Vale esclarecer que esta pesquisadora faz referências ao sentido de comuni-

dade de aprendizagem respaldada em Shulman e Shulman (2004), quando dão ên-

fase na participação do professor em uma comunidade, onde a aprendizagem profis-

sional está dentro de um contexto específico. A autora explica que esses autores5: 

(...) destacam a importância de o professor participar de uma comunidade e 
argumentam que a aprendizagem profissional é situada em um contexto es-
pecífico. Para eles, um professor habilidoso é um membro de uma comuni-
dade, é preparado, disposto e capaz de ensinar e aprender a partir de suas 
experiências de ensino (ABREU,2013, p. 34). 
 

 

Assim, as habilidades não são de responsabilidade individual, mas sim coletivas, 

relacionadas à comunidade social em que o professor está inserido. 

A referida autora explica o sentido de lentes de pesquisa multifocais no sentido 

de que:  

As pesquisas devem focar os aspectos relacionados à reflexão sobre a prá-
tica dos professores e investigar os que sejam significativos, aplicáveis e 
apropriados para o desenvolvimento de uma pedagogia da Ciência, de modo 
que a aprendizagem dos estudantes seja melhorada (ABREU,2013, p. 38). 
 

 

Dessa maneira, observa-se que a aprendizagem profissional está voltada não 

somente para o desenvolvimento individual, mais também para o desenvolvimento 

                                                           
5 Shulman e Shulman (2004) 
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social em que tais lentes da pesquisa possam focar diversos aspectos não se limi-

tando a um único ponto de vista. 

No que se refere ao professor se colocar em lugar de aprendiz, Abreu (2013) 

argumenta que:  

(...) consideramos essencial que tenham oportunidade de participar de comu-
nidades de aprendizagem que defendam propostas de ensino inovadoras e 
capazes de promover a aprendizagem dos estudantes. É importante que nes-
sas comunidades os professores sintam-se confiantes para discutir, tanto so-
bre a sua prática pedagógica quanto sobre os conteúdos científicos, com os 

seus pares e também com pessoas mais experientes (p.41). 
 

 

Nesse sentido o professor passa à condição de aprendiz, participante de uma 

comunidade de aprendizagem em que todos os envolvidos contribuem com o apren-

dizado do outro. Ou seja, isso é de grande importância e se dá por meio de processos 

das interações discursivas, gerando reflexões e análises da prática, bem como para a 

motivação e segurança na forma de conduzir os processos ensino e aprendizagem. 

Sobre a característica de valorizar a natureza dos recursos do currículo a autora 

aborda que:  

(...) o currículo está associado a ‘um conjunto de esforços pedagógicos’ e que 
a aprendizagem do professor se dá por meio das diferentes formas de parti-
cipação no ensino: reflexão sobre a prática, encontros de formação, entre 
outras, o currículo contribui também para a construção das identidades dos 
professores (ABREU, 2013, p. 44). 
 

 

Assim, entendemos que o currículo se relaciona à construção de identidade do 

professor, influenciado na tomada de decisões para a organização do ensino, quando 

seleciona, classifica, partilha e avalia o conhecimento como parte essencial do currí-

culo. 

 Baseada em pesquisas6 realizadas em que os professores do Ensino Funda-

mental I precisam aprender tanto os conteúdos pedagógicos quanto os científicos, 

Abreu (2013) salienta: 

Esses dois conhecimentos são apontados como aspectos-chave para melho-
rar o ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental I. Esses autores 
trabalharam, respectivamente, com o conceito de luz e sombra, focando a 
mudança conceitual (ideia revista nos dias atuais), e o conceito de força e 
energia, por meio de estratégias construtivistas e promoção do uso de analo-

gias (p. 42). 
 

                                                           
6  Smith e Neale (1989); Summers e Kruger (1994) 
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Portanto, essa pesquisa, quando aborda a formação continuada de professores 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental está respaldada nos referenciais teóricos 

apresentados, levando em consideração os dilemas da profissão docente na proposta 

apresentada nesse trabalho.  

Tal proposta pode gerar evidências que possibilitem a mobilização dos profes-

sores para a importância de ensinar Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-

tal com estratégias que possam orientá-los na articulação do ensino, relacionadas às 

demandas científicas e tecnológicas do mundo atual, por meio de contribuições de 

uma formação pautada na perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação, base-

ado em problematização, mobilizando dessa forma, competências para viabilizá-lo. 

Em síntese, o significado de competências docentes está relacionado à capa-

cidade de mobilizar e aplicar os conhecimentos adquiridos na formação inicial, como 

também na formação continuada pela busca de desenvolvimento profissional, anco-

rados em aportes teóricos, aportes didáticos e aportes práticos no ensino de Ciências 

no sentido de saber buscar, utilizar e ativar tais conhecimentos construídos quando 

os professores se defrontarem com problemas ou situações do cotidiano em sala de 

aula. 

Para tanto uma formação continuada que tenha como foco o professor en-

quanto aprendiz e reconheça que o trabalho docente é complexo, baseando em com-

petências docentes relacionadas ao ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, pode contribuir para que este tenha resultados positivos na medida em 

que estabelece interações entre os conhecimentos, a mobilização e articulação de tais 

competências para alcançá-los, apoiando-se na abordagem do ensino de Ciências 

por Investigação como uma estratégia organizada, pela qual o docente passará por 

três aspectos que estão interligados entre si: aportes teóricos, aportes didáticos e 

aportes práticos, dessa maneira, vivenciando esses processos.  

No próximo capítulo discorreremos sobre a importância da abordagem de En-

sino de Ciências por Investigação no processo da formação continuada com vista a 

que o professor possa ampliar ou até mesmo construir conhecimentos relacionados a 

Alfabetização Científica como objetivo atual para o ensino de Ciências. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS ATUAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E IMPLICAÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 
 

A Alfabetização Científica (AC) tem sido apontada como um objetivo atual para 

o Ensino de Ciências, porém, quando pensamos na formação docente, observamos 

que nem ao menos esses professores chegam a desenvolver conceitos e significados 

sobre quais são esses objetivos. 

Cremos que para ter uma ideia objetiva do que é a Educação Científica o pro-

fessor também deve construir conhecimentos integradores sobre tais objetivos. Para 

tanto, apresentamos nas pesquisas acerca da AC e do Ensino de Ciências por Inves-

tigação (ENCI), os referenciais teóricos que discutem os conceitos e pressupostos 

baseado em diversos autores da área, (Gil-Pérez e Vilches, 2001; Carvalho, 2002; 

Loughran, 2007; Zômpero e Laburú, 2011; Sasseron e Carvalho, 2008, 2011; Briccia, 

2012; Abreu, 2013; Carvalho, 2013; Sasseron, 2015; Sasseron e Souza, 2017).   

Assim, trazemos três tópicos nesse capítulo, sendo o primeiro uma visão geral 

sobre a Alfabetização Científica (AC) destacando-a como o objetivo principal do en-

sino de Ciências; o segundo apresenta contribuições da abordagem do Ensino de Ci-

ências por Investigação na promoção da AC no processo da formação continuada de 

professores dos anos iniciais e o terceiro apresenta algumas discussões relacionadas 

as necessidades dos objetivos atuais sobre o Ensino Ciências para a Formação Con-

tinuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental . 

 

 2.1 Alfabetização Científica – Uma visão geral 

 

A AC tem sido apontada por diversos autores como o principal objetivo para a 

Educação Científica, vemos que apesar de já terem existido controvérsias sobre tal 

afirmação, atualmente ela tem sido apresentada como consenso defendida por diver-

sos autores, entre eles (Laugksch, 2000; Gil-Pérez e Vilches, 2001; Fourez, 2003; 

Viecheneski e Silveira, 2012; Briccia, 2012; ; Sasseron, 2015; Sasseron e Souza, 

2017) dentre outros, como alguns dos referenciais principais que discutem o tema, 

sendo consenso entre esses pesquisadores que a Alfabetização Científica representa 

também atualmente o principal  objetivo para ensino de Ciências. 
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De acordo com Laugksch (2000), A alfabetização científica tornou-se um slogan 

educacional usado internacionalmente como palavras-chave e objetivo educacional 

contemporâneo. Este autor em sua revisão de literatura encontrou diversos sentidos 

para o termo Alfabetização Científica apresentado nas pesquisas, frente aos objetivos 

educacionais.  

Em estudo mais recente Sasseron e Souza (2017) relaciona a AC com o objetivo 

do ensino de Ciências, esclarecendo que: 

(...) adotamos Alfabetização Científica quando nos referimos ao ensino de 
Ciências cujo objetivo é a formação do indivíduo que o permita resolver pro-
blemas de seu dia a dia, levando em conta os saberes próprios das Ciências 
e as metodologias de construção de conhecimento próprias do campo cientí-
fico (p.11). 
 

 

Estudiosa da Alfabetização Científica, em diversos trabalhos, Sasseron tem 

apontado que sua concepção de AC está ligada às ideias de Paulo Freire, que con-

cebe a Alfabetização como uma autoformação em que o indivíduo possa interferir no 

mundo por meio de uma consciência crítica e reflexiva. Desse modo a citada pesqui-

sadora faz relação da forma de alfabetizar com o processo de Alfabetização Científica 

dos alunos, sendo mediado pelo professor, oferecendo condições para inserção des-

tes em mais de uma cultura, a científica. 

Sasseron (2015) apresenta que: 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a Alfabetização Científica tem se con-
figurado no objetivo principal do ensino das ciências na perspectiva de con-
tato do estudante com os saberes provenientes de estudos da área e as re-
lações e os condicionantes que afetam a construção de conhecimento cientí-
fico em uma larga visão histórica e cultural (p.51). 
 
 

Para que isso seja possível de fato, de acordo com esta autora, é dever da escola 

oferecer condições para que o aluno possa desenvolver e aprimorar os modos de 

pensar, fazendo uma aproximação com a investigação científica, como também faci-

litando o acesso às novas informações e ambiente de observação e investigação. A 

pesquisadora ressalta que existe uma ligação direta entre o ensino de ciências e a 

Alfabetização Científica. Quando faz referência às pesquisas na área, afirma: 

Diretamente vinculado ao ensino de Ciências, nos anos 1950, já se falava 
sobre o desenvolvimento da alfabetização científica entre os indivíduos (Hurd, 
1998). Estas ideias foram sendo estudadas e ampliadas, e nos dias atuais, a 
alfabetização científica é concebida por pesquisadores da área como um pro-
cesso constante, estando ligado ao contato e ao entendimento de conceitos, 
leis, modelos e teorias das ciências, o conhecimento de aspectos da natureza 
da ciência e dos fatores que influenciam sua prática e o entendimento de que 
existem intrínsecas e mútuas influências entre ciência e sociedade (p. 53). 
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Nesse sentido, o exposto mostra a existência de um consenso nas pesquisas 

que apontam a AC como objetivo do ensino de Ciências e seus usos na vida diária. 

Para a referida autora, Alfabetização Científica é um processo contínuo, que amplia o 

entendimento da cultura científica, ressaltando a relação Ciência e Sociedade, ha-

vendo em tal relação uma constante influência mútua. Salienta que por meio da pro-

moção da Alfabetização Científica o aluno será capaz de reconhecer as Ciências 

como sendo uma área do conhecimento humano, inserida social, cultural e historica-

mente em um contexto. 

Sasseron e Souza (2017) afirmam que o objetivo do ensino de Ciências é a Al-

fabetização Científica, explicando que esta diz respeito a “formação do indivíduo que 

permita resolver problemas de seu dia a dia, levando em conta os saberes próprios 

das Ciências e as metodologias de construção de conhecimentos próprios do campo 

científico” (p.11). 

Apesar de diferenças semânticas, como Letramento Científico e Enculturação 

Científica, autores já têm apontado que se referem aos mesmos objetivos para o En-

sino de Ciências (SASSERON e CARVALHO, 2008; TEIXEIRA, 2013). 

A terceira versão da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, aprovada em 

2017 pelo Conselho Nacional de Educação, traz orientações para o ensino de Ciên-

cias no Ensino Fundamental. Em seu texto não encontramos o termo Alfabetização 

Científica e sim, Letramento Científico, significando “a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com 

base nos aportes teóricos e processuais da ciência” (BRASIL, 2017, p. 272).  

A ideia de um olhar para a educação científica que a BNCC traz, voltado para a 

vida dos alunos, remete ao que Sasseron e Souza (2017) também abordam em seu 

recente trabalho quando afirmam que: 

(...) pensar o currículo de Ciências para a Alfabetização Científica exige uma 
postura inovadora tanto na seleção dos conteúdos científicos quanto em re-
lação a metodologia de ensino na qual as aulas estarão embasadas. Inovar, 
portanto, envolve temas e abordagens (p.13). 
 
 

Nesse sentindo, podemos observar a aproximação com os estudos do ensino de 

Ciências no enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade- CTS e segundo Viecheneski e 

Silveira (2012), para ampliar o processo de alfabetização científica nos sujeitos, é ne-

cessário tornar concreto o ensino de ciências a partir de “abordagens metodológicas 
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contextualizadas e interdisciplinares, que possibilitem aos alunos a compreensão da 

ciência, tecnologia e suas inter-relações com a sociedade” (p.2).  

Compartilhando da ideia de relacionar a abordagem da AC com o enfoque CTSA, 

Briccia (2012), argumenta que a Alfabetização Científica se refere: 

A habilidade e hábitos mentais requeridos para construir uma compreensão 
da ciência, para aplicar estas ideias em problemas reais e situações envol-
vendo, não apenas, os conceitos científicos, mas as relações da ciência, tec-
nologia, sociedade e meio ambiente (CTSA) e comunicar conhecimentos, uti-
lizando competências ou competências específicas das ciências, para uma 
atuação na sociedade atual (p. 19). 
 

 

A referida autora ao comentar revisões feitas sobre o conceito de AC, afirma 

esta não está ligada à construção de um vocabulário científico, mas denota uma “com-

petência geral”, ou o fato de estar “confortável” com as maneiras de compreensão da 

ciência, o que sugere um tipo de conhecimento sobre como “fazer ciência”. 

Outro aspecto que destacamos são as contribuições de Sasseron e Souza 

(2017) de que a AC não está restrita somente ao âmbito escolar, estes autores defi-

nem: 

Concebemos a Alfabetização Científica como um processo que se inicia na 
vida de cada um, que pode ser mais bem sistematizado na escola, mas que, 
certamente, não se restringe ao espaço escolar, pois é destinado às ações 
que um indivíduo desempenha em outros âmbitos e espaços de sua vida 
(p.12). 
 

 

Nesse sentido, podemos compreender que quando os autores citados apresen-

tam a AC como processo contínuo, que acontece também em espaços não formais 

de aprendizagem ao longo da vida, deixando evidente que esta não se restringe so-

mente a educação escolar. Portanto, observamos que a AC se dá também pela ne-

cessidade do indivíduo entender certas situações contextuais e usá-las em benefício 

próprio. 

No que se refere à organização do ensino de ciências com vistas à AC, Gil-Pérez 

e Vilches (2001) salientam que este deve ser concebido nos moldes de uma pesquisa 

orientada, pois para os referidos autores: 

A Alfabetização Científica deve ser concebida, em última instância, como um 
processo de pesquisa orientada que, superando o reducionismo conceitual, 
permita aos alunos participarem da aventura científica, enfrentar problemas 
relevantes e (re) construir o conhecimento científico (geralmente ensino trans-
mitido e elaborado), o que favorece uma aprendizagem mais eficiente e sig-
nificativa, como os numerosos estudos têm mostrado (p. 7, tradução nossa). 
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Apesar de já terem transcorrido quinze anos da publicação do trabalho citado a 

cima, a visão que os autores trazem sobre a Alfabetização Científica como um pro-

cesso é consenso entre outras pesquisas na atualidade, como podemos observar em 

Sasseron e Souza (2017). 

Os estudos de Sasseron e Carvalho (2008; 2011) e Sasseron (2015) tem trazido 

a ideia de eixos estruturantes da AC que estão relacionados aos objetivos atuais para 

a Educação Científica, ficando explícito que o ensino de Ciências na escola representa 

uma das formas de efetivação desta. Apresentaremos a seguir um quadro adaptado 

de maneira resumida que contempla as principais ideias contidas em cada um dos 

três eixos apresentados por estas autoras. 

 

Quadro 3- Eixos estruturantes da AC relacionados aos objetivos atuais para a educa  
ção científica 

Eixo 1- Compreensão básica 
de termos, conhecimentos e 
conceitos científicos funda-
mentais 

Eixo 2- Compreensão da na-
tureza das ciências e dos fa-
tores éticos e políticos que 
circundam sua prática 

Eixo 3- Entendimento das rela-
ções existentes entre ciência, 
tecnologia, sociedade e meio-
ambiente 

Possibilidade de trabalhar com 
os alunos a construção de co-
nhecimentos científicos neces-
sários para que seja possível 
aplicá-los em situações diver-
sas em seu dia-a-dia. 

Ideia de ciência como um corpo 
de conhecimentos em constan-
tes transformações por meio de 
processo de aquisição e aná-
lise de dados, síntese e decodi-
ficação de resultados que origi-
nam os saberes. 

Denota a necessidade de se 
compreender as aplicações dos 
saberes construídos pelas ciên-
cias considerando as ações que 
podem ser desencadeadas pela 
utilização dos mesmos. 

  Fonte: Sasseron e Carvalho, 2008, p.3. 

 

  Ainda explicando os eixos estruturantes da AC, em outro estudo, Sasseron (2015) 

reitera que: 

Os eixos estruturantes da alfabetização científica surgiram da análise de re-
ferenciais da área de ensino de ciências que apresentavam ideias e habilida-
des a serem desenvolvidas com o intuito de que a Alfabetização Científica 
pudesse estar em processo. Eles marcam grandes linhas orientadoras para 
o trabalho em sala de aula e transitam entre pontos canônicos do currículo 
de ciências e elementos que marcam a apropriação desses conhecimentos 
para ações em esferas extraescolares (SASSERON, 2015, p. 56). 
 

 

Como apontado pela autora, os eixos se referem a linhas orientadoras para a 

prática em sala de aula de Ciências, podendo direcionar o trabalho do professor, mas 

não de maneira rígida, e sim, auxiliando no planejamento e na organização.  

 Desse modo, entendemos que uma proposta para a prática docente que po-

derá ser desenvolvida a partir das orientações contidas nestes eixos como forma de 
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trabalho em sala de aula, podendo realizar ações que desencadearão em experiên-

cias significativas e instigantes para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-

tal. Para que tal proposta seja possível, faz-se necessário que o professor esteja tam-

bém alfabetizado cientificamente, construindo e ampliando o conhecimento científico 

para o ensino de Ciências. Dessa maneira, rompendo com práticas transmissivas re-

lacionadas, por exemplo, a “uma lista de informações sobre os resultados dos estudos 

de cientistas” (SASSERON & SOUZA, 2017, p. 12). Isso não quer dizer que o profes-

sor precisa ter um conhecimento completo para ensinar Ciências, mas deve ter um 

conhecimento razoável dos seus diversos campos, fazendo relação dessas teorias 

com o contexto social e ambiental. 

Assim, é fundamental investir na formação continuada no ensino de Ciências 

para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, relacionada à cultura 

científica, a competências docentes específicas nesse ensino como vistas a que estes 

possam ampliar os conhecimentos sobre a AC como objetivo do ensino de Ciências, 

pois a formação inicial, generalista, não tem dado conta de atender essas demandas 

no atual contexto, surgindo dessa forma lacunas que precisam ser preenchidas neste 

processo, talvez pelas dificuldades de formação já apontadas nos itens anteriores.  

 Dessa maneira, pelo fato dos professores terem tido contato em um curto pe-

ríodo de tempo, em média, um semestre com uma disciplina relacionada a metodolo-

gias no ensino de Ciências no curso de pedagogia, impossibilitando pela carga horária 

pequena o aprofundamento maior de questões conceituais, procedimentais, atitudi-

nais e epistemológicas, dentre outras sobre a educação científica.  

Uma dessas lacunas está relacionada às visões de ensino que o professor de 

ciências traz consigo da formação inicial, abordada por Almeida (2001) como: 

(...) uma correspondência entre as visões empiristas/positivistas dos profes-
sores e suas práticas pedagógicas, em contrapartida aqueles que apresenta-
ram visões mais atuais sobre a natureza das Ciências ainda mantém suas 
práticas docentes influenciadas pelas crenças de que ensinar ciências neces-
sita de desenvolver atividades de laboratório (p.118). 
 

 
Desse modo, existe a necessidade da formação continuada ser pautada nos ob-

jetivos do ensino de Ciências para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Funda-

mental no sentido de embasá-los com teorias, metodologias e práticas, sobre os co-

nhecimentos científicos que vão surgindo de acordo com as demandas sociais, com 

ênfase na ideia de que conhecimentos evoluem constantemente, assim os docentes 
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necessitam acompanhar esse processo de mudanças por meio da formação continu-

ada. 

Conscientes da importância da AC no ensino de Ciência dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, Sasseron e Carvalho (2008) enfatizam a necessidade de iniciar 

o processo ensino de Ciências sobre a AC desde os primeiros anos de escolarização, 

numa perspectiva de construção do conhecimento voltado para situações da reali-

dade, ou seja, dos usos que se fazem deste na vida diária.  

Estas autoras propõem que sejam trabalhadas nas aulas de Ciências Naturais, 

já no início do Ensino Fundamental, sequências didáticas que levem os alunos a in-

vestigação científica para resolver problemas. Para que tal trabalho seja possível, é 

necessário o contato dos alunos, mediado pelo professor, com “conhecimento e habi-

lidades legitimamente associadas ao trabalho do cientista” (SASSERON & CARVA-

LHO, 2008, p. 337). Ficam explícitos nessa proposição o papel do professor, a impor-

tância da apropriação e o entendimento dos processos científicos dentro de uma pro-

posta de Ensino de Ciências por Investigação no sentido de mediar à aprendizagem 

dos alunos sobre os processos científicos. 

O processo de aquisição da Alfabetização Científica, de acordo com as referidas 

autoras, partirá da investigação, levando o aluno ao levantamento de hipóteses, reso-

lução de problemas, entre outras habilidades. Dessa maneira, nos referendamos na 

concepção de Alfabetização Científica mediada pelo Ensino de Ciências por Investi-

gação no sentido de favorecer aos alunos uma possível construção do conhecimento 

da cultura científica, que de acordo com Sasseron (2015), esta refere-se ao “conjunto 

de ações e de comportamentos envolvidos na atividade de investigação e divulgação 

de um novo conhecimento sobre o mundo natural” (p. 55).  

Para Sasseron e Carvalho (2011) o ensino de Ciências pode e deve promover 

condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e histórica que car-

regam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que as noções, ideias 

e conceitos científicos são parte desse corpus de conhecimento. “Deste modo, seriam 

capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo informações e fazendo-

se comunicar” (p.2).  

Gil-Pérez e Vilches (2001) propõem também, como mediação desse processo, 

o Ensino de Ciências por investigação sendo este “uma forma excelente de favorecer 
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a Alfabetização Científica”. Em revisão de literatura que contemplam pesquisas sobre 

o tema AC, estes autores enfatizam que:  

Em outras palavras, o que a pesquisa está mostrando é que a compreensão 
significativa dos conceitos requer a superação do reducionismo conceitual e 
elevar o ensino da ciência como uma atividade próxima à investigação cien-
tífica, que integra os aspectos conceitual, processual e axiológico. (...) A ne-
cessidade de passar da simples transmissão de conhecimento já desenvol-
vido, que tem repetidamente demonstrado sua ineficácia, para aumentar a 
aprendizagem como construção do conhecimento através do tratamento de 
situações problemáticas que os alunos possam considerar interessantes (PE-
REZ & VLCHES, 2001, p.6, tradução nossa). 
 
 

Em consonância com o pensamento acima, para Sedano (2010) o aluno com 

essas ações e práticas, semelhantes às dos cientistas construirão seus conhecimen-

tos pela apropriação de aspectos da cultura científica.  

Considerando essas ideias, entendemos que os autores citados acima, enfati-

zam a relevância do ensino de Ciências numa perspectiva da abordagem do Ensino 

de Ciências por Investigação-ENCI. Assim para estes autores o ENCI está relacio-

nado ao processo de AC. No próximo tópico abordaremos mais detalhadamente 

essa relação. 

 

 2.2  Ensino de Ciências por investigação como promotor da AC 

 

Uma vez que uma abordagem do Ensino de Ciências por Investigação pode pos-

sibilitar a promoção da Alfabetização Científica, destacaremos tal processo como pro-

pulsor para esse desenvolvimento. A seguir apresentaremos uma discussão sobre 

aspectos da abordagem do Ensino de Ciências por Investigação. 

Existe na literatura da área de Educação Científica uma polissemia do termo 

Ensino por Investigação que de acordo com Zompêro e Laburú (2011), este é encon-

trado na literatura com diferentes conceituações como inquiry, que representariam em 

língua portuguesa a “investigação”, ensino por descoberta; aprendizagem por proje-

tos; questionamentos; resolução de problemas, dentre outras. Apesar da diversidade 

do termo os autores ressaltam que é consenso entre os pesquisadores que esta abor-

dagem de ensino seja baseada em problemas, sendo que o objetivo principal é pos-

sibilitar “o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, a co-

operação entre eles, além de possibilitar compreenderem a natureza da ciência” (p. 

68). 
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De acordo com Sasseron (2015) o ensino de Ciências por investigação caracte-

riza-se por: 

Uma forma de trabalho que o professor utiliza na intenção de fazer com que 
a turma se engaje com as discussões e, ao mesmo tempo em que travam 
contato com fenômenos naturais, pela busca de resolução de um problema, 
exercitam práticas e raciocínios de comparação, análise e avaliação bastante 
utilizadas na prática científica (p. 58). 
 
 

Sob esta perspectiva, observamos que essa concepção sobre o trabalho do pro-

fessor por meio da abordagem do ensino de Ciências por Investigação apresenta uma 

tentativa de aproximação com a cultura científica com as mesmas práticas realizadas 

por cientistas, possibilitando dessa maneira a construção do conhecimento pelo pro-

fessor e aluno. 

Para Munford e Lima (2007), existe um distanciamento entre o ensino de Ciên-

cias praticados na escola e o ensino praticado na universidade, em laboratórios e ins-

tituições de pesquisa, afirmando que: 

(...) Tal distanciamento pode ser facilmente identificado nos próprios conteú-
dos estudados. Contudo, alguns autores argumentam que mais preocupantes 
são as diferenças entre a representação das práticas “científicas” escolares 
e aquelas que são de fato práticas “científicas” dos cientistas. (...) outros pes-
quisadores do campo de educação, ao definirem aprendizagem de ciências, 
deixam claro que aprender ciências implica necessariamente participar de al-
gumas práticas dos cientistas, ou seja, um elemento central do contexto de 
produção do conhecimento científico. (...) Os posicionamentos ilustram algu-
mas das implicações que o distanciamento entre a ciência escolar e a ciência 
acadêmica poderia ter para a aprendizagem de ciências – em particular a 
contextualização dos conceitos científicos no campo de investigação acadê-
mica. As abordagens investigativas no ensino de ciências representariam um 
modo de trazer para a escola aspectos inerentes à prática dos cientistas.  
( p.5-7). 
 

 

A compreensão que se tem é a de que nessa abordagem de ensino as aulas são 

planejadas seguindo os passos de práticas dos cientistas, partindo sempre de um 

problema que possa instigar os alunos a pensarem sobre questões científicas a ele 

relacionadas, criando assim suas hipóteses, buscando respostas a estas questões. 

Em Sasseron e Souza (2017), encontramos um ponto de vista sobre a importân-

cia da problematização no ensino de ciências, ressaltando que em uma abordagem 

investigativa, o ponto de partida sempre será uma situação problema. Esses autores 

definem o que seria a problematização em sala de aula, relacionada à consciência 

sobre o mundo: 
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Olhando dessa forma para a sala de aula, problematizar consiste em abordar 
questões reconhecidamente conflitantes da vida, e do meio do estudante; in-
vestigar, para entender melhor a situação e desencadear uma análise crítica 
e reflexiva para que ele perceba a necessidade de mudanças (p. 24). 
 

  
Nesse intento, o papel do professor como propositor de situações problemas que 

venham a surgir em aulas de Ciências é muito importante, visto que o olhar deste para 

tal problemática deve estar direcionado também ao contexto dos alunos. Assim, nessa 

perspectiva, um olhar para o ENCI, como uma abordagem didática. 

Para Sasseron (2015) o ENCI vai além de uma metodologia de ensino, passando 

a ser uma abordagem, uma vez que este pode ser posto em prática nas mais distintas 

formas, como também para os diferentes conteúdos de Ciências. Essa concepção 

reforça a ideia do papel mediador do professor como propositor de problemas, aquele 

que possibilita ao aluno construir conhecimentos científicos.  

 Dessa maneira a referida autora entende o ENCI como abordagem didática, ar-

gumenta que este pode contribuir para que o professor possa ajudar os alunos a re-

solver problemas, favorecendo a interação desses com seus colegas, bem como os 

materiais a disposição e os conhecimentos sistematizados. 

Justificando a ideia do ensino de Ciências por investigação como abordagem 

didática a autora citada, salienta que denota o papel do professor como propositor de 

problemas, orientador de análises e fomentador de discussões, independente de qual 

seja a atividade didática proposta. 

Há que se ressaltar o significado de abordagem de ensino. Para explicar Mizu-

kami (1986) conceitua o que é uma abordagem didática ou abordagem de ensino 

mostrando que: 

O conhecimento humano, dependendo das diferentes referências, é expli-
cado diversamente em sua gênese e desenvolvimento, o que condiciona con-
ceitos diversos de homem, mundo, cultura, sociedade, educação, etc.” (p.30). 
 

 
 Ou seja, implica em uma visão de sociedade, educação e tipo de homem que 

se quer formar.  

Assim, o Ensino de Ciências por Investigação também implica em visões de edu-

cação e do tipo de formação. Sasseron e Carvalho (2008); Sasseron (2015) compre-

endendo o ENCI como abordagem didática, defendem a ideia da necessidade de um 

ensino de Ciências capaz de proporcionar aos alunos não somente noções e concei-

tos científicos, destacando a importância de que estes possam “fazer ciência”, sendo 
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defrontados com problemas autênticos em que a investigação seja condição para re-

solvê-los. 

Em um estudo Carvalho (2013), propõe as sequências de ensino investigativas 

para o ensino de Ciências dentro da abordagem do ENCI, fundamentando-se em al-

guns teóricos construtivistas, a exemplo de Piaget e outros, sócio interacionistas como 

Vygotsky, Lemke, Driver e Lawson, para orientar o planejamento de um conjunto de 

atividades investigativas que são denominadas pela autora de Sequências de Ensino 

Investigativas (SEIs). Esta autora baseada em estudo anterior propõe que a aprendi-

zagem se inicie a partir de questões a serem resolvidas pelos alunos (Carvalho, 2002), 

gerando assim, etapas essenciais, mas não rígidas de Ensino.  

Na Base Nacional Comum Curricular-BNCC (Brasil, 2017) para o Ensino Funda-

mental, encontramos na página 272 as competências que os alunos deverão construir 

na área de Ciências da Natureza. Por intermédio da ação mediadora do professor, de 

propor situações problemas, envolver os alunos em discussões argumentativas, na 

elaboração de explicações de forma oral e registros escritos dos seus achados, enfim, 

organizar e dirigir situações de aprendizagem.  

Essas competências foram organizadas por nós em um quadro mostrando o que 

os alunos deverão apresentar nas suas aprendizagens em Ciências Naturais, se-

gundo esse documento. 

 

Quadro 4- Competências específicas de ciências da natureza para o Ensino Fun-
damental 

1.  Compreender as ciências como empreendimento humano, reconhecendo que o conhecimento 

científico é provisório, cultural e histórico. 

2.  Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem 

como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir se-

gurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais e do mundo do trabalho. 

3.  Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 

natural, tecnológico e social, como também às relações que se estabelecem entre eles, exercitando 

a curiosidade para fazer perguntas e buscar respostas. 

4.  Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia 

e propor alternativas aos desafios do mundo Contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo 

do trabalho. 
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5.  Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 

defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o res-

peito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 

6.  Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, recorrendo aos conhecimentos das 

Ciências da Natureza. 

7.  Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões 

frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e cole-

tiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: BNCC, 3ª versão, 2017, p. 272. 
 
 

O quadro 4 apresenta as competências que o aluno do Ensino Fundamental de-

verá adquirir ao final dessa etapa de escolaridade. Entendemos que todo esse pro-

cesso está relacionado à habilidade do professor em mediar à promoção da Alfabeti-

zação Científica. Ou seja, contribuir para transformar a linguagem de senso comum 

do aluno em linguagem científica, para que este possa usar os conhecimentos cientí-

ficos nas diversas situações de sua vida diária.  

Observamos dentre estas, habilidades tais como, compreender conceitos, domi-

nar processos, analisar, compreender e explicar características, construir argumentos, 

dentre outras que estão relacionadas aos processos científicos promovidos pelo en-

sino de ciências por investigação. 

Em seu texto a BNCC (2017) enfatiza a necessidade aprender Ciências, relaci-

onando-a ao desenvolvimento da capacidade de atuação dos alunos no e sobre o 

mundo, importante ao exercício pleno da cidadania, promovido pela educação cientí-

fica. Ressalta a relevância da Investigação como promotor também do Ensino de Ci-

ências da Natureza, afirmando que: 

Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar 
articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do 
Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 
produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos prin-
cipais processos, práticas e procedimentos da investigação científica (BRA-
SIL, 2017, p. 272). 
 

 

Para tanto, cabe ao professor também apropriar-se da cultura científica na for-

mação continuada, criando possibilidades para que os alunos tenham um novo olhar 

sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscien-

tes, pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. 
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Quando Zômpero e Laburú (2011), apresentam algumas diferenças nas aborda-

gens do Ensino de Ciências por Investigação na visão de vários autores (Del Car-

men,1988; Olvera,1992; Zabala,1992; Gil, 1993; Garcia; 1993), apontam que em to-

das elas, as atividades investigativas apresentam o problema como ponto de partida.  

Dessa forma, Carvalho (2013) propondo o ENCI por meio de Sequências de En-

sino Investigativas argumenta que:  

Ao fazer uma questão, ao propor um problema, o professor passa a tarefa de 
raciocinar para o aluno e sua ação não é mais a de expor, mas de orientar e 
encaminhar as reflexões dos estudantes na construção do novo conheci-
mento” (p.2).  
 
 

Nesse sentindo o papel do professor é altamente propositivo, mediando à cons-

trução do conhecimento da cultura científica pelos alunos. 

Sasseron e Souza (2017), também enfatizam o papel do professor na proposição 

de uma atividade investigativa:  

Para que uma atividade seja investigativa, é preciso enfatizar o importante 
papel do professor, cujo trabalho é problematizar o conteúdo e incentivar a 
resolução de problemas fazendo uso da linguagem científica (p. 27). 
 
 

 No desenvolvimento de uma aula com atividades de ensino investigativo, Car-

valho (2002) aponta que o ENCI, objetiva guiar os estudantes em uma nova lingua-

gem, a linguagem científica escolar, destacando sua relevância para dar novo sentido 

às coisas que acontecem ao seu redor, entrando em um mundo simbólico que repre-

senta o mundo real.  

Freitas (2016) apresenta em seu estudo uma figura que resume a estruturação 

de uma aula com atividades investigativas, referenciada em Carvalho e Sasseron 

(2012), que apresentaremos a seguir. 
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Figura 2 – Estruturação de uma aula investigativa 

Fonte: Freitas, 2016, p. 42.  

 
 

Ao analisarmos a figura 1, assim como em Freitas (2016), evidenciamos que o 

ENCI pode ser implementado como uma metodologia no ensino de Ciências, na qual 

o papel do professor é propositivo no sentido de apresentar um problema e solicitar 

aos alunos que o resolva, configurando-se como a primeira etapa da aula. A se-

gunda etapa refere-se à resolução do problema. Nesse momento o professor distribui 

o material (experimental, textos) a classe é dividida em grupos menores. A terceira 

etapa diz respeito às práticas discursivas entre os pares na tentativa de resolver o 

problema utilizando habilidades e competências científicas como a observação, levan-

tamento de hipóteses, argumentação. Na quarta etapa, como e porque, o professor 

pergunta como os alunos fizeram para resolver o problema apresentado e por que dos 

resultados alcançados por cada grupo. Na quinta etapa o professor solicita aos alu-

nos que escrevam e desenhem sobre a atividade realizada, assim, nesse momento 

aparece outra habilidade do trabalho científico, o registro dos achados. Por fim, a 

sexta etapa refere-se à sistematização do conhecimento, na qual surge o debate en-

tre professor e alunos. Nessa etapa, segundo Carvalho (2013): 

(...) o papel do professor é muito importante. A aula, neste momento, precisa 
proporcionar espaço e tempo para a sistematização coletiva do conheci-
mento. Ao ouvir o outro, ao responder à professora, o aluno não só relembra 
o que faz, como também, colabora na construção do conhecimento que está 
sendo sistematizado (p.12). 
 
 

Um aspecto relevante que pode ser observado é a necessidade dos professores 

passarem por essas mesmas etapas no papel de aprendiz em curso de formação 
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continuada, pois nessa prática, Carvalho (2013) propõe criar um ambiente investiga-

tivo em sala de aula de Ciências relacionada ao trabalho científico. Dessa maneira, 

entendemos que os professores necessitam ampliar sua cultura científica, assim como 

os conhecimentos sobre Alfabetização Científica no sentido de desempenhar na abor-

dagem ENCI o papel de mediador, rompendo com visões simplistas sobre o ensino 

de Ciências. 

A referida autora propõe as Sequências de Ensino Investigativas- SEI, que na 

maioria das vezes inicia com um problema experimental ou teórico, voltado para o 

contexto do aluno, seguindo os passos de atividades científicas, isto é: 

As sequências de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa es-
colar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e das 
interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de trazer 
seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem ideias próprias e 
poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando do conheci-
mento espontâneo ao científico e adquirindo condições de entenderem co-
nhecimentos já estruturados por gerações anteriores (CARVALHO, 2013, 
p.9). 
 
 

Para esta autora uma SEI pode ser formada por um ciclo ou por vários ciclos 

relacionados às atividades principais e que na maioria das vezes não acontecem so-

mente em uma aula, mais sim, esta é planejada para que possa ser trabalhada abran-

gendo um tópico do programa escolar, fazendo-se necessário um planejamento bem 

cuidadoso do ponto de vista das interações didáticas e do material utilizando. 

Para explicar como se dar o planejamento e as interações didáticas das princi-

pais atividades que compõem a SEI, Carvalho (2013), em seu estudo faz um detalha-

mento desta. A seguir apresentamos um quadro resumo adaptado desta autora das 

principais atividades que compõe as Sequências de Ensino Investigativas- SEIs. 

 

Quadro 5- Principais atividades que compõe a SEI 

Problema experi-
mental 

Demonstra-
ções investiga-

tivas 

Problemas 
não experi-

mentais 

Sistematiza-
ção do conhe-

cimento 

Contextualiza-
ção social - 
Para saber 
mais 

Avaliação 
e/ou aplicação 
finalizando a 

SEI 

- Deve ser bem 
planejado para ter 
todas as caracte-
rísticas apontadas 
pelos referenciais 
teóricos; 
 
-Contém aparato 
experimental, tex-
tos, figuras so-

São problemas 
experimentais 
em que a ação 
é realizada 
pelo professor, 
quando a apa-
relhagem ofe-
rece perigo ao 
ser manipu-
lada pelos alu-
nos. 

Esse tipo de 
problema é 
planejado em 
uma SEI para 
criar condições 
de introduzir 
os alunos em 
outras lingua-
gens das Ciên-

Texto de siste-
matização- lei-
tura e discus-
são como uma 
atividade com-
plementar. 

São atividades 
que podem ser 
organizadas 
com diversos 
tipos de mate-
riais didáticos 
como: cole-
ções de figuras 
recordadas de 
revistas, tex-

Avaliação for-
mativa, como 
instrumento 
para que alu-
nos e profes-
sores confir-
mem se estão 
ou não apren-
dendo. 
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breo qual o pro-
blema será pro-
posto.  

cias, como lei-
tura de tabelas 
e gráficos. 

tos, jogos, pe-
quenos vídeos 
e/ou simula-
ções encontra-
das na internet 
sobre o as-
sunto tratado. 

Fonte: Carvalho, 2013, p. 10-19. 

 

O quadro 5 traz evidências de que a abordagem do Ensino de Ciências por In-

vestigação não se caracteriza somente por atividades experimentais, mas também por 

atividades não experimentais, nas quais o problema pode ser proposto no início da 

SEI ou pode ser como atividade complementar para introduzir novos conhecimentos. 

No problema experimental a atividade investigativa é organizada em etapas seme-

lhantes à estruturação de uma aula investigativa, caracterizada na figura 1, descrita 

acima. As demonstrações investigativas também são problemas experimentais inves-

tigativos, mas quando existem equipamentos ou substâncias que envolvam riscos na 

manipulação para as crianças o professor executa essa etapa, e as demais seguem 

iguais ao problema experimental, realizadas pelos alunos, como também quando o 

professor não dispõe de material suficiente para ser manipulados por todos os alunos. 

Após, os alunos escrevem e desenham, registram o que entenderam, como também 

rememoram os passos da atividade. 

A sistematização do conhecimento desenvolvido por meio de atividades investi-

gativas se dará por meio das interações discursivas entre professor e alunos. Poste-

riormente o professor pode lançar mão de vários tipos de atividades de contextualiza-

ção que possam contribuir para relacionar o conhecimento científico trabalhado na 

SEI com a vida do aluno. Ao final desse processo, tanto professor como alunos ava-

liam se estão ou não aprendendo. 

Nesse sentido, o ENCI promove interações discursivas em sala de aula, por meio 

de uma situação problema lançada pelo professor, utilizando elementos da prática 

científica que de acordo com Sasseron (2015): 

 
Caracteriza-se por ser uma forma de trabalho que o professor utiliza na inten-
ção de fazer com que a turma se engaje com as discussões e, ao mesmo 
tempo em que travam contato com fenômenos naturais, pela busca de reso-
lução de um problema, exercitam práticas e raciocínios de comparação, aná-
lise e avaliação bastante utilizadas na prática científica (SASSERON, 2015, 
p 58). 
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Outro aspecto salientado por Carvalho (2013) é relação entre os objetivos de 

ensino e a avaliação da aprendizagem, enfatizando que: 

(...) temos de compatibilizar os objetivos do ensino, realizado pelas atividades 
das SEIs, com a avaliação da aprendizagem dos alunos nos mesmos termos: 
avaliação de conceitos, termos e noções científicas, avaliação das ações e 
processos da ciência e avaliação das atitudes exibidas durante as atividades 
de ensino (p.18). 
 
 

 Nessa perspectiva, para que seja possível desenvolver práticas com atividades 

investigativas de uma SEI, observamos que podem ser realizadas em sala de aula, 

como também em outros espaços da escola, não sendo uma condição a existências 

de um laboratório de Ciências para que estas aulas planejadas com tais atividades, 

possam ser realizadas. 

Assim, Carvalho (2013), salienta que uma sequência de ensino investigativa 

deve conter algumas atividades-chave:  

Na maioria das vezes a SEI inicia-se por um problema, experimental ou teó-
rico, contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e ofereça 
condições para que pensem e trabalhe com as varáveis relevantes do fenô-
meno científico central do conteúdo programático (p. 9). 
 
 

No que diz respeito às SEIs, Sasseron (2015) explica que o professor deve ga-

rantir que sejam desenvolvidas além da atividade experimental, a leitura de textos, 

enfatizando o que Carvalho (2013) apresenta em seu trabalho, sobre a existência de 

vários tipos de problemas como figuras de jornais ou internet, textos ou ideias dos 

alunos e não somente o problema experimental. 

Considerando o exposto acima, reconhecemos que o professor passando por 

esses mesmos processos enquanto aprendiz, como abordado anteriormente, terá 

condições de propor tais atividades com mais segurança, por ter experienciado os 

mesmos processos na formação continuada por meio de reflexões, práticas e trocas 

de experiências.  

A partir dessas considerações organizamos o tópico seguinte que aborda a ne-

cessidade dos objetivos atuais sobre o ensino de Ciências serem abordados no pro-

cesso da formação continuada para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fun-

damental. 
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 2.3  Necessidades dos objetivos atuais sobre o Ensino Ciências para a 

Formação Continuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

  

Na promoção da AC para alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por 

meio da abordagem do ENCI, o papel do professor como mediador dos processos de 

ensino e de aprendizagem é essencial. É imperativo que o docente em seu fazer em 

sala de aula possua uma base conceitual e epistemológica sobre o ensino de Ciên-

cias, juntamente com os conhecimentos metodológicos para conduzir o processo de 

aquisição novos conhecimentos científicos.  

Isso gera implicações na formação do professor dos Anos Iniciais, uma vez que, 

de acordo com Briccia e Carvalho (2016): 

(...) apenas a formação inicial e a pequena inserção de Ciências nesse mo-
mento não têm sido suficientes para inserir o professor em conhecimentos no 
que diz respeito a: novas tecnologias; conhecimentos de conteúdos da disci-
plina; discussões epistemológicas sobre o conhecimento cientifico; entre ou-
tros conhecimentos específicos da área. Tudo isso ressalta a necessidade da 

formação continuada (p. 4). 
 
 

Portanto é o professor quem vai fazer a articulação por meio de interações dis-

cursivas com os alunos quando estiver em sua aula, necessitando estar instrumenta-

lizado teoria e metodologicamente, podendo dessa maneira a formação continuada 

ser uma aliada para que o professor se aproprie de tais conhecimentos e abordagem 

de ensino. Sobre isso Sasseron e Souza (2017) explicam: 

Para alcançar o objetivo de uma metodologia de ensino por investigação, não 
devemos nos limitar ao planejamento e a execução das atividades. Devemos 
também lembrar que as interações em sala de aula são fatores decisivos para 
que os alunos se desenvolvam na Alfabetização Científica. Entre elas, a ar-
gumentação, a interação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-objeto, entre 
tantas outras que interferem na forma que os estudantes realizam tais ativi-
dades (p. 27). 
 
 

Para esses autores os processos de interações entre professor e alunos, aluno 

e aluno, aluno e objeto, as argumentações são decisivas para que estes possam am-

pliar e também construir conhecimentos sobre a AC. Assim, o papel do professor é 

fundamental, sempre propositivo frente às atividades investigativas, nunca dando res-

postas prontas, problematizando o conteúdo das aulas de Ciências por meio de uma 

linguagem científica tendo como foco a AC como o principal objetivo do ensino de 

Ciências. 
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Ainda de acordo com os autores, para que aconteça o processo de investigação 

em aulas de Ciências, é necessário o envolvimento dos alunos, pois quando o pro-

blema é desafiador, estes se motivam mais e respondem melhor aos desafios propos-

tos, a ponto deles mesmos traçarem planos de ações para resolução. Assim, um pro-

fessor bem preparado, em termos metodológicos e teóricos pode contribuir para que 

seus alunos consigam adentrar e construir conhecimentos sobre a cultura científica 

por meio de interações discursivas em aulas de Ciências.  

Enfatizando a importância das interações discursivas em aulas de Ciências, Sas-

seron e Duschl (2016) abordam que o trabalho escolar, (logo o trabalho do professor) 

está baseado pelas interações com outras pessoas e os conhecimentos: 

(...) o trabalho escolar é pautado nas relações entre as pessoas e conheci-
mentos, as interações ocorridas em aulas de ciências entre estas pessoas e 
os seus conhecimentos e experiências prévias e as interações possibilitadas 
entre estas pessoas e os conhecimentos que se pretende discutir. (p. 55). 
 
 

Tal aspecto se relaciona com o trabalho de Briccia e Carvalho (2016), quando 

as autoras apontam os três momentos relacionados ao trabalho docente escolar: pla-

nejamento, condução do processo de ensino e aprendizagem, bem como a avaliação 

do processo. Assim, nestes momentos distintos apresentados pelas autoras, estas 

observaram competências docentes no processo da formação continuada e no ambi-

ente escolar, evidenciando as interações discursivas entre o professor e seus pares 

que compõe a organização da instituição escolar.  

Uma formação continuada que possa atender a demanda do professor dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de Ciências no sentido de possibilitar a 

este o desenvolvimento de competências docentes para este ensino, torna-se possí-

vel, desde que esta formação seja organizada e pensada com os professores, con-

templando os aportes teóricos, aportes didáticos e aportes metodológicos, pautados 

em interações discursivas, nas quais o professor vivenciado o papel de aprendiz, re-

alizando trocas significativas de ideias, concepções, pode construindo e reconstruindo 

conhecimentos da cultura científica no processo de interações discursivas entre estes 

e seus pares, bem como com o formador. 

Para isso, apontamos o Ensino de Ciências por Investigação como uma aborda-

gem que pode possibilitar ao professor na formação continuada, interações com os 
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aportes teóricos e práticos por meio de vivências com atividades investigativas, utili-

zando elementos da cultura científica, como a problematização inicial, levantamento 

de hipóteses, argumentação, registros e avaliação. 

Assim, é necessário propiciar situações que resultem numa participação ativa na 

prática de ensinar Ciências da Natureza dos professores dos Anos Iniciais, construída 

durante o exercício de sua prática que demandará necessidades de maiores aprofun-

damentos teóricos, didáticos e práticos que vão surgindo de acordo às necessidades 

impostas pelas constantes mudanças na sociedade. 

Nessa perceptiva defendemos que em uma proposta de formação continuada 

mediada pela abordagem do ENCI é relevante aos professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, pois entendemos que estes precisam discutir e refletir sobre 

suas próprias práticas em sala de aula no intuito construir competências docentes que 

poderá ajudar a desenvolver habilidades e competências nos alunos relacionadas aos 

conhecimentos científicos. De acordo com Cunha e Krasilchik (2000): 

(...) além dos aspectos racionais, ligados à interação entre as novas concep-
ções que se deseja que construam e aquelas que apresentam como um re-
sultado de suas crenças, de seus valores e da sua formação ambiental, exis-
tem outros que devem ser levados em consideração quando se quer investir 
na mudança do professor. Fatores contextuais como o prazer, o querer, os 
desafios, as identificações, a parceria e, sobretudo um clima de trabalho agra-

dável não pode ser desconsiderado (p. 10). 
 
 

Quando as autoras fazem referências à formação ambiental é no sentido da for-

mação que estes professores tiveram enquanto alunos e acabam reproduzindo as 

mesmas práticas dos seus antigos professores em sala de aula. Dessa maneira, uma 

formação continuada planejada nos moldes da abordagem do ENCI, pode contemplar 

esses fatores contextuais que as autoras fazem referências. 

 Em seguida trazemos algumas considerações sobre os aspectos da formação 

continuada presentes nos modelos de formação já analisados.  

 

  2.3.1 Aportes Teóricos sobre AC e Objetivos atuais para a Ensino de 

Ciências 

 

Levando-se em conta que os professores, em geral, não possuem conhecimen-

tos teóricos aprofundados sobre a AC e os objetivos atuais para o ensino de Ciências 

é necessário que a Formação Continuada trabalhe com conhecimentos teóricos. Para 
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tanto, os professores deverão conhecer e ampliar conceitos e ideias que envolvem a 

Alfabetização Científica como objetivo principal do ensino de Ciências. Assim a for-

mação continuada pensada e planejada, seguindo orientações contidas na aborda-

gem de Ensino de Ciências por Investigação, pode oportunizar aos professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, reflexões e aprofundamentos sobre os aportes 

teóricos dos conhecimentos científicos relacionados ao ensino de Ciências da Natu-

reza no intuito de instrumentalizá-los teoricamente. Portanto, é necessário que os pro-

fessores adquiram conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências. 

Dessa forma Gil-Perez e Carvalho (2006) defendem a ideia de que é preciso o 

professor romper com visões simplistas acerca do ensino e aprendizagem das Ciên-

cias no sentido de um tratamento teórico, dessa maneira, ressaltam a elaboração de 

conhecimentos coerentes, indo além de aquisições pontuais e dispersas. Estes auto-

res apresentam um quadro resumo sobre a aquisição pelo professor de conhecimen-

tos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências, baseados em uma proposta cons-

trutivista o qual apresentaremos a seguir. 

 

Quadro 6- Aquisição de conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências 

A. Reconhecer a existência de concepções espontâneas (e sua origem) difíceis de ser 

substituídas por conhecimentos científicos, se não mediante uma mudança conceitual 

e metodológica. 

B. Saber que os alunos aprendem significativamente construindo conhecimentos, o que 

exige aproximar a aprendizagem das Ciências às características do trabalho científico. 

C. Saber que os conhecimentos são respostas a questões, o que implica propor a apren-

dizagem a partir de situações problemáticas de interesse para os alunos.  

D. . Conhecer a caráter social da construção de conhecimentos científicos e saber organi-

zar aprendizagem de forma consequente. 

E. Conhecer a importância que possuem na aprendizagem das Ciências – isto é, na cons-

trução dos conhecimentos científicos - o ambiente da sala de aula e das escolas, as 

expectativas do professor, seu compromisso pessoal com o progresso dos alunos, etc. 

Fone: Gil-Perez e Carvalho, 2006, p. 33. 

 

No quadro 6 observamos que existe também uma relação com as competências 

docentes apresentadas por Briccia e Carvalho (2016) no quadro 1 do primeiro capí-

tulo, organizar/planejar situações de aprendizagem, evidenciando está relacionada as 

necessidades formativas a letra D, como também a competência dirigir situações de 

aprendizagem está relacionada as letras B e C. Dessa maneira esses aportes teóricos 
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incluem conhecimentos conceituais, epistemológicos e metodológicos. Pois de acordo 

com Gil-Perez e Carvalho “é preciso dar a formação docente dos professores uma 

orientação teórica que vá além do conhecimento de recursos e estilos de ensino” (p. 

37). 

 

  2.3.2 Aportes didáticos – necessidade de participar de práticas Investi-

gativas 

 

Autoras como Briccia e Carvalho (2016) Abreu (2013), apontam a necessidade 

de do professor realizar a construção de conhecimentos a partir de práticas em Ensino 

de Ciências por Investigação.  

Desta maneira, uma formação continuada baseada na proposta de Ensino de 

Ciências por Investigação, na qual os professores passarão pelos mesmos processos 

investigativos em aulas de Ciências, tais quais os alunos, como apontados na figura 

2, são de grande valia, já que muitos desses professores não passaram por processos 

investigativos semelhantes na formação inicial, para chegar a construir alguns conhe-

cimentos sobre o Ensino de Ciências por Investigação e AC como objetivo principal 

do ensino de Ciências.  

 Sobre a promoção de cursos de formação continuada para professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental no ensino de Ciências, como aprendizes, Giongo 

(2016) aponta que: 

(...) explorando atividades experimentais na área da Física, Química e Mate-
mática, pode ser uma possibilidade para motivá-los a incluir atividades dife-
renciadas em sua prática pedagógica. Julgamos importante que o docente, 
antes vivencie experimentos práticos e reflita sobre essas atividades para 
que, posteriormente, possa usá-las com seus alunos (p. 272). 
 
 

Portanto, não só atividades experimentais, de maneira diferenciada, mas tam-

bém outras atividades que envolvam situações problemas que não são experimentais, 

como aborda Carvalho (2013), relacionadas a imagens, textos, etc., podem influenciar 

o trabalho do professor, dentro de uma abordagem investigativa. 

Em Briccia e Carvalho (2015), encontramos quando estas abordam os objetivos 

de trabalhar com sequências didáticas investigativas na formação continuada de pro-

fessores de Ciências que: 

(...) as, formações eram realizadas de forma que os professores agiam como 
aprendizes, ou seja: participavam das atividades como alunos, e nestes mo-
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mentos discutíamos com eles conceitos, para posteriormente gerar uma re-
flexão sobre a metodologia e, por fim, o referencial teórico em que apoiavam 
tais atividades (2015, p.4). 
 
 

No quadro 4 apresentado anteriormente, onde traz as competências que os alu-

nos deverão adquirir ao final dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, segundo a 

BNCC, (Brasil, 2017), assim para o professor mediar o desenvolvimento daquelas 

competências, ele precisa também ser alfabetizado cientificamente e precisa ter as 

competências elencadas nesse quadro, pois estas estão relacionadas a elementos da 

cultura científica. Dessa forma, tornando-se fundamental que o professor se aproprie 

dessa cultura para mediar às aprendizagens dos alunos. 

Entendemos que pela formação continuada os professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental por meio de reflexões surgidas nas interações discursivas medi-

adas pela abordagem do ENCI, podem compreender melhor os processos de ensino 

e aprendizagem em Ciências. Assim, construindo o conhecimento sobre entendimento 

desta, como uma abordagem didática que de acordo com Sasseron (2015): 

(...) o ensino por investigação configura-se como uma abordagem didática, 
podendo, portanto, estar vinculado a qualquer recurso de ensino desde que 
o processo de investigação seja colocado em prática e realizado pelos alunos 
a partir e por meio das orientações do professor (p.58).   
 
 

Para tanto, Abreu (2013) salienta a necessidade de mudar o sentido da formação 

dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de Ciências, 

considerando o professor enquanto aprendiz: 

(...), ou seja, como aquele que tem oportunidade de aprender a ensinar e 
aprender os conteúdos que deve ensinar à medida que participa de situações 
em que possa tanto vivenciar o papel de aprendiz, quanto analisar sua própria 
prática, em vez de simplesmente posicionar-se como expectador em cursos 
de formação que adotam a prática transmissiva (p. 21). 
 
 

Isso demanda que o professor participe como aprendiz das atividades investiga-

tivas em grupo, interagindo entre si, utilizando os materiais a ele apresentados, como 

base nos conhecimentos sistematizados. 

Nesse sentido uma formação dentro de uma abordagem do ENCI pode contribuir 

para melhoria da prática docente ou profissional, tendo como foco que o professor 

possa ampliar conhecimentos e competências relacionadas aos objetivos do ensino 

de Ciências, vivenciado prática com atividades investigativas, fazendo em seguida 
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transposição didática para sua sala de aula e retornando em outro momento da for-

mação continuada com relatos sobre os trabalhos desenvolvidos, socializando sua 

prática. Assim de acordo com Abreu (2013) tal processo exige que: 

(...) a formação continuada seja organizada a partir de novos parâmetros. 
Compreendemos que o professor precisa vivenciar, durante o processo de 
formação, situações de aprendizagem que possam ser levadas para sua sala 
de aula. Essa ideia, bem como o conceito de professor como aprendiz, tam-
bém é compartilhada por Borko (2004), que considera o desenvolvimento pro-
fissional do professor um elemento chave para melhorar a qualidade do en-
sino (p. 3). 
 
 

Diante do exposto, encontramos em Sasseron (2015) o papel do professor como 

autoridade social e epistêmica, “que em aula, realiza perguntas e dispõe materiais e 

informações para que sejam analisados pelos alunos em uma perspectiva antes não 

avaliada”. Nesse sentido, o professor conduz o processo, por meio de discussões com 

os alunos, nunca dando a resposta, mas deixando que os mesmos pensem, levantem 

hipóteses para chegar à resolução do problema, argumentem como conseguiu chegar 

a uma determinada resposta, e ao final, registrem seus achados, construindo sínteses 

do aprendido e vivenciado na realização de atividades investigativas. 

Esse exercício de orientar os alunos para o processo de argumentação não é 

tarefa fácil para o professor. Daí a necessidade que esse profissional tem de passar 

por constantemente pelo processo de formação continuada, dentro de uma proposta 

inovadora para as aulas de Ciências, podendo esta ser pensada seguindo os passos 

da abordagem do ENCI.  

Assim, essa perspectiva de o professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-

tal, ser aprendiz no processo de formação continuada para o ensino de Ciências é 

muito significativa, pois segundo Abreu (2013): 

(...) os professores podem aprender os conteúdos científicos quando têm 
oportunidade de assumir o lugar de aprendizes, resolver situação-problema 
e discutir coletivamente; quando estudam as sequências para aplicá-las à sua 
classe e quando os formadores explanam tais conteúdos adotando uma abor-
dagem dialógica (p. 42). 
 
 

Nessa perspectiva, o professor compreenderá melhor todos os passos de uma 

SEI, uma vez que vivenciando todo o processo durante a formação continuada como 

aprendiz, poderá adquirir competências docentes relacionadas ao trabalho escolar. 

Portanto, uma formação continuada baseada na abordagem do ENCI, pode favorecer 

a aquisição de competências docentes relacionadas aos objetivos da educação cien-

tífica no o ensino de Ciências contribuindo para a prática docente dos professores dos 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Enfatizamos a relevância de que esta formação 

seja gerada nos espaços escolares de acordo com as necessidades formativas dos 

professores, podendo ser desenvolvida na perspectiva de comunidade de aprendiza-

gem. 

 

  2.3.3 Aportes práticos - reflexão sobre a prática 

 

O momento de pensar e repensar a prática docente é essencial em um processo 

de formação continuada. Trabalhos têm apontado que apenas algumas atividades de 

formação, isoladas, não apresentam tantos efeitos quanto uma formação em que o 

professor possa refletir sobre o que foi trabalhado durante elas.  Assim, Briccia (2012) 

tem apontado que após vivenciar práticas Investigativas, o professor deve ter liber-

dade em aplicar em suas salas e refletir sobre as dificuldades e também possibilidades 

existentes em sua aplicação. 

De acordo com Shulman (1996) o processo de reflexão acontece também na 

aprendizagem pela experiência: 

Nós não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando so-
bre nossa experiência (...). Um caso toma material bruto de experiência de 
primeira ordem e coloca-a narrativamente em experiência de segunda ordem. 
Um caso é uma versão relembrada, recontada, reexperenciada e refletida de 
uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, reviver e refletir é 
o processo de aprender pela experiência (p. 208). 
 
 

Daí a importância das interações discursivas nos relatos de práticas com ativi-

dades investigativas dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no 

processo de formação continuada em que estes tragam ao grupo os resultados obti-

dos com os alunos em sala de aula, os acertos, as dificuldades, como também contri-

buições no sentido de troca de experiências, principalmente se as práticas foram bem 

sucedidas. Observamos que este processo das interações discursivas nos encontros 

da formação tem aproximação com o que Abreu (2013) aborda sobre comunidades 

de aprendizagens. Esta autora afirma que: 

(...) não é suficiente investir apenas nos aspectos individuais para de fato 
promover mudanças na qualidade da atuação do professor e consequente-
mente na aprendizagem dos estudantes. É necessário que se criem comuni-
dades de aprendizagem em que os professores possam refletir coletivamente 
sobre a sua prática; que sejam criadas políticas públicas para apoiar o de-
senvolvimento profissional e valorizar a profissão, bem como elaborar currí-
culos para a formação inicial e contínua dos professores que estimulem a 
participação em comunidades de aprendizagem que foquem a aprendizagem 
dos estudantes (p. 36). 
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Dessa maneira, os relatos de experiências podem gerar aprendizagens entre os 

professores em comunidade de aprendizagem, que no caso dessa pesquisa, está re-

lacionada aos encontros da formação, motivando-os as querer implementar em suas 

salas de aulas, caso ainda não o tenha feito. Estas interações são características de 

uma constituição de comunidade de aprendizagem profissional que segundo Mizu-

kami (2006), existem dois focos básicos que devem ser considerados em uma comu-

nidade de professores: 

(...) a melhoria da prática profissional e a crença de que os professores são 
estudantes de suas áreas ao longo de sua vida. Como tais, devem crescer 
em conhecimentos, amplitude e compreensão, assim como acompanhar o 
processo de produção de conhecimento nas suas áreas de conhecimento es-
pecífico. Esses dois aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento 
do professor, um deles focalizando explicitamente a melhoria da aprendiza-
gem do aluno e, o outro, o professor como aluno de sua área de conheci-
mento específico (p. 14). 
 

 
Dessa maneira, entendemos a necessidade dos professores passarem por vi-

vências e reflexões sobre o ensino de Ciências enquanto aprendizes, para saber dirigir 

situações de ensino que conduzam a aprendizagem dos seus alunos. Para tanto no 

caso da formação que gerou os dados dessa pesquisa, as experiências com ativida-

des investigativas que compõem as SEIs, foram compartilhadas no sentindo de con-

tribuir para o aprendizado dos docentes, ou seja, com o relato das práticas com essas 

atividades em sala de aula que teve também um caráter formativo, por meio de trocas 

nas interações discursivas entre os professores e os formadores, dando sentindo ao 

um trabalho com características de uma comunidade de aprendizagem. 

Baseada em autores7 que pesquisam sobre comunidades de aprendizagem 

Abreu (2013) aborda que esses estudos apontam: 

que para a compreensão dos processos que envolvem o aprender para ensi-
nar já não é possível tomar apenas o indivíduo como unidade de análise. É 
preciso considerar todo o contexto em que o professor está envolvido. Isso 
implica mudança na forma de conceber o que é aprender. O conceito de co-
munidade de prática ou comunidade de aprendizagem é apresentado como 
condição importante para a aprendizagem profissional dos professores (p. 
37). 
 

Assim sendo, entendemos que no processo de formação continuada na pers-

pectiva do ENCI, os professores poderão ampliar suas concepções sobre a AC como 

o objetivo principal do ensino de Ciências por meio de reflexões, vivenciando práticas 

                                                           
7 Putnan e Borko (2000), Borko (2004) e Loughran (2007) 
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com atividades investigativas, construindo competências docentes relacionadas ao 

trabalho escolar como aponta o quadro 1 no primeiro capítulo, auxiliando o planeja-

mento, bem como a condução dos processos de ensino e de aprendizagem e avalia-

ção destes processos, baseado em vivências com atividades científicas conforme es-

quema da figura 1 que traz os aspectos importantes na formação do professor gene-

ralista para a Educação Científica. 

Dessa maneira na figura 1 vimos que os objetivos definidos para o ensino de 

Ciências devem ser contemplados na medida em que os formadores abordem com os 

professores aprendizes, aspectos relacionados à aprendizagem de conceitos, meto-

dologias de trabalho e conhecimentos próprios de área. Nessa perspectiva os profes-

sores planejam atividades investigativas para serem desenvolvidas em suas salas de 

aula que contribuam para a condução dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Após esta etapa, em outro momento da formação continuada o grupo de professores 

e formadores se reúne para o relato de experiências, surgindo reflexões e contribui-

ções e avaliação de todo o processo. Assim, segundo Abreu (2013): 

Para o professor ensinar ciências na perspectiva investigativa, ele precisa 
conhecer o processo de construção do conhecimento científico, aprender 
como introduzir os estudantes no “fazer ciências” e no “falar ciências” (p. 38). 

 
Em síntese, acreditamos que formação continuada para professores dos Anos 

Inicias do Ensino Fundamental a partir da abordagem do ENCI, pode favorecer a cons-

trução de competências docentes e dos conhecimentos sobre a AC como objetivo 

principal do ensino de Ciências, quando estes vivenciam aspectos no processo for-

mativo relacionados aos aportes teóricos, aportes didáticos e aportes práticos como 

aprendizes e passam a refletir sobre suas práticas em sala de aula de Ciências. Além 

disso, aprender os conteúdos por meio de vivências com de situações de aprendiza-

gem relacionadas a atividades investigativas; ampliando a sua concepção de ensino, 

analisando e refletindo sobre a própria prática, com apoio de formadores como pares 

mais experientes, sobre a aprendizagem dos professores aprendizes. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o contexto em que nossa pesquisa 

se desenvolveu, bem como os procedimentos metodológicos e análise de dados ado-

tados para a realização da mesma. 

 3.1 Contexto da pesquisa 

 

Nos últimos anos pesquisas (Brandi e Gurgel 2002; Lima e Maués, 2006; Zanon 

et al. 2009; Souza e Chapani 2015; Azevedo, 2015; Briccia e Carvalho, 2016; Guisso 

e Coelho, 2017) na área de formação continuada de professores generalistas apontam 

que o ensino de Ciências é pouco valorizado no segmento dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, sendo substituído muitas vezes, por atividades da língua materna e ma-

temática. Como já apresentamos anteriormente, o trabalho de Briccia et. al. (2008), 

também aponta que na Região Sul da Bahia, tal fator também não é diferente. 

 Segundo estas autoras, um dos aspectos observados foi que os professores 

não davam a devida importância às aulas de Ciências para o desenvolvimento do 

pensamento científico dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, assim, 

não valorizavam aspectos relacionados ao ensino de Ciências. Partindo dessas inqui-

etações, surgiu a necessidade de envolverem os professores em uma formação que 

lhes possibilitassem mudar certos paradigmas sobre o ensino de Ciências.   

Pesquisas semelhantes foram realizadas em outro contexto, porém, nossa aná-

lise se dá em um contexto mais específico, num curso de formação continuada para 

professores de salas multicicladas do quarto e quinto ano (ciclo 3) dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, situadas na região do Campo, no Município de Ilhéus, onde 

as realidades sócio, econômicas e culturais são distintas às já analisadas. 

Porém, observamos que o contexto onde buscamos identificar os dados da pes-

quisa por meio de interações discursivas entre os professores e formadores se distan-

cia dos contextos da pesquisa de Abreu (2013), quanto da pesquisa de Briccia (2012) 

no sentido de que os professores que participaram da formação continuada são pro-

fessores de escolas da Educação do Campo, onde seus alunos dos 4º e 5º anos fre-

quentam a mesma sala de aula, portanto, difere da realidade dos professores sujeitos 



56 
 

 
  

das pesquisas citadas acima que atuavam em classes regulares. Como descrevemos 

anteriormente no início desse tópico, são situações diferentes, como as de alguns 

professores que trabalham em salas de aula isoladas8 em que se reúnem quinzenal-

mente com os outros professores para participarem do planejamento das atividades, 

mas que na maioria das vezes desenvolvem um trabalho solitário devido o distancia-

mento e o acesso a essas salas, exigindo assim uma dinâmica diferenciada na orga-

nização e planejamento das atividades em sala de aula. 

Outro fator que difere a nossa pesquisa das de Abreu (2013) e Briccia (2012) é 

que os nossos dados foram coletados de um único contexto que foram os três encon-

tros da formação continuada por meio de videogravações, que após serem transcritas 

se transformaram em dados para análise. As duas pesquisas citadas, além da forma-

ção continuada, observaram os professores em sala de aula, como também utilizaram 

outro instrumento de coleta de informações, que foi a entrevista com os professores. 

 Porém, a partir dessas observações a pesquisa aqui apresentada tem algumas 

semelhanças com as pesquisas citadas à cima no sentido de ser desenvolvida no 

contexto de uma formação continuada para professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, tendo a abordagem do ENCI por mediação em que foram observadas 

reflexões verbais e competências docentes para o ensino de Ciências. Outro aspecto 

semelhante observado foi à utilização de uma câmera filmadora, que após o término 

da formação as videogravações foram transcritas gerando dessa forma os dados da 

pesquisa. 

Assim, na pesquisa que ora apresentamos observamos nos momentos formati-

vos dos professores como se deu a reflexão docente por meio da inserção destes em 

vivências com atividades baseadas em uma proposta de Ensino de Ciências por In-

vestigação, fundamentada em pesquisas e análises sobre o Ensino de Ciências, rela-

cionadas à ideia de Alfabetização Científica como o principal objetivo do ensino de 

Ciências e, portanto, a aproximação com a cultura científica. 

 A presente pesquisa se desenvolveu em um contexto da formação continuada 

de professores do Ensino Fundamental no município de Ilhéus situado na Região Li-

toral Sul da Bahia, por meio de parceria entre a Universidade Estadual de Santa Cruz-

                                                           
8 São salas de aula que estão contidas nas Escolas Nucleadas, ficam distantes da Escola Polo, geral-
mente situadas em Fazendas e Assentamentos de agricultura familiar e também em aldeias indígenas 
Tupinambás. Muitas dessas escolas são de difícil acesso, onde dificultam a comunicação dos profes-
sores com outros colegas da Escola Nucleada. 
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UESC e a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC. Essa parceria se deu por in-

termédio Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica- GRUPAC. Inicialmente, fo-

ram realizadas 2 reuniões para firmar essa parceria, nas quais foi planejada a forma-

ção e as atribuições das partes envolvidas. 

O GRUPAC desenvolveu a partir do projeto de pesquisa na formação continuada 

o Projeto Ensino de Ciências por Investigação: possibilidades para a aprendizagem, 

que se deu em três momentos de formação continuada no ano de 2016, tendo como 

objetivo abordar com os professores a ideia do ensino como uma pesquisa científica. 

 O local disponibilizado foi a Biblioteca da escola Instituto Municipal de Ensino 

Eusíno Lavigne na região central da cidade de Ilhéus.  

A formação aconteceu de maneira dinâmica em que as duas formadoras Anna 

e Maria (nomes fictícios) organizaram vários momentos, iniciando com discussões so-

bre o ensino de Ciências, entrega de textos sobre o ensino de ciências e Sequências 

de Ensino Investigativas, para serem lidos pelos professores como uma atividade ex-

tra curso com o objetivo de gerar discussões das reflexões dos mesmos, no encontro 

seguinte. Também, foram projetados vídeos sobre Alfabetização Científica, Sequên-

cias de Ensino Investigativas e outros relacionados a questões científicas. A formação 

foi permeada por momentos práticos em que os professores passaram pelo processo 

enquanto aprendizes, realizando todos os passos de atividades investigativas sob ori-

entação das formadoras. Vale salientar que três técnicas pedagógicas da SEDUC 

também, participaram de toda dinâmica da formação. 

O objetivo da formação com atividades práticas foi no sentido de que os profes-

sores vivenciando situações práticas, posteriormente levariam para serem implemen-

tadas em suas salas de aula nas quais esses pudessem perceber todo o processo 

implicado na execução de uma atividade investigativa, quais as dificuldades encon-

tradas, que materiais utilizar, quais passos seguir, com intuito também de ampliar a 

cultura científica do professor, pois essa proposta de Ensino de Ciências por Investi-

gação se aproxima de atividades de pesquisa científica.  

Apresentamos a seguir três quadros resumidos e comentários sobre a organiza-

ção da formação continuada e as atividades desenvolvidas em cada encontro. As for-

madoras são professoras da Universidade Estadual de Santa Cruz, atuam no Depar-

tamento de Educação e são professores do programa de Pós-Graduação em Educa-

ção em Ciências-PPGEC, além de comprem o grupo de pesquisadores do LaPEF. 
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Quadro 7- Primeira formação  

Data Tempo de 

duração 

Tema Atividade Investiga-

tiva/ texto discutido 

Atividade-tarefa para o encon-

tro seguinte 

07/10 

de 

2016 

4/h Relações entre 
Ensino por In-
vestigação e 
Alfabetização 
Científica. 

 
- O Copo e papel; 
 
-Vídeo o problema do 
copo; 
 
Vídeo Alfabetização Ci-
entífica (Neil deGreasse 
Tyson, divulgador da Ci-
ência). 

- Leitura do texto Alfabetização 
Científica no contexto das séries 
iniciais (Lorenzetti e Delizoicov, 
2001); 
 
- Cópia da sequência investiga-
tiva o Ar. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

No quadro 7 apresentamos a organização do primeiro encontro de formação que 

ocorreu no dia 07 de outubro de 2016. Esse primeiro momento foi de apresentação 

das formadoras Anna e Maria, ambas do departamento de Educação da Universidade 

Estadual de Santa cruz e também a apresentação da pesquisadora que não só nesse 

primeiro encontro como nos dois últimos, operou a câmera filmadora.  

Após as apresentações e conversa sobre como seriam divididas as formações, 

a formadora Maria inicia falando da primeira atividade investigativa que será realizada 

pelos professores. Apresenta o material que será usado, enfatizando que essa ativi-

dade pode ser aplicada com todas as turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-

tal. O material para cada grupo foi um balde transparente com água, um copo descar-

tável e papel sulfite para desenvolver a atividade investigativa proposta pela forma-

dora que foi o copo e o papel. 

A atividade investigativa o copo e papel é parte da Sequência de Ensino Inves-

tigativa o Ar de Carvalho et al.(2017) que compõe a Coleção Investigar e aprender. 

Descreveremos a seguir. 

As formadoras dividiram o grupo em subgrupos, entregaram um balde transpa-

rente com água, acompanhando de um copo plástico descartável e folhas de papel 

sulfite para cada grupo, lançando em seguida o problema em forma de desafio. Como 

colocar o copo dentro do balde, sem molhar o papel? 

Essa atividade além de familiarizar os professores com atividades investigativas 

objetivou fazer com que os mesmos refletissem que o ar ocupa lugar em qualquer 

espaço, podendo dessa maneira, por meio destas vivências, compreenderem a im-

portância de trabalhar com o conhecimento físico, o conhecimento científico, dessa 



59 
 

 
  

forma o conceito destes em aulas de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-

tal. Assim também os professores passando como aprendiz por todo o processo da 

realização de uma atividade investigativa, estes poderão compreender melhor como 

os alunos reagirão quando da aplicação em sala de aula, que não necessariamente 

precisam estar em um laboratório para realizar aulas de ciências com atividades ex-

perimentais.  

Após a realização da atividade investigativa a formadora Maria solicitou que os 

grupos relatassem com fizeram para resolver o problema lançado por ela. Assim por 

meio de interações discursivas os grupos foram explicando como se deu a realização 

da atividade investigativa, sempre instigados a responder as questões lançadas pela 

formadora. 

Em seguida a formadora Anna apresentou algumas reflexões no sentido de que 

é preciso ter criticidade com relação ao ensino tradicional de Ciências. A formadora 

faz mais algumas considerações de como seria essa atividade com crianças e depois 

solicitou que os professores desenhassem e escrevessem sobre a atividade investi-

gativa desenvolvida, enfatizando que logo após seria discutido os passos proposto 

pela metodologia que compõe uma atividade investigativa. 

Ainda, esta formadora teceu algumas considerações sobre a metodologia usada 

no Ensino de Ciência por Investigação que é voltada para a resolução de problemas 

enfatizando qual o papel do professor e qual o papel do aluno dentro da abordagem 

do ENCI. 

Em outro momento as formadoras projetam o vídeo produzido pelo LaPEF, o 

Problema do copo em que, assim como a atividade desenvolvida com os professores 

teve como objetivo discutir a existência do ar e do espaço ocupado por ele. Aqui po-

demos observar claramente que as intenções das formadoras foram no sentido de 

que os professores pudessem perceber como a atividade investigativa realizada acon-

tecia no contexto de uma sala de aula com crianças nos Anos Inicias do Ensino Fun-

damental.  

Concluindo, foram discutidas situações apresentadas no vídeo que se aproxi-

mam das atividades científicas. Assim a formadora Anna discutiu os momentos da 

metodologia utilizada na atividade investigativa e distribuiu um texto dos pesquisado-

res Lorenzetti e Delizoicov (2001), Alfabetização Científica no contexto das séries ini-

ciais, e uma cópia da atividade investigativa o copo e o papel para que os professores 
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pudessem fazer a leitura e ser discutido no segundo encontro da formação. Esta en-

fatizou a necessidade de uma discussão maior ainda sobre este texto no encontro 

seguinte. 

Após, a formadora Anna exibiu o vídeo, Alfabetização Científica produzido pelo 

divulgador da Ciência Neil deGrasse Tyson, que trouxe uma ideia sobre esse tema. 

Observamos que os professores ficaram estimulados a lerem o artigo acadêmico que 

trabalhava aspectos teóricos sobre a Educação Científica como atividade complemen-

tar extra curso. Em seguida as formadoras encerram as atividades. 

 

Quadro 8- Segunda formação 

Data Tempo de 

duração 

Tema Atividade Investiga-

tiva/ texto discutido 

Atividade-tarefa para o encon-

tro seguinte 

04/11 

de 

2016 

04/h Relações entre 
Ensino por In-
vestigação e 
Alfabetização 
Científica. 

 
A sombra no espaço; 

 
Vídeo - o Problema 
das sombras iguais. 

- Aplicar uma atividade investiga-
tiva em sala de aula; 
- Relato da prática com ativida-
des investigativas em salas de 
aula. 
 
 

Fonte; Dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com o que está representado no quadro 8 o segundo encontro da 

formação aconteceu no dia 4 de novembro com duração quatro horas. Neste encontro 

da formação continuada à formadora Maria inicia fazendo algumas referências ao en-

contro passado chama atenção sobre o texto Alfabetização Científica nas séries ini-

cias e a cópia da SEI o Ar que ficaram como atividade extra curso para que os pro-

fessores lessem e trouxessem contribuições para este encontro. 

Em seguida a formadora Anna relembra ao grupo que a cópia da SEI entregue 

apresenta os passos da atividade investigativa desenvolvida no encontro passado, 

enfatizando que a ideia é trabalhar sempre partindo de uma problematização. Logo 

após a formadora Maria explica que esta SEI é composta por sete aulas. 

Assim o primeiro momento deste dia foi o diálogo entre as formadoras e os pro-

fessores, apresentado elementos do ensino por investigação como a problematização, 

o levantamento de hipóteses, os registros ao final do experimento. 

A formadora Anna apresentou em seguida a outra atividade investigativa para 

ser desenvolvida pelos professores na condição de aprendizes, ressaltou que uma 

atividade investigativa pode ser também uma atividade de leitura, uma observação em 
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sala de aula ou outro local. Logo após, solicitou que os grupo se dividisse em subgru-

pos e distribuiu o material que os mesmos utilizariam na realização do experimento, 

contendo uma lanterna, um aparato, e peças geométricas de isopor. A atividade in-

vestigativa proposta foi à sombra no espaço, que descreveremos a seguir. 

A atividade investigativa a sombra no espaço que é parte da Sequência de En-

sino Investigativa As Sombras, também das autoras Carvalho et al. (2017), que com-

põe a Coleção investigar e aprender. Dessa maneira, seguindo os passos de uma 

atividade investigativa.  

Assim, seguido as orientações das formadoras, como na atividade anterior o 

copo e papel, iniciando com a divisão de grupos. Em seguida foram apresentados os 

materiais, formas geométricas em vários tamanhos e cores, uma lanterna com um 

anteparo. Nessa atividade a lanterna e o anteparo foram colocados amarrados em 

mesas de cada grupo e foi lançado o desafio. A formadora Maria solicitou que cada 

grupo descobrisse um jeito de colocar um maior número de peças dentro da sombra. 

Após essa atividade, houve no processo das interações discursivas argumentos dos 

professores sobre como eles fizeram para colocar o maior número de peças no cone 

de sombra. Por fim, as formadoras Anna e Maria apresentaram explicações sobre a 

aplicação desta Sequência de Ensino Investigativo, As sombras, da qual essa ativi-

dade faz parte. 

Esta atividade investigativa teve como objetivo fazer com que os professores 

percebessem também que a sombra é um objeto tridimensional, pois se encontra no 

espaço. Este momento foi muito rico em trocas entre professores e formadoras, vários 

questionamentos feitos pelos professores, os relatos sobre a realização do experi-

mento, assim as percepções contribuíram para uma maior interação discursiva entre 

os grupos e formadoras e compreensão sobre o trabalho científico. 

Após, a formadora Anna apresenta o vídeo, o Problema das sombras iguais 

em que os alunos resolverem o mesmo problema que os professores resolveram na 

vivência com a atividade investigativa. Observamos que assim como os professores 

apresentaram dificuldades em compreender o conceito científico da sombra na reali-

zação do experimento as crianças do vídeo apresentaram também dificuldades devido 

à complexidade que o conceito científico de sombra representa e a recorrência da 

ideia de sombra como substância pertencente a um objeto.  
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Entendemos que a proposição dessa atividade investigativa pelas duas forma-

doras, objetivou fazer com que os professores observassem como se deu o desenvol-

vimento desta em sala de aula, bem como percebendo que os alunos têm capacida-

des de desenvolver atividades científicas, desde que sejam estimulados e orientados 

para a realização. Após houve uma discussão relacionada a vivência dos professores 

com a atividade investigativa e o vídeo das sombras iguais. 

Em seguida a formadora Maria entregou uma folha de papel a cada professor e 

solicitou que os mesmos registrassem suas conclusões sobre a realização do experi-

mento. 

Depois das explicações das formadoras sobre cada passo da SEI, a formadora 

Anna solicita do grupo o retorno ao texto 1 que foi disponibilizado a cada um no en-

contro passo para leitura. Alguns professores leram outros não. Houve algumas dis-

cussões sobre o texto e a formadora Anna definiu com o grupo que o texto seria no-

vamente debatido no último encontro, pois havia professores que não participaram do 

primeiro encontro. 

A formadora Anna apresentou outro vídeo intitulado Projeto Matapi Ecológico 

1, fazendo relação deste em sua fala com a AC na vida das pessoas, apontando que 

esta possibilita interpretar de forma diferente sobre o mundo. Após as formadoras so-

licitam quatro dos professores para serem voluntários e aplicarem uma das atividades 

investigativas em sala de aula e trazerem o relato de como foi a prática. Os voluntários 

se apresentaram e em seguida as formadoras encerram as atividades do dia. 

 

Quadro 9 – Terceira formação 

Data Tempo de 

duração 

Tema Atividade Investiga-

tiva/ texto discutido 

Atividade-tarefa para 

o encontro seguinte 

30/11 

de 

2016 

4 horas -Escrita, leitura, argu-
mentação e Ensino de 
Ciências: buscando rela-
ções entre os processos 
de Alfabetização na lín-
gua materna e Alfabeti-
zação Científica; 
 
-Alfabetização Científica 
no contexto das séries 
iniciais. 

- O ovo que afunda e o 
ovo que flutua;   
 
- Discussão do texto AC 
no contexto dos Anos 
Iniciais (Lorenzetti e De-
lizoicov, 2001). 

 
______ 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, 
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O quadro 9 traz referências ao último encontro da formação continuada na qual 

aconteceu também no mês de novembro em acordo com os professores que solicita-

ram a mudança de data que seria na primeira semana de dezembro, como este mês 

os docentes tinham muitas demandas para cumprir na escola a data foi antecipada 

para o dia 30 de novembro com a carga horária de 4 horas. 

A formadora Anna inicia as atividades relembrando do que ficou planejado no 

encontro passado sobre a discussão do texto 1 e o relato de práticas com atividades 

investigativas com quatro professores voluntários. Em seguida, solicita que cada pro-

fessor voluntário se apresente. As professoras Magali, Nara, Eliza, Amanda e profes-

sor Júlio (todos os nomes dos professores são fictícios) apresentaram seus relatos de 

forma muito enriquecedora utilizando slides com fotos, material produzido para reali-

zação dos experimentos sendo que duas professoras trouxeram também textos e de-

senhos da etapa da atividade escrever e desenhar produzido pelos alunos com ativi-

dade o copo e papel. O professor Júlio apresentou o relado da prática da atividade 

investigativa as sombras. 

Esses momentos dos relatos foram ricos em trocas significativas entre os pro-

fessores que realizaram as atividades investigativas nos quais observamos que serviu 

de incentivo aos outros que ainda não havia realizado tais atividades com seus alunos. 

Após, a formadora Anna propôs uma discussão apresentando alguns slides, uti-

lizando também o texto 1. Nas interações com os professores surgiram discussões 

sobre a polissemia do termo com AC, letramento e enculturação científica. Os profes-

sores contribuíram, comentaram o texto, esclarecendo dúvidas, fazendo relações com 

suas práticas, sendo assim um momento significativo da formação continuada em que 

observamos que estes puderam discutir teoricamente demonstrando em suas falas a 

construção do conhecimento sobre elementos da cultura científica. Em seguida a for-

madora Anna apresenta a atividade investigativa o ovo que flutua e o ovo que 

afunda, laçando um desafio aos professores para registrarem escrevendo o que eles 

estavam vendo. Apresentamos a seguida esta atividade. 

A atividade investigativa O ovo que afunda e o ovo que flutua, é uma atividade 

desenvolvida pelo Grupo Mão na Massa Francês9, trazida de uma formação que uma 

                                                           
9 A fundação de cooperação científica La main à la pâte (Mão na Massa), criada por decreto em 2011, 
é fundada pela Academia de Ciências, a École normale supérieure (Paris) e pela École Normale Supé-
rieure de Lyon. Realizada a nível nacional e internacional, é focada no apoio e desenvolvimento profis-
sional do ensino de professores. O objetivo é ajudar os professores a implementarem uma pedagogia 
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das formadoras participou em Paris e trouxe para o GRUPAC. Aqui as formadoras 

colocaram dois copos com a mesma quantidade de água com um ovo dentro em uma 

mesa no centro da sala. Em um dos copos o ovo afundou, enquanto que no outro, o 

ovo flutuou. E o desafio foi lançado, para que os professores pudessem explicar o 

porquê desse fenômeno. Depois de várias hipóteses levantadas pelos professores, 

estes foram orientados a produzir dois tipos de textos, um descritivo e um explicativo. 

Com o explicativo, apareceram conceitos científicos e no descritivo não apareceu. 

Após foram discutidas características que aparecem no texto científico. 

Chegou-se à conclusão de que o motivo de um ovo flutuar e outro afundar tinha 

relação com a densidade da água. Quando a água é salgada o ovo tende a flutuar. 

Houve discussões sobre os textos produzidos pelos professores sempre fazendo 

relações com o texto discutido anteriormente a partir de palavras de conteúdos cien-

tíficos e que se relacionavam a conceitos. Observou-se que a produção de um texto 

explicativo traz características próprias da Ciência, como a própria explicação, pala-

vras que nos remetem ao conhecimento científico, entre outros aspectos, enquanto 

que uma produção textual não explicativa, não remete tanto a aspectos da construção 

do conhecimento científico. 

Assim, na vivência com atividades investigativas, observamos como foi relevante 

os professores passarem pelos processos científicos e suas etapas enquanto apren-

dizes, participando de um ambiente investigativo e podendo fazer a transposição di-

dática para as suas salas de aula como foi apresentada nos relatos no último dia da 

formação continuada. Isso remete ao que Carvalho (2013) aborda:  

(...) queremos criar um ambiente investigativo em sala de aula de Ciências 
de tal forma que possamos ensinar (conduzir/mediar) os alunos no processo 
(simplificado) do trabalho científico para que possam gradativamente ir am-
pliando sua cultura científica, adquirindo, aula a aula, a linguagem científica, 
(...) se alfabetizando cientificamente (CARVALHO, 2013, p.9). 
 
 

Aqui estamos considerando o mesmo processo que passa os alunos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental de acordo com a citação à cima de Carvalho, ou seja, 

o professor enquanto aprendiz que vivenciando esse ambiente investigativo no ensino 

                                                           
investigativa para estimular a mente científica dos alunos, a compreensão do mundo e a capacidade 
de se expressar. 
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de Ciências poderá ampliar também sua cultura científica, e consequentemente po-

derá mudar sua prática, rompendo com o ensino tradicional em Ciências que apre-

senta uma visão deturpada do trabalho científico. 

 

 3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

 Os sujeitos da pesquisa são 23 professores da Educação do Campo na Rede 

Municipal de Ensino de Ilhéus situada na Região Litoral sul da Bahia e 03 técnicas da 

Secretaria Municipal de Educação. De acordo com as Diretrizes Curriculares, Peda-

gógicas e Operacionais da Educação do Campo, Ilhéus (2014), o conceito de Educa-

ção do Campo se refere a: 

Educação voltada para a valorização do homem do campo; deve ser estu-
dada de forma que melhore as condições de vida das pessoas do campo, 
valorizando sua subjetividade; deve ser pensada com os sujeitos do campo; 
é um grande desafio. É garantir os direitos dos discentes, docentes, enfim, 
de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem; a educação deve 
ser feita e pensada na realidade do aluno [cultura, costumes e estilos de vida], 
valorizando também o todo. (Profissionais da Educação do Campo) (p. 22). 
 

 
Assim, a Educação do Campo no texto desse documento citado apresenta que, 

grande parte do território do município de Ilhéus é distribuída entre dez distritos, com 

as seguintes denominações: Ilhéus (sede), Aritaguá, Banco Central, Castelo Novo, 

Coutos, Inema, Japu, Olivença, Pimenteira e Rio do Braço. Podemos destacar o dis-

trito de Aritaguá em extensão demográfica com uma população, segundo dados do 

IBEGE (2011) de 8.117 habitantes. Aponta também que os distritos mais distantes 

são os de Banco Central, Inema e Pimenteira, sendo que estes dois últimos não pos-

suem estradas municipais ligando-os a sede. A ligação é feita através de rodovias 

estaduais, passando por outros municípios. É neste contexto que os professores su-

jeitos da pesquisa estão inseridos, aqui incluímos também as técnicas da Secretaria 

Municipal de Educação, pois as mesmas são responsáveis pela formação continuada 

e acompanhamento pedagógico dos professores e coordenadores dessas localida-

des. 

Ainda de acordo com essas diretrizes o município de Ilhéus dispõe de treze 

Escolas Nucleadas ou Núcleos Escolares fora do perímetro urbano. Cada núcleo es-

colar é composto por unidades escolares ou salas isoladas do Campo, gestadas por 

uma escola polo, também do Campo. Desta forma, cada núcleo possui apenas um 
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cadastro no INEP e um único CNPJ, com o nome da Escola Polo, e uma diretora. 

Estes núcleos estão distribuídos em toda a extensão territorial dos distritos do referido 

município. 

Os professores participantes dessa pesquisa são docentes de salas multicicla-

das10 de salas do quarto e quinto (ciclo 3) anos do Ensino Fundamental de escolas no 

Campo do município de Ilhéus; e 03 técnicas da SEDUC. A seguir apresentaremos 

um quadro que detalha mais sobre os sujeitos da pesquisa 

 

Quadro 10- Sujeitos da pesquisa 

Nº de professoras 20 

Nº de professores 03 

Nº de coordenadores pedagógicos 03 

 Formação Inicial Pedagogia 

Quantos possuem Pós-graduação 16 

Quantos não possuem Pós-graduação 10 

Tempo de docência De 06 a 24 anos 

Faixa etária De 26 a 57 anos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com informações contidas no quadro 10, os sujeitos da pesquisa na 

sua maioria foram mulheres no total de 23, incluindo as técnicas da SEDUC que nesse 

quadro está como coordenadores pedagógicos e somente três homens. Assim, pode-

mos observar que o número de mulheres atuando nos Anos Iniciais de Ensino Funda-

mental na Educação do Campo no município de Ilhéus é predominante. 

O ingresso na rede municipal via concurso ou contratação temporária, exige 

que a formação inicial dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental seja 

na licenciatura em Pedagogia. Portanto, todos são pedagogos incluindo as três técni-

cas da SEDUC. 

Nesse grupo de professores e técnicas da SEDUC identificamos que 16 pos-

suem pós-graduação, alguns na área de Gestão Escolar, na área de Psicopedagogia 

e também na área de ensino e metodologias. Apenas uma professora possui mestrado 

                                                           
10 A Rede municipal de Ensino de Ilhéus, adota o sistema de Ciclos de Aprendizagem e não de Seria-
ção ou Ano. Na educação em algumas salas funcionam de forma multiciclada, contendo alunos do 
ciclo 2 (1º aos 3º anos) ao ciclo 3 (4° e 5º anos). 
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em Educação Científica e Formação de Professores no Ensino de Ciências e Mate-

mática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, além de possuir uma 

especialização em Educação Ambiental. 

Observamos que o tempo de atuação no magistério desses sujeitos é superior 

a cinco anos e que a idade destes está à cima dos 25 anos. 

Salientamos que os dados sobre os sujeitos da pesquisa foram obtidos durante 

a formação a partir da caracterização dos docentes em momentos de apresentação 

inicial. 

A escolha dos participantes justificada pela SEDUC se deu pelo critério da falta 

de oportunidades dos professores, que lecionam nesses anos em participar de forma-

ção continuada, na perspectiva do ensino voltado para o ensino de Ciências, visto que 

os professores de primeiro ao terceiro ano, participavam de formações periódicas do 

programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, no qual abordou 

o tema Alfabetização Científica em dos módulos da formação. 

A proposta da SEDUC foi de que se iniciasse com uma turma piloto e, depois 

de uma avaliação sobre os resultados dessa formação, poderia haver manifestação 

das partes em inserir novas turmas em ano posteriores, firmando assim uma parceria 

com a Universidade Estadual de Santa Cruz. 

 

 3.3 Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa aqui apresentada é do tipo qualitativa, uma vez que observamos di-

retamente as interações ocorridas dentro do ambiente em que aconteceram os pro-

cessos de formação de professores. Para Bogdan e Biklen (1994), este tipo de pes-

quisa apresenta características básicas que a configurariam.  

A primeira delas é que a pesquisa do tipo qualitativa tem o ambiente natural 

como seu principal instrumento, pressupondo um contato direto entre o pesquisador 

e o ambiente investigado. Para Lüdke e André (1996), “as circunstâncias particulares 

em que um determinado objeto se insere são essenciais para que se possa entendê-

lo” (p.12). Ou seja, o contexto determinado na pesquisa também é fundamental para 

sua execução.  

Em segundo lugar, os dados coletados são predominantemente descritivos, e, 

portanto, descrevem pessoas, situações, acontecimentos incluindo depoimentos, ou, 
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conforme propomos em nossa análise, as transcrições das interações discursivas en-

tre formadoras e professores. 

Outra característica é que a preocupação com o processo é muito maior do que 

com o produto, assim, o pesquisador verifica como certo problema se manifesta nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

Em um trabalho de Carvalho (2011), sobre propostas metodológicas desenvol-

vidas para pesquisas que abordam os processos ensino e aprendizagem nas escolas 

fundamentais e médias as pesquisas com delineamento do tipo qualitativo caracteri-

zam-se por “interpretar a fala, a escrita, os gestos e ações dos professores e alunos 

durante as aulas” (p.24). 

Segundo André (2013) as abordagens qualitativas de pesquisa se baseiam na 

ideia do conhecimento socialmente construído pelos sujeitos, e sua interação com o 

meio, atuando na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. 

Essa pesquisa é de natureza interventiva na modalidade de Aplicação, uma vez 

que procuramos identificar a perspectiva dos professores relacionada ao processo de 

construção das competências e conhecimentos sobre o ensino de Ciências por meio 

de uma proposta mediada pela abordagem do Ensino de Ciências por Investigação 

em um curso de formação continuada. Conforme explicam Teixeira e Magid Neto, J. 

(2017) as Pesquisas de Aplicação estão relacionadas a: 

Investigações baseadas em projetos nas quais as prioridades de investigação 
são definidas integralmente pelos pesquisadores. Envolvem o planejamento, 
a aplicação (execução) e a análise de dados sobre o processo desenvolvido, 
em geral, tentando delimitar limites e possibilidades daquilo que é testado ou 
desenvolvido na intervenção. Os processos são fundamentados em teorias 
ou outros referenciais do campo específico de estudo. Os objetivos não estão 
necessariamente voltados para a transformação de uma realidade, mas sim, 
amiúde, dar contribuições para a geração de conhecimentos e práticas, en-
volvendo tanto a formação de professores, quanto questões mais diretamente 
relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, como a testagem de 
princípios pedagógicos e curriculares (interdisciplinaridade, contextualização, 
transversalidade, avaliação etc.) e recursos didáticos. Como parte dos traba-
lhos desenvolvidos nesta modalidade temos pesquisas buscando informa-
ções e dados empíricos relativos ao teste de sequências e estratégias didáti-
cas, oficinas, unidades de ensino, materiais didáticos, propostas de progra-
mas curriculares, cursos e outros processos formativos, etc. (p. 1068). 
 
 

Dessa maneira, que acordo com os autores nesta modalidade de Pesquisa de 

Aplicação, os interesses de investigação estão direcionados pelo pesquisador. Assim, 

as Pesquisas de Aplicação “centram foco na aplicação do produto e processo, mas 
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sem preocupação com o controle de variáveis” (p.1072). Portanto por apresentar ca-

racterísticas presentes na citação descrita à cima é que identificamos a nossa pes-

quisa com de natureza interventiva na modalidade de Aplicação. 

 

3.4 Instrumentos de coleta de informações 

 

O instrumento de coleta de informações foram as videogravações obtidas nos 

três encontros da formação que depois de transcritos e organizados em episódios, 

estes por sua vez, foram selecionados, passando a serem os dados da pesquisa. As 

filmagens foram realizadas com uma câmera filmadora amadora, portátil, operada pela 

pesquisadora. Segundo Martins (2011): 

(...) observa-se que, cada vez mais frequentemente, técnicas e equipamentos 
de videogravações vem sendo utilizados nas pesquisas para documentação 
e registro de interações discursivas. O surgimento de câmeras portáteis que 
associam praticidade de uso e custo razoável possibilitou, mesmo para os 
usuários pouco experientes em relação a técnicas de filmagem, a obtenção 
de imagens de suficiente qualidade (MARTINS, 2011c, p.304). 
 

 

Sobre isso CARVALHO (2011) salienta que por meio das lentes de uma câmera 

instalada em uma sala de aula, tendo como operador o pesquisador, “ultrapassa os 

limites do observável nas relações dos processos ensino e aprendizagem e nos leva, 

sem dúvida a uma mudança de paradigma nas pesquisas didáticas” (p.32). Assim 

salientamos a importância do pesquisador está operando a câmara filmadora, pois o 

mesmo pode direcionar ao foco que ele quer observar, como também, na transcrição 

dos vídeos, este terá mais facilidades de compreender melhor as falas, pois estava 

presente no contexto da pesquisa, identificando evidências que poderão ser transfor-

madas em dados da pesquisa com mais facilidade como aconteceu nessa pesquisa. 

Nas videogravações observamos as interações entre os participantes e forma-

doras. Nestas filmagens, assim como nos trabalhos realizados pelo LAPEF (Labora-

tório de Pesquisa em Ensino de Física da Universidade de São Paulo), (SASSERON; 

CARVALHO, 2008, 2010, 2011; SEDANO, 2010; BRICCIA, 2012), observamos mo-

mentos em que ficou explícito o que intencionávamos analisar referentes a construção 

de conhecimentos sobre a Educação Científica e competências docentes por meio de 

vivências e reflexões em atividades investigativas. Vale ressaltar, que observamos 

apenas as interações verbais.  
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Para explicar a importância da videogravação na pesquisa, Carvalho (2112) ar-

gumenta que: 

(...) os dados obtidos pelas gravações em vídeo se tornam fundamentais para 
estudarmos o trabalho desenvolvido em sala de aula, uma vez que os vídeos 
nos mostravam o detalhamento do processo de ensino e de aprendizagem, 
com as anotações dos professores e os resultados das provas dos alunos 
passando a dados secundários, porém importantes, para a triangulação e 
para a validação dos dados gerados pelas gravações em vídeo (p. 16-17). 
 

 

Segundo a autora citada, quando foco da pesquisa é a formação de professores 

a gravação de suas aulas e a sua autoanálise é fundamental. Nessa pesquisa de 

acordo com o já exposto, analisamos as interações e reflexões docentes nos momen-

tos de formação. Porém, a pesquisadora nos adverte que devemos ter consciência de 

que as gravações não se resumem em dados de uma pesquisa, pois uma mesma 

gravação pode servir para estudar vários problemas, tomando por base os referenciais 

teóricos. 

Os dados coletados por meio das videogravações, são predominantemente des-

critivos, tendo os momentos da formação continuada em seu ambiente como fonte de 

dados, objetivando a descrição do fenômeno do ensino de Ciências que segundo Car-

valho (2011) “leva (..) a enculturação científica”. Nessa pesquisa a câmera de vídeo 

foi o instrumento principal, pois por seu intermédio, capturamos os momentos das in-

terações discursivas nas videogravações, que posteriormente foram transcritas e ana-

lisados por nós. 

 

 3.5 Instrumentos de análise dos dados 

 

Os dados obtidos para análise nas videogravações foram os episódios selecio-

nados das transcrições das falas dos professores e das formadoras nos três encontros 

da formação, bem como ações e gestos observados. 

Em Carvalho (2011) encontramos a importância do processo de transcrições dos 

dados: 

Queremos interpretar a fala, a escrita, os gestos e ações dos professores e 
alunos durante as aulas e para a análise dessas diferentes linguagens ocor-
ridas durante o ensino a transcrição, é um instrumento essencial. Detalhes 
de linguagem ou mesmo a coerência entre a linguagem oral e a gestual po-
dem passar despercebidos numa análise direta do áudio ou do vídeo, ficando 
mais claras nas transcrições (p.35). 
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Para a referida autora, é necessária a fidedignidade total nas transcrições das 

falas a que correspondem, não devendo ser substituídas por termos e sinônimos.  

De acordo com Martins (2011) as transcrições de fitas de áudio e vídeo são em-

pregadas em grande quantidade por pesquisadores relacionadas ao registro das inte-

rações entre professores e alunos no contexto natural de sala de aula, afirmando que: 

Dados verbais e, embora frequentemente, dados visuais, são construídos a 
partir de registros em áudio e vídeo e as transcrições destes registros, algu-
mas vezes complementadas por informações recolhidas por meio de outros 
instrumentos, constituem o material empírico a ser analisado (p. 299). 
 
 

Como já explicitado anteriormente, no caso da nossa pesquisa as transcrições 

se referem as interações discursivas ocorridas entre professor/professor e professo-

res/formadoras. Assim os dados a serem analisados se referem às transcrições dos 

vídeos da formação continuada para professores de Ciências dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Para a autora citada é de suma importância considerar a natu-

reza discursiva da pesquisa em todas as fases da investigação, “pois tem impacto nas 

formas pelas quais passam a ser caracterizados o papel do investigador, a natureza 

de dados e o status dos resultados” (p. 299). 

Assim, de acordo com a referida autora, a construção dos dados se dá na inte-

ração “entre pesquisador e material empírico, isto é, nossas escolhas e interpretações 

são resultados de um diálogo entre elementos presentes nos contextos teóricos e em-

píricos da pesquisa” (p 301). Nesta pesquisa, com já citado em outro tópico, o contexto 

em que ocorreram as interações foi em uma formação continuada para professores 

da Educação do Campo do município de Ilhéus com a participação de três técnicas 

da SEDUC, duas formadoras e a pesquisadora. Para tanto, transformamos as video-

gravações da formação continuada em transcrições para identificarmos os dados para 

essa pesquisa, assim às organizamos em episódios de ensino. 

 

 Episódios de ensino 
 

 
Carvalho (2011) aponta que para transformar as videogravações das aulas em 

dados é necessário selecionar o que ela denomina de episódios de ensino. 

Nessa pesquisa a análise dos dados transcritos se deu pela seleção de “episó-

dios” de aspectos da formação. Estes são definidos por esta autora como um recorte 

feito na aula, uma sequência selecionada, nos quais, situações-chave são resgatadas. 
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Essas situações se relacionam com as perguntas do pesquisador, por exemplo, a par-

ticipação dos alunos levantando hipóteses durante a resolução de um problema ex-

perimental, a argumentação que aparece em um debate entre professor e alunos, os 

tipos de perguntas que os professores fazem para seus alunos, as sequências das 

explicações dos alunos durante uma experiência. 

Nesse sentido, Briccia (2012) argumenta que, da mesma forma, as falas das 

professoras na situação de formação podem ser definidas por “episódios”, uma vez 

que nos fornecem a observação de situações chaves a serem analisadas. Dessa ma-

neira, os episódios estão organizados em turnos. 

 

Turnos 
 
 
Os turnos se referem às divisões de um episódio. Nas transcrições os turnos 

aparecem numerados com a intenção de marcar a mudança de fala de um participante 

para outro. São fragmentos de episódios que possuem sequência de falas de acordo 

com (Carvalho, 2011). 

 

 3.6 Análises dos dados 

 

As informações obtidas foram transcritas na íntegra, organizadas em episódios, 

transformando-se dessa forma nos dados da pesquisa. Portanto os dados são predo-

minantemente descritivos, que de acordo com Carvalho (2011), descreverão pessoas, 

situações, acontecimentos, incluindo depoimentos e relatos de experiências, por tanto 

nas interações discursivas entre professor/professor e entre professores/formadoras. 

Ainda neste tipo de pesquisa, há uma tentativa de capturar a “perspectiva dos partici-

pantes”, assim, o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos 

de atenção especial pelo pesquisador.  

Em um estudo, Martins (2011) enfatiza que a construção dos dados está relaci-

onada ao olhar teórico do pesquisador “por meio da discussão das bases para seleção 

e delimitação de episódios para análise e de considerações acerca do papel do pes-

quisador na situação empírica” (p. 317). Assim, após as transcrições faremos uma 

análise minuciosa e selecionaremos os episódios que conversam com as categorias 

de análise. 
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Observamos aproximações dos dados da nossa pesquisa com os apresentados 

nas categorias de Abreu (2013) e os de Briccia (2012). A partir dessas categorias as 

análises foram feitas de forma semelhantes, assim como nós também o fizemos nesta 

pesquisa que se referem as interações discursivas entre professor/professor e profes-

sores/formadoras num formato de comunidade de aprendizagem mediadas pela abor-

dagem de ENCI com professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Dessa 

forma, identificamos competências docentes para o ensino de Ciências e posturas dos 

professores no papel de aprendizes bem próximos das duas pesquisas das autoras 

citadas. 

Baseando-nos no que foi apresentado, utilizaremos as categorias de análise a 

partir de Briccia e Carvalho (2016) e de Abreu (2013), porém adaptadas para situação, 

uma vez que não observamos a sala de aula, nem a interação entre os docentes de 

uma unidade de ensino, mais sim o processo da formação continuada para professo-

res dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Então as categorias de análise, são 

adaptadas dessas autoras, mas versam somente sobre a situação das interações dis-

cursivas constituídas de relatos da prática e depoimentos dos professores, como tam-

bém, durante a realização dos experimentos. As autoras organizaram suas categorias 

de análise como resultado das categorias de diversos autores, (EUA, 1998; Perrenoud 

2000; Cano, 2005), entre outros.  Trazemos essas categorias no quadro a seguir. 

Nesse momento apresentaremos primeiro as categorias de Briccia e Carvalho (2016) 

e após apresentaremos as categorias de Abreu (2013). 

 

Quadro 11- Competências relacionadas ao trabalho escolar, segundo diversos auto-
res  

COMPETENCIAS INDICADORES DAS COMPETENCIAS 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

 
 

Organizar/planejar situ-
ações de aprendizagem  

 
Conhecer os conteúdos a serem ensinados e sua tradução 
em objetivos de aprendizagem (FLORIDA, 1998; PERRE-
NOUD, 2000). Planejar atividades para que os estudantes 
desenvolvam competências científicas: ordenem informa-
ções, resolvam problemas, registrem (GIL PÉREZ et al., 
2005).  
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C
o

n
d

u
ç
ã
o

 d
o

 p
ro

c
e

s
s
o

 d
e
 e

n
s
in

o
-a

p
re

n
d

iz
a
g

e
m

 
 
 

Dirigir situações 
de aprendizagem 

Trabalhar a partir de hipóteses, erros e obstáculos de 
aprendizagem dos alunos; promover integração com ou-
tros campos de conhecimento. Refletir sobre o interesse 
das situações apresentadas em sala (PERRENOUD, 2000; 
GIL PÉREZ et al., 2005; FLORIDA, 1998; GARCÍA et al., 
2008; CARVALHO, 2007). 
Propor problemas, questões e dilemas em sala. Promover 
oportunidades para que os estudantes desenvolvam com-
petências científicas, levantem hipóteses, expliquem etc. 
(HODSON, D.; HODSON J., 1998; CARVALHO et al., 
1998; GIL PÉREZ et al., 2005; MACHADO; SASSERON, 
2012). 

 
 
 

Criar um ambiente 
de aprendizagem 

que envolva o 
aluno em seu 

trabalho 

Estabelecer interações positivas no ambiente de aprendi-
zagem, usando incentivos e considerando interesses e opi-
niões. Organizar equipes de trabalho. Distribuir as respon-
sabilidades do ambiente de aprendizagem com os estu-
dantes (FLORIDA, 1998; GIL PÉREZ et. al., 2005; FRA-
SER, 2007; PERRENOUD, 2000).  

 

 
 

Mediar relações e 
questões éticas 

Aceitar e valorizar estudantes de diversas culturas, línguas 
e níveis de aprendizagem, promovendo um ambiente onde 
todos são tratados igualmente, protegendo os estudantes 
de condições danosas (FLORIDA, 1998; GIL PÉREZ et al., 
2005).  

 

A
v
a
li

a
ç
ã
o

 d
o

 p
ro

c
e

s
s
o

 

 
 

Conceber e 
fazer evoluir os 
dispositivos de 
diferenciação e 

avaliação 

 
Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma 
(FLORIDA, 1998; PERRENOUD, 2000). Fornecer apoio in-
tegrado, trabalhar com alunos portadores de grandes difi-
culdades (PERRENOUD, 2000). Promover que os estu-
dantes comparem sua evolução conceitual e metodológica 
por meio de retroalimentação (GIL PÉREZ et al., 2005; 
GARCÍA, 2008). Promover a construção de sínteses de tra-
balho (CARVALHO et al., 1998; GIL PÉREZ et al., 2005). 
Prestar atenção à comunicação como aspecto da atividade 
científica e como fundamental para a avaliação (GIL PÉ-
REZ et al., 2005).  

 
 
 

Trabalhar a partir 
de objetivos 

longitudinais para 
o ensino 

 
Junto com outros professores, analisar os resultados dos 
estudantes: referências e evidências de progresso para re-
troalimentar os processos de ensino (PERRENOUD, 
2000). Planejar e implementar atividades conectando teo-
ria, metas, atividades de aprendizagem, resultados e ava-
liação, visando ao alcance de objetivos a longo prazo 
(FLORIDA, 1998; PERRENOUD, 2000).  

 
 
 

Trabalhar em 
equipe (trabalho 

colaborativo) 

 
Elaborar ou dirigir um projeto de equipe, representações 
comuns (PERRENOUD, 2000; CANO, 2005). Enfrentar ou 
analisar um conjunto de situações complexas, práticas e 
problemas profissionais em equipe, como observações da 
sala de aula (FLORIDA, 2008; PERRENOUD, 2000). Par-
ticipar do desenvolvimento de planos de melhorias que su-
portam o plano de desenvolvimento da escola, envolvendo 
também a comunidade escolar (PERRENOUD, 2000).  
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Buscar o seu 
desenvolvimento 

contínuo 

 
Saber explicitar as próprias práticas e necessidades de for-
mação (PERRENOUD, 2000). Em colaboração com a 
equipe, usar dados do seu ambiente de aprendizagem para 
avaliar os processos de ensino-aprendizagem (FLORIDA, 
1998; PERRENOUD, 2000). Envolver-se em tarefas em 
escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo, 
com intenção de formação (PERRENOUD, 2000). Nego-
ciar um projeto de formação e de vivência comum com os 
colegas (equipe, escola, rede) (PERRENOUD, 2000).  

 
Fonte: Briccia e Carvalho (2016, p. 6) 
 
 

Analisando esse quadro podemos observar que as suas características estão 

relacionadas ao trabalho do professor em sala de aula e suas reações no ambiente 

escolar.  

Utilizaremos também categorias de análises apresentadas por Abreu (2013) nas 

quais a mesma aborda principalmente o sentido da formação continuada de professo-

res na condição de aprendizes que por meio de comunidades de aprendizagem, estes 

ampliam seus conhecimentos com as contribuições do coletivo social. Assim, apre-

sento o quadro que traz essas categorias de análises. 

 

Quadro 12 - Processo de aprendizagem dos professores 
Categorias de pesquisa (Algumas se re-
lacionam ao formador, outras, ao profes-
sor) 

 

Características importantes para a compre-
ensão da aprendizagem dos professores 
por meio das pesquisas e cursos de forma-
ção 

a) Apropriar-se do discurso vigente em uma 
dada comunidade – refere-se ao professor. 
b) Ser apoiados em suas ações – refere-se ao 
professor. 
c) Mudar a forma de participação na prática – 
refere-se principalmente ao professor nesse 
estudo. 

1. Promove a participação numa comunidade. 
(PUTNAM; BORKO, 2000; LÜDKE, 2001; 
BORKO, 2004; SHULMAN; SHULMAN, 2004; 
LOUGHRAN, 2007). 

d) Refletir individual e coletivamente – refere-
se ao professor e ao pesquisador. 

2. Utiliza lentes de pesquisa multifocais: olha o 
todo e a parte. (PUTNAM; BORKO, 2000; 
BORKO, 2004; SHULMAN; SHULMAN, 2004; 
LOUGHRAN, 2007). 

3 e) Aprender os conteúdos e aprender a ensi-
nar – refere-se ao professor. 
f) Garantir que o fazer esteja respaldado nos 
conhecimentos teóricos – refere-se ao forma-
dor. 
g) Refletir sobre sua prática enquanto forma-
dor e professor). 

3. Professor e formador têm oportunidade de 
colocar-se no lugar de aprendiz. (PUTNAM; 
BORKO, 2000; BORKO, 2004; SHULMAN; 
SHULMAN, 2004; LOUGHRAN, 2007). 

h) Desenvolver sequências didáticas apropri-
ando-se delas – refere-se ao professor. 
i) Os formadores elaboram SD organizando os 
conteúdos de forma lógica e coerente 

. 4. Valoriza a natureza dos recursos do currí-
culo. (PUTNAM; BORKO, 2000; BORKO, 
2004; SHULMAN; SHULMAN, 2004; 
LOUGHRAN, 2007). 

Fonte: Abreu (2013, p. 79) 
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Nas categorias apresentadas no quadro acima, Abreu (2013) faz análise no pro-

cesso de formação das reflexões e ações dos professores e formadores. Para nossa 

pesquisa, analisaremos somente as reflexões dos professores como aprendizes, uma 

vez que objetivamos analisar a construção de conhecimentos sobre o ensino de Ci-

ências e competências docentes por meio de vivências e reflexões em atividades in-

vestigativas na formação continuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fun-

damental. 

A partir da próxima seção, realizaremos as nossas análises. Dessa forma, utili-

zaremos as transcrições das videogravações dos três encontros de formação conti-

nuada para professores dos anos iniciais, onde observaremos a incidência de compe-

tências docentes que surgirem nesse processo pela seleção de episódios os momen-

tos que queremos analisar, fazendo, assim, relações com nossas categorias de aná-

lise. Vale salientar que após observamos nossos dados, identificamos evidências que 

na proposta de formação continuada mediada pelo ENCI, três aspectos distintos que 

classificamos aqui como: Refletindo sobre o ensino de ciências- aportes teóricos; 

“Aprendendo a aprender e ensinar Ciências” - aportes didáticos; Socializando a prática 

pedagógica- aportes práticos. 

De acordo com o exposto no terceiro tópico do capitulo 2, identificamos aspectos 

distintos da formação segundo referencias teóricas pesquisadas e dessa maneira, po-

demos observar claramente a presença desses três aspectos na  formação continu-

ada para professores dos Anos Inicias do Ensino Fundamental na proposta do LaPEF 

de onde as duas formadoras são também pesquisadoras.  

Apresentamos no quadro seguinte, um esquema que resume os três aspectos 

analisados nessa pesquisa. 
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   Quadro 13- Três aspectos da formação continuada identificados na pesquisa 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

  

O quadro 13 evidencia os três aspectos da formação continuada identificados 

nessa pesquisa: Refletindo sobre o ensino de Ciências- aportes teóricos; “Aprendendo 

aprender e ensinar Ciências” - aportes didáticos e Socializando a prática pedagógica. 

– aportes práticos pelos quais observamos que os encontros da formação foram pla-

nejados neste formato. 

 A formação continuada é apresentada no centro do diagrama, no entanto, todos 

os três aspectos, estão intimamente relacionados entre si formando um tripé sem hi-

erarquização de  um sobre o outro. Durante os encontros da formação continuada os 

citados aspectos foram evidenciados no modelo de formação  a partir do proposto 

pelos pesquisadores do LaPEF, pelo fato das duas formadoras também fazerem parte 

desse grupo de pesquisa da FEUSP. A partir destes aspectos é que analisaremos os 

dados que estão contidos nos episódios. Dessa forma, denominamos esse esquema, 

três aspectos da formação continuada identificados na pesquisa. 

 Salientamos que nos episódios destacados para analisar as falas dos professo-

res existem alguns sinais gráficos que marcam pausas, gestos, etc. presentes nas 

transcrições.  

Utilizamos os sinais descritos no estudo de Carvalho (2011): 
 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA

II ASPECTO

“Aprendendo a 
aprender e ensinar 

Ciência”-

APORTES DIDÁTICOS

I ASPECTO

Refletindo sobre o 
Ensino de Ciências -

APORTES TEÓRICOS 
III ASPECTO

Socializando a 
prática pedagógica-

APORTES PRÁTICOS
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... Para marcar qualquer tipo de pausa deve-se empregar reticências no lugar 
dos sinais tópicos da língua escrita, como ponto final, vírgula, ponto de excla-
mação, dois pontos e ponto e vírgula. O único sinal de pontuação a ser man-
tido é o ponto de interrogação; ( ) para hipóteses do que se ouviu; (( )) para a 
inserção de comentários do pesquisador; : : para indicar prolongamento de 
vogal ou consoante; / para indicar truncamento de palavras; -- para silabação; 
letras maiúsculas para entonação enfática; Para turnos superpostos ( falas 
sobrepostas) utilizamos deslocamento (----) e colchetes ([ ]) no caso de falas 
simultâneas  (p.36). 
 
 

Destacamos que os nomes dos participantes são fictícios, com intuito de preser-

var a identidade deste na pesquisa. Assim também quando fazemos relação de tre-

chos das falas com as categorias de análise, estas últimas aparecerão em negrito e 

itálico. 

 No capítulo seguinte, apresentaremos a análise dos dados obtidos nesse pro-

cesso de formação continuada. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse capítulo apresentamos as análises dos dados relacionados a essa pes-

quisa, assim, utilizaremos as transcrições dos três encontros da formação continuada 

como fonte destes dados de acordo com as competências docentes observadas du-

rante o processo das interações discursivas entre professor/professor e professor/for-

madoras mediadas pela abordagem de ENCI. 

Apresentamos seis episódios, dois para cada aspecto da formação, classificado 

por nós, sendo eles: Refletindo sobre Ensino de Ciência- aportes teóricos “Apren-

dendo a aprender e ensinar Ciência” - aportes didáticos e Socializando a prática pe-

dagógica- aportes práticos. 

Utilizamos como critérios na seleção dos episódios os que se aproximavam mais 

de cada um dos aspectos representados no quadro 13, pois desta maneira nos pos-

sibilitou um olhar para os dados, fazendo relações com as categorias de análise em 

cada um destes na formação continuada. 

Salientamos que estes aspectos  observados na formação continuada estão in-

terligados e aqui separamos didaticamente para nos dar mais clareza na análise dos 

dados contidos neles. 

Dessa maneira, com essa análise objetivamos responder a questão da pesquisa: 

Como professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do município de Ilhéus, 

Região Litoral Sul da Bahia, constroem competências e conhecimentos sobre o ensino 

de Ciências por meio da proposta de Ensino de Ciências por Investigação em um 

curso de formação continuada? Apresentamos a seguir o detalhamento dos três as-

pectos da formação continuada e a análise dos dados nas evidências dos recortes 

dos episódios selecionados.  

 

  4.1 Refletindo sobre o ensino de ciências- aportes teóricos 

 

O primeiro Aspecto, Refletindo sobre o ensino de ciências- aportes teóricos 

caracteriza-se pela discussão de aspectos teóricos relacionados ao ensino de Ciên-

cias, sendo que este foi desenvolvido por meio atividades, tais quais: atividades de 
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reflexão sobre os textos lidos, discussão sobre as Sequências de Ensino Investigati-

vas-SEI e sobre os vídeos projetados.  

Nesse sentido, encontramos em Abreu (2013) que a aprendizagem dos profes-

sores pode dá por meio desses de elementos teóricos quando afirma: “Isso pode acon-

tecer tanto como resultado da enculturação, quanto de instrução explicita em determi-

nados conceitos, capacidades e procedimentos” (p, 250). Assim, este aspecto da for-

mação continuada, refletiu sobre as teorias que embasam a abordagem de Ensino de 

Ciências por Investigação. 

 

Figura 3 – Vivências com atividade investigativa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Em cada um dos três encontros, foram realizadas reflexões sobre os aportes 

teóricos que se destacaram e foram percebidas nas interações verbais realizadas en-

tre os professores, durante discussões sobre o ensino de Ciências e Educação Cien-

tífica como descrito nos quadros 7, 8 e 9 que apresentam a organização destes en-

contros. Destacaremos aqui um episódio ocorrido na terceira formação no qual as 

formadoras retomaram as discussões juntamente com os professores sobre o texto 

Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais dos autores Lorenzetti e Deli-

zoicov, (2001). 

As discussões giraram em torno do referido texto, por meio de questões coloca-

das pelas formadoras. Também aconteceram discussões nos momentos em que as 

formadoras apresentaram alguns aspectos conceituais da Educação Científica, dentre 

os quais destacamos a AC e o Ensino de Ciências por Investigação, além de relações 

teóricas entre eles e uma discussão sobre os passos da SEI o Ar. Selecionamos para 
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análise a transcrição de dois episódios de ensino, que evidenciaram essas reflexões. 

Destacamos os recortes de episódios ocorridos no terceiro (1º episódio) e no segundo 

(2º episódio) encontros da formação continuada11. 

 

Quadro 14 - Episódio 1 (3º Momento da formação) 

Turno Falas transcritas Competências 
relacionadas ao 
trabalho escolar 

(BRICCIA E 
CARVALHO, 

2016 ) 

Categorias de 
pesquisa 

(ABREU, 2013) 

101 F. Anna: Gente deixe eu falar... A gente podia 
adiantar um pouco... porque tem algumas coi-
sas que a gente queria trabalhar hoje ainda... 
Éh... muito bacana o que vocês trouxeram ([])... 
a gente tá surpreendida... Ih... a gente tem duas 
coisas pra fazer... uma... é a atividade né:: e a 
outra... éh:: Debater o texto... Né:: e que que 
vocês leram... que a gente começou a comentar 
um pouco... Mas que o texto de Alfabetização 
Científica... Né:: que na realidade o tema do... 
da formação... é justamente a Alfabetização Ci-
entífica e o texto que a gente deu no primeiro 
dia... ele vai discutir exatamente isso... A ques-
tão da Alfabetização Científica... Então assim 
gente... olha... o texto vai trazendo alguns prin-
cípios... e algumas questões em relação a Alfa-
betização Científica... Quando a gente fala esse 
nome... na verdade Alfabetização Científica... a 
gente pensam muito... tem se tornado um 
pouso um slogan educacional ... ([])... Que 
nem... por exemplo... A aquela história de cons-
trutivista... daí... todo mundo fala... ah:: sou 
construtivista... Mas aí o termo muitas vezes 
acaba sendo usado de uma forma que não 
acaba contemplando... realmente... os objetivos 
não é::  aí que todo mundo começa a falar... Al-
fabetização Científica... Alfabetização Cientí-
fica... Acaba se tornando um slogan... E às ve-
zes foge um pouco dos objetivos  das ques-
tões...E o que... que a gente percebe? Na reali-
dade houve um tempo que Ciências era matéria 
eletiva... no Brasil... Ela foi obrigatória até os 
anos 70... na realidade... E aí quando a gente 
pensa... quando a gente pensa... Éh:: Em Ciên-
cias... Já se pensou em vários objetivos para o 
ensino para ensino de Ciências... Para se for-
mar engenheiro... para se formar cientista... 
pessoas que iam trabalhar éh... com novas tec-
nologias... Atualmente... a ideia na realidade... 
é de não formar cientistas... mas a gente formar 
cidadão que compreendam o mundo né... que 
observe esse mundo... que saiba... por exemplo 

  

                                                           
11 Usaremos a letra P. quando nos referirmos a professor (a) ante no nome fictício, a letra F. para for-
madora antes da Anna  e Maria. 
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éh... saber ([]) na presença do ar... (...)e a gente 
ver cada vez mais... os autores tem apontado 
que a Alfabetização Científica... ela é algo es-
sencial na realidade pra formação dos povos... 
(...)... aí eu queria vocês... que comentassem 
um pouco do o que que vocês viram no texto... 

102 P. Lúcia: Eu acho interessante ([]) que tem a ver 
com ([])... consciência crítica não é...  na ver-
dade com relação ao assunto.. a Alfabetização 
Científica Cívica... Eu achei interessante essa 
parte aqui... falar sobre... O cidadão quando ele 
passa ter esse trabalho  desde criança... como 
a menina falou... aprendendo... ter a curiosi-
dade... das éh:: fazendo essas... algumas expe-
riências... Ele vai ter uma consciência crítica a 
respeito... por exemplo... Eu vou dizer de um 
problema que acontece no Brasil... existe no-
venta... praticamente noventa e três por cento 
éh de:: falta de esgotamento sanitário... ou 
seja... o cidadão tendo essa formação desde de 
pequeno... essa informação que vá fazer com 
que ele construa entre si... uma consciência de 
que ele não possa colocar o lixo atoa... Simples-
mente... jogar... tirar um... qualquer material... 
jogar ali... e passar por cima daquilo ali... inú-
meras vezes e não tomar uma certa consciên-
cia... de que aquilo não deveria está ali ... deve-
ria ser colocado em lugar adequado... Mesmo a 
gente sabendo que morando em favelas... Éh:: 
éh:: as pessoas são mal informadas... Mas eu 
acredito que o que falta mesmo..  é que eles te-
nham consciência que aquele vaso... daquele 
recipiente... daquela garrafa que ela usa... Eles 
não tem noção  quanto  vai durar... Isso é falta 
de quê? De consciência das coisas... dos pro-
blemas... E aqui fala... Oh... Seria ([])... do cida-
dão mais atento a Ciência e seus problemas... 
de modo que ele e seus representantes... pos-
sam tomar decisões mais bem informadas... Eu 
creio que tudo isso... tenha haver com o que 
Paulo Freire tá falando que você... quando... 
você se alfabetiza das coisas... você tem uma 
formação... informação de aquilo que é o 
certo... De que a cerca... Por quê? Porque 
quando a criança... ele já... em casa já é orien-
tado a não deixar  os vasilhames usados né... 
Na escola deixar os vasilhames... que aquilo ali 
acumula água parada...  causa doença... Ele... 
quando ele crescer... vai ter uma formação me-
lhor. Os nossos pais antigamente... eles não 
cuidaram... Pegavam aqueles vasilhames... por 
exemplo... pela falta de informação de instru-
ção... os vasilhames de... de... produtos tóxicos 
e usavam em casa... Então não sabiam... Minha 
mãe botou Deltaci... éh como é... Nelcid não é... 
no meu cabelo... Aquela BHC no meu cabelo 
por falta de informação... Hoje em dia é proibido 
até o uso... Então assim... por falta de orienta-
ção essa coisas... Essa Alfabetização Científica 
que vem tratando dos problemas... partindo 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

Refletir individual 
e coletivamente. 

 
 

 
 
 
 

Apropria-se do 
discurso vigente 

em uma dada co-
munidade. 
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também dos problemas que podem ser resolvi-
dos... pode ser social...  Eu acredito que isso... 
essa... essa... Informação que a criança tem... 
essa formação desde pequeno... ele venha a 
ser um cidadão melhor... Aí fala... Alfabetização 
é mais que um simples domínio psicológico... 
mecânico... Então assim... Ele... próprio... vai 
começando desde de pequenininho a se orga-
nizar... 

103 F Anna: É... tem uns autores que eles falam as-
sim... para gente prever tal mudança... no caso 
da... do esgotamento... por exemplo... O sane-
amento básico... a gente tem que ter três tipos 
de ações... um... uma dela... que uma ação tec-
nológica... da implementação... a outra que é 
política... gestão... Mas o outro também que é o 
tripé... que sem ele não funcionaria... que é o 
educativo... Ou seja... As pessoas também 
aprenderem a cobrar sobre isso... aprenderem 
a... a ter consciência cidadã... nesse sentido... 
De tanto saber onde eu vou jogar o lixo ou então 
como é prejudicial se eu jogo lixo na praia... por 
exemplo... Mas também... éh:: Cobrar isso... 
junto as ações... 

  

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Michely: Isso tem que ser... a partir até da 
Educação Infantil... não é... Como o texto aqui 
traz... não é... que você pode estar contando 
uma história a partir de livros de literatura... 
Você pode está trazendo essas informações... 
não só contando histórias que falam de... de ... 
personagens ... As histórias... Mas que falam de 
bichos... mas que você possa também trazer 
textos informativos...   que você conte uma no-
tícia... que você traga uma informação... que é 
dessa forma... desde a Educação Infantil Não 
é...  da Alfabetização... você vai estar traba-
lhando a... Educação Científica não é... 
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Refletir sobre sua 
prática enquanto 

professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 P. Magali: E outra coisa interessante é que... na 
página três... ele vem colocar sobre essa ques-
tão e tudo mais... e logo embaixo ele vem colo-
cando que essa Alfabetização Científica... ela... 
ela pode ser eficaz... independente do indivíduo 
ele ser::  éh::  ele reconhecer o código escrito 
ou não... Então... uma coisa que a gente tem 
que ter em mente é que as vezes a gente acha 
assim... ah... na Educação Infantil os meninos 

 Refletir sobre sua 
prática enquanto 

professor 
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ainda nem conhece as letras ainda...  ([])... En-
tão a gente tem que rever a nossa visão diante 
disso... Porque a...  essa Alfabetização Cientí-
fica... ele pode ser alfabetizado cientificamente 
sem está alfabetizado éh:: na leitura e escrita... 
E aí mais na frente... Éh... o mesmo autor vem 
colocar a respeito da retirada dos:: preconcei-
tos... dos povos... Porque às vezes nós temos 
alguns preconceitos... alguns:: mitos... que é 
por falta dessa informação dessa Alfabetização 
Científica... Ele vem falando que é muito... mui-
tos hoje... podem ser é já foram suprimidos... 
devido a alguns esclarecimentos científicos que 
as pessoas obtém... Não é:: Aí... ai a gente vai 
trabalhar com um:: menino... Esse dias mesmo 
lá... a gente estava dando... eu e a professora 
Rosa... estava dando risada... porque a gente 
foi fazer... com eles na sala ... a salada de frutas 
e na hora que a gente foi botar o leite em pó... 
o menino disse que não podia... que a mãe dele 
dizia que fruta com leite faz mal... Não é... então 
assim... éh... éh... é isso que o autor tá dizendo 
não é... A falta de conhecimento científico... 
acarreta preconceitos não é:: que a gente car-
rega pro resto da vida... 

Aprender conteú-
dos e aprender a 

ensinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 F Maria: A fala... a sua primeira fala... a primeira 
parte de sua fala não é... a apropriação do có-
digo escrito ou não... eu está com meu pro-
cesso de alfabetização na língua materna... for-
malizado ou não... ih...ih...não poder trabalhar 
atividades de ciências... as vezes isso gera pre-
conceitos em relação a Educação Infantil... que 
a primeira vez... deixa os meninos lerem e es-
creverem pra depois eu começar as atividades 
de ciências... e gera também uma preocupação 
muito grande quando você tá numa sala de 
aula... do terceiro a quarto ano e tem uma turma 
ali... está... está com algumas dificuldades em 
formalizar o processo de alfabetização... Não 
terminou ainda... não é todo mundo que ler e 
escreve... ainda com autonomia... Aí você 
pensa... ai eu vou perder tempo... né... com... 
vou perder tempo de Português... vou perder 
tempo de atividades de leitura... de escrita pra 
dar aula de Ciências... né melhor que eles este-
jam lendo e escrevendo antes das atividades? 
Não... trabalho assim... como é que seria... Vo-
cês acabaram de trazer pra gente excelentes 
textos produzidos pelos alunos... Não é arte   na 
sequência didática que nós propusemos... que 
vocês levaram uma cópia... tem atividade de lei-
tura... também... Uma coisa não exclui a outra... 
não é um pré requisito pro que o aluno  esteja... 
alfabetizado na língua materna...pra começar 
se pensar questões científicas ou trabalhar do 
ensino de ciências.. 

  

110 P. Magali: Isso ([])... Uma coisa eu estou traba-
lhando interdisciplinarmente... no dia mesmo 
que eu fiz essa experiência... depois do al-
moço... a gente foi trabalhar Matemática... Aí o 

Dirigir situações 
da aprendizagem 
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que  que eu trabalhei com ele? A questão da 
divisão dos grupos... Quantas pessoas nós tí-
nhamos na sala? E aí a gente foi trabalhar a di-
visão... Com um trabalho que ele já... que eles 
mesmos tinham feito dentro da sala de aula... 

 

Dados da pesquisa, 2018. 

 

No turno 102 observamos que a P. Lúcia transmite em sua fala, indícios de Re-

fletir individualmente e coletivamente, quando relata “Eu achei interessante ([]) que 

tem haver com ([]) ... consciência crítica não é.. Na verdade com relação ao assunto... 

Alfabetização Científica Cívica... Eu achei interessante essa parte aqui... fala sobre o 

cidadão quando ele passa ter esse trabalho desde criança... “. No turno 101 quando 

a F. Anna solicita ao grupo “aí eu queria que vocês... que comentassem um pouco do 

que vocês viram no texto...” a P. Lúcia faz reflexões sobre suas vivências pessoais, 

enfatizando a necessidade da AC ser desenvolvida a partir das crianças pequenas 

para formar uma consciência crítica diante de problemas ambientais, por exemplo, 

como ela cita “o cidadão tendo essa formação desde pequeno... vá fazer com que ele 

construa entre si... uma consciência de que ele não possa colocar o lixo à toa...”. 

Isso demonstra que a P. Lúcia apresenta suas reflexões junto ao grupo, contri-

buindo com a aprendizagem dos seus membros com situações relacionadas ao seu 

contexto. Portanto, segundo Abreu (2013), isto está relacionado à natureza social da 

aprendizagem. Com base nos teóricos (LAVE; WENGER, 1991) esta afirma que os 

mesmos apontam: 

(...) o que nós aprendemos e a forma como nós expressamos nossas ideias 
são frutos das nossas interações sociais. Além disso, o papel de outras pes-
soas no processo de aprendizagem é fundamental, pois promove simulação 
e encorajamento da construção individual e coletiva do conhecimento (p. 22). 
 

 

Nas reflexões da P. Lúcia encontramos relação com as ideias da autora citada á 

cima quando esta aborda que os professores aprendem em comunidades de apren-

dizagem salientando, “é importante que nessas comunidades os professores sintam-

se confiantes para discutir, tanto sobre a sua prática pedagógica quanto sobre os con-

teúdos científicos, com os seus pares e também com pessoas mais experientes” 

(2013). Isto ficou evidente no recorte da fala selecionado. 

Outro destaque na fala da P. Lúcia reflete Apropriar-se do discurso vigente 

em uma dada comunidade quando usa expressões como: “Alfabetização Científica 

Cívica”, “consciência crítica”, “cidadão mais atento a Ciência e seus problemas” “par-

tindo também de problemas que podem ser resolvidos” “a alfabetização é mais que 
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um simples domínio psicológico... mecânico”. Nesse trecho de fala observamos que a 

professora se apropria de elementos textuais, relacionado ao discurso contido no texto 

Alfabetização Científica no contexto das séries inicias, por meio de interações discur-

sivas, o que caracteriza “aprender e tomar parte do seu discurso” em uma comuni-

dade, de acordo com Abreu (2013). Ainda segundo as ideias desta autora, observa-

mos que há relação também nesse discurso com a natureza social da aprendizagem, 

pois a forma como aprendemos e o que aprendemos e expressamos nosso pensa-

mento surgem das interações sociais. 

No turno 104 na fala da P. Michely, identificamos que esta demonstra Refletir 

sobre sua prática enquanto professor, uma vez que esta apresenta em seu dis-

curso, elementos de mudanças em sua prática a partir de observações anteriores, por 

exemplo, o uso do texto informativo na hora de contar história. 

O recorte da fala nos dá evidências de que a professora por meio dos aportes 

teóricos do texto 1 em discussão, reflete sobre sua prática mostrando que o conheci-

mento científico e a forma como é abordado pode ser um aliado “para que o aluno 

possa ler e compreender seu universo”. (Abreu, 2013, p.52). Para esta autora: 

Ao pensar em atividades que favoreçam a aprendizagem dos estudantes, os 
professores podem refletir sobre a prática de ensinar Ciências e consequen-
temente elaborar novas propostas de atividades ou novas maneiras de ensi-
nar (p. 41). 
 
 

Assim, observamos que a P. Michely apresenta uma postura de aprendiz, 

quando nos dá evidência da reflexão e da aprendizagem de aspectos relacionados à 

sala de aula.  

No turno 105 a P. Magali, também apresenta em seu discurso indícios de Refletir 

sobre sua prática enquanto professor, quando traz em sua fala que é necessário 

rever a visão sobre o Ensino: “Então... uma coisa que a gente tem que ter em mente 

é que às vezes a gente acha assim... ah... na Educação Infantil os meninos ainda nem 

conhece as letras ainda... ([])...  Então a gente tem que rever a nossa visão diante 

disso... Porque a... essa Alfabetização Científica... ele pode ser alfabetizado cientifi-

camente sem está alfabetizado éh:: na leitura e escrita...” 

Em sua fala a P. Magali, deixa evidências de que está em processo de reflexão 

sobre sua prática, mostra-se confiante para discutir, tanto sobre a prática pedagógica, 

quanto sobre os conteúdos científicos apresentados no texto com os seus pares e 

também com as duas formadoras. Para tal, no turno 109 a F. Maria reitera a discussão 
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levantada por esta professora nesse recorte da fala: “Uma coisa não exclui a outra... 

não é um pré-requisito para que o aluno esteja... alfabetizado na língua materna... pra 

começar se pensar questões científicas ou trabalhar do ensino de ciências...”. Pode-

mos perceber no recorte da fala da P. Magali e após, reiterada pela F. Maria, como 

abordam Sasseron e Souza (2017) a AC é um processo que se inicia antes do pro-

cesso de escolarização, que nas falas da professora e da formadora, estas entendem 

que surge antes mesmo do aluno dominar o código escrito. 

Observamos também no discurso de P. Magali, indícios de Aprender conteú-

dos e aprender ensinar. Os conteúdos que nos referimos neste momento, não estão 

ligados a conteúdos conceituais específicos da Ciência, mas sim em relação à forma 

e metodologias de ensino, sobre como chegar a desenvolver a AC. A professora ex-

plicita a necessidade de um olhar mais atento para o significado da AC em aulas de 

Ciências para os alunos dos Anos Inicias do Ensino Fundamental. Ela apresenta com-

preensão de que AC está relacionada aos conhecimentos trabalhados em aulas de 

Ciências. Porém, salientamos que não é somente isso, mas a AC é um processo que 

acompanha o indivíduo ao longo de sua vida na qual este aprende a internalizar os 

elementos da cultura científica do seu meio, podendo utilizar esses como conheci-

mentos para resolver problemas do seu dia a dia. Para isso é salutar o professor vi-

venciar, ampliar e até mesmo construir em processo de formação continuada estes 

conhecimentos antes de aplicá-los em sala de aula. 

Nesse sentido Abreu (2013) considera que o professor desempenha o papel de 

aprendiz, “como aquele que tem oportunidade de aprender a ensinar e aprender con-

teúdos que deve ensinar à medida que participa de situações em que possa tanto 

vivenciar o papel de aprendiz, quanto analisar sua prática”. 

Destacamos, em outro recorte da fala da P. Magali (turno 110), após comentários 

da F. Maria a respeito do trabalho com atividades de Ciências na Educação Infantil, 

identificamos que a professora em sua fala demonstra, Dirigir situações de apren-

dizagem, que apesar de estar mais voltada para o III Aspecto Socializando a prática 

pedagógica- aportes práticos se destaca aqui neste primeiro aspecto da formação. 

Observamos que na fala da professora, esta apresenta alguns indicadores de compe-

tências abordados no quadro 11 de Briccia e Carvalho (2016) que se referem a pro-

mover integração com outros campos de conhecimento. 
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Dessa maneira, identificamos que ao relatar está trabalhando de forma interdis-

ciplinar, a partir da aula de Ciências, existe uma preocupação da P. Magali em atender 

aspectos do cotidiano de sua sala de aula, introduzindo o trabalho com matemática 

(turno 110). Portanto, a professora consegue perceber que a prática com atividades 

investigativas pode acontecer de forma interdisciplinar. Dessa maneira, a professora 

apresenta a competência de Dirigir situações de aprendizagem, que também de 

acordo com o quadro 11 de Briccia e Carvalho (2016) citado á cima, está relacionada 

com indicador de competência: refletir sobre o interesse das situações apresentadas 

em sala de aula; ao passo que a professora aproveita a situação em que os alunos 

estavam organizados em grupos e introduz de forma interdisciplinar o conteúdo de 

matemática. 

Abaixo trazemos a análise do 2º episódio, selecionado por destacar momentos 

de reflexões geradas nas interações discursivas sobre os conhecimentos teóricos so-

bre o ensino de Ciências numa perspectiva investigativa. 

 

Quadro 15- Episódio 2 (2º Momento da formação) 

Turno Falas transcritas Competências 
relacionadas ao 
trabalho escolar 

(BRICCIA E 
CARVALHO, 

2016) 

Categorias de 
pesquisa 

(ABREU, 2013) 

288 P. Magali: Porque assim... a gente lá na es-
cola... a gente faz o planejamento semanal... 
éh... quinzenal... então... uma quinzena é do 
grupo e a outra quinzena é individual... En-
tão... tudo que estou pegando aqui no curso... 
eu estou passando para uma colega que tra-
balha junto comigo... é eu e Marize... Então... 
no último planejamento que nós fizemos... 
como foi na localidade... só eu e ela... então... 
nós sentamos... pegamos o material... pega-
mos o texto... demos uma estudada... tá... E a 
gente... é tanto que eu fiquei com a responsa-
bilidade de pegar outra explicação... que a 
gente ficou com umas dúvidas... de algumas 
coisas... 

Trabalho colabo-

rativo (ou trabalho 

em equipe). 

 

295 P. Magali: Uma coisa interessante que eu de-
batendo com minha colega...  Sabe o que... 
porque assim.... aí ela falou assim... ah... mais 
isso aqui... a gente já faz no nosso cotidiano... 
sempre a gente está fazendo experiências... 
com eles e tudo mais... Eu falei é... a grande 
problemática... é que nós estávamos acostu-
mados a receber... tudo pronto... e da mesma 
forma... a gente fazia com os meninos... A 
gente fazia experiência... mas quem dava a 

Trabalho colabo-
rativo (ou trabalho 
em equipe). 

 
 
 

 
 
 
 
Refletir sobre sua 
prática enquanto 
professor. 
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resposta... quem dava a resolução éramos 
nós... não deixávamos os meninos pensar em 
cima do que... eles estavam fazendo...  A 
gente não deixava eles construírem o conhe-
cimento deles... a gente construía por eles... e 
a gente queria enfiar na cabeça deles... que 
eles tinham que entender... que o.... não é... o 
ar ocupa espaço... que o vento... é o ar em 
movimento... Então... tudo isso... eram coisas 
que a gente aprendeu... e a gente mesmo ten-
tando fazer de uma maneira diferente... a 
gente acabava fazendo da mesma forma que 
fizeram com conosco... 

Dados da pesquisa, 2018. 

 

O episódio 2º, aqui descrito ocorreu após a discussão do texto 1, quando as 

formadoras questionaram ao grupo se seus membros haviam aplicado a atividade in-

vestigativa O Ar em suas salas de aula, como solicitado. 

Salientamos que o salto dos turnos apresentados na tabela se deu, pois desta-

camos apenas os turnos que nos apresentavam evidências do que queríamos anali-

sar.  

No turno 288 no recorte da fala da P. Magali, “Então... no último planejamento 

que nós fizemos... como foi na localidade12... só eu e ela... então... nós sentamos... 

pegamos o material... pegamos o texto... demos uma estudada... tá...”, observamos 

que esta demonstra a competência Trabalhar em equipe (trabalho colaborativo), 

relacionada ao trabalho escolar. De acordo com Briccia (2012) tal aspecto representa: 

“o trabalho colaborativo entre professores, também é apontado como algo fundamen-

tal para o desenvolvimento de propostas e inovações” (p. 83). Na fala da P. Magali, 

isso fica evidente quando relata a prática de planejar e organizar atividades em con-

junto, dando destaque para a parceria com a outra professora que trabalha na mesma 

localidade que esta. Identificamos os seguintes elementos na fala da professora: “pla-

nejamento semanal” (individual), “planejamento quinzenal” (grupal). 

Dessa maneira, identificamos relação com a competência do estudo de Briccia 

e Carvalho (2016) citada à cima baseadas no indicador de competência “Participar do 

desenvolvimento de planos de melhorias que suportam o plano de desenvolvimento 

da escola, envolvendo também a comunidade escolar” (p. 8). Essas autoras buscam 

referendar sua afirmação em Perrenoud (2000). Quando a professora P. Magali, se 

                                                           
12 A professora faz referência a sala isola. 
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coloca como multiplicadora do que está aprendendo no curso de formação continu-

ada, contribuindo no planejamento da escola e com os outros colegas, principalmente 

com a professora que trabalha na mesma localidade que ela, demonstra trabalhar em 

equipe, onde as mesmas, pela proximidade de estarem num mesmo espaço físico, 

contribuem com o planejamento se envolvendo nas atividades escolares, sendo que 

a P. Magali desenvolve aqui um papel multiplicadora da formação continuada sobre o 

ensino de Ciências. 

Analisando o recorte no turno 295 da fala de P. Magali: “Eu falei é... a grande 

problemática... é que nós estávamos acostumados a receber... tudo pronto...”, obser-

vamos que a partir da experiência investigativa que esta professora vivenciou na for-

mação continuada, houve uma reflexão sobre a forma tradicional que estas estavam 

acostumadas trabalhar com experimento nas aulas de Ciências.  

As professoras conversaram entre elas sobre a atividade investigativa proposta 

no curso de formação continuada, e nesta fala da P. Magali, observamos que esta 

apresenta características de Trabalhar em equipe, uma vez que a docente traz indí-

cios que trabalha em parceria com a outra professora, buscando se instrumentalizar 

nos aportes teóricos para melhor compreensão das atividades investigativas. Mesmo 

sendo somente o estudo com a outra professora a P.Magali, demonstrou em sua fala 

uma forma de trabalho colaborativo com a escola, mesmo participando do planeja-

mento grupal somente em uma quinzena mensal, esta com a outra professora conse-

guem planejar estudar ao mesmo tempo. Observamos que esta competência demons-

trada pela professora apresenta evidências do indicador do quadro 11 de Briccia e 

Carvalho (2016), enfrentar ou analisar um conjunto de situações complexas, práticas 

e problemas profissionais em equipe. Dessa maneira quando a mesma se propõe a 

estudar com a professora sobre o AC, evidencia o compromisso em compartilhar o 

conhecimento colaborando com a divulgação deste na escola. 

No turno 295 no recorte da fala da P. Magali: “A gente não deixava eles constru-

írem o conhecimento deles... a gente construía por eles... e a gente queria enfiar na 

cabeça deles... que eles tinham que entender...”. Portanto, ao apresentar que não 

deixavam os alunos pensar sobre o que estavam fazendo, vemos a professora de-

monstra Refletir sobre sua pratica enquanto professor. Para Abreu (2013), “a aná-

lise individual do professor possibilita compreender os aspectos individuais que estão 

envolvidos no processo de ensinar”, que na fala da P. Magali fica evidenciada a forma 
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tradicional que esta desenvolvia e que a levou a refletir juntamente com a outra colega 

durante a leitura do texto 1 e da atividade investigativa o Ar recebidos no primeiro 

encontro para leitura, reflexão e implementação. 

Dessa forma, pela sua fala a professora demonstra a preocupação em rever cer-

tas práticas que julgava procedentes e após passar pelo processo de formação conti-

nuada como aprendiz, vivenciando o ensino de Ciências com atividades investigati-

vas, implementando-as em sua sala de aula, esta deixou transparecer uma possível 

mudança de postura em relação a atividades experimentais em aulas de Ciências, 

refletindo dessa maneira sobre sua prática docente.  

 

 4.2 “aprendendo a aprender e ensinar ciências” - aportes didáticos 

 

O segundo Aspecto da formação, “Aprendendo a aprender e ensinar ciências” - 

aportes didáticos, refere-se às vivências com atividades investigativas, obedecendo 

aos passos de uma pesquisa científica baseado no modelo do LaPEF. Dos quais são: 

Resolva o problema; conversando com a turma e; é hora de escrever e desenhar.  

 

 Figura 04 – Escrever e desenhar 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018.                                                          
 

Nessa etapa o professor como aprendiz, vivencia todos os passos para posteri-

ormente implementar em sua sala de aula. 

De acordo com Abreu (2013) que isso está relacionado ao processo de formação con-

tinuada, quando os professores vivenciam o papel de aprendiz, na medida em que 
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aprende novos conteúdos para posteriormente ensinar, tendo oportunidade de anali-

sar sua própria prática ao invés de posicionar-se como expectador em cursos de for-

mação que adota a prática transmissiva. Os aportes didáticos se relacionam às orien-

tações contidas nas Sequências de Ensino Investigativas, abordadas pelas formado-

ras durante todo o processo da formação continuada por meio textual, vídeo e meio 

verbal já explicitados nos quadros 7, 8 e 9.  

 O segundo período do primeiro dia de formação, também nos proporcionou ob-

servar reflexões sobre as vivências dos professores com a atividade investigativa o 

copo e o papel. Foi a etapa em que os professores desempenham o papel de apren-

dizes. Salientamos que o salto do turno 17 para o 27 se justifica pelo primeiro está 

relacionado ao momento em que a formadora propõe o problema para ser resolvido 

pelos grupos de professores, evidenciamos aspectos relevante partir do outro turno 

em que escolhemos um grupo para observação, identificamos dessa forma, aspectos 

relacionados ao que queríamos observar. 

 

Quadro 16 – Episódio 3 (1º Momento da formação) 

Turno Falas transcritas Competências 
relacionadas ao 
trabalho escolar 

(BRICCIA E 
CARVALHO, 

2016) 

Categorias de 
pesquisa 

(ABREU, 2013) 

17 F. Maria: (...) Nós vamos começar agora a tra-
balhar com vocês... uma atividade de ciências 
investigativa... E é uma atividade que pode ser 
aplicada com todas as unidades de sala de 
aula...  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-
tal... Para começar... vocês tem aí... um ... vo-
cês receberam como material... um balde... um 
copo transparente... e algumas folhas de papes 
aí... reciclados... não é... papeis que podem ser 
reaproveitados...  (...) vocês têm um problema 
para resolver... E o problema é o seguinte... O 
grupo... vai ter que achar um jeito de colocar o 
papel... dentro do copo... e o copo... dentro do 
balde com água... sem molhar o papel...  Po-
dem começar.... 

  

27 P. Michely: Tem que encaixar o papel...  
 

Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

28 P. Eliza: Pode ir de vez... que se não... entra 
água... 

 
 

Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

29 P. Nara: Tenta de novo...   
 

Aprender os 
conteúdos e 
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 aprender a ensi-
nar 

30 P. Eliza: Ver se está caindo... Vá... Pronto... se 
você virar um pouquinho... a água entra... 

 
 
 

Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

31 P. Michely: Pronto...   
 
 

Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar. 
 
 

32 P. Nara: Entra mesmo... mas não precisa forçar 
tanto o bichinho... 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar. 
 

33 P. Eliza: Não está forçando não... é a água... é 
a densidade dela... Mas se virar um pouqui-
nho... molhou...  Você virou? 

 
 

Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar. 
 
 

34 P. Michely: Molhou... Eu virei a pontinha dele...   Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar. 

 
 

37 F. Anna: Aí a gente vai dá um outro copinho pra 
vocês... pra ver se vocês conseguem... fazer... 
certo? Oh... aqui o outro copo... o problema 
continua o mesmo... só o copo que é diferente... 

  

41 P. Nara: Não pode pressionar... pra deixar o 
buraquinho livre... 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

42 P. Eliza: Entrou no buraco...    Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

43 P. Nara: Olha aí... e como entrou... com gosto 
de gás... 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

44 P. Eliza: Entrou pelo buraco... a água...  Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

45 P. Nara: Oxente... como é que não?  Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

46 P. Eliza: Porque tem onde o ar sair agora... O 
ar tem onde sair... a água vai entrar... 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

47 F. Maria: E aí?   
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48 P. Eliza: O ar saiu pelo buraco e a água en-
trou... 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar 

51 P. Mar: Bota o papel dentro é? Tem que sentir 
o negócio... espere aí... não é a ideia... não  é 
essa? Esse é o do buraco... não é? Eliza... 
você enfiou o copo e saiu ar desse copo? 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar; 
 
Mudar a forma 
de participação 
na prática. 

52 P. Eliza: Não... quando chegou lá embaixo que 
a água começou a entrar... que eu acho que... 
o ar saiu... 

 Aprender os 
conteúdos e 
aprender a ensi-
nar; 
 
Mudar a forma 
de participação 
na prática. 

Dados da pesquisa, 2018. 

 

Nos turnos 27 a 34, observamos que os mesmos trazem evidencias de que as 

professoras ao trabalharem com o experimento como aprendizes e estarem partici-

pando ativamente, demonstram Aprender os conteúdos e aprender a ensinar, o 

que pode ser observado nas interações discursivas entre o grupo de docentes. Iden-

tificamos que essa categoria se encontra em quase todos os turnos, com exceção dos 

turnos 17 e 37, uma vez que diz respeito a ações dos professores como aprendizes, 

vivenciando práticas com atividades investigativas para posteriormente serem imple-

mentadas em suas salas de aula, ou seja, aprendendo também, aspectos conceituais 

relacionados aos aportes teóricos, como também novas formas didático metodológi-

cas relacionadas ao ensino de Ciências. 

 Observamos no turno 27 que a P. Michely indica o como fazer, nesse recorte de 

sua fala: “Tem que encaixar o papel...”. Já no turno 29 a P. Nara apresenta uma pos-

tura de testar o experimento: “Tenta de novo... “, assim, vivenciando essa atividade 

como aprendizes, as mesmas demonstraram que aprenderam os conteúdos aborda-

dos ali, como  o Ar que ocupa lugar em qualquer espaço, como também realizando 

essa atividade experimental, aprenderam os passos que compõe uma SEI, para pos-

teriormente implementar em suas salas de aula. 

Isso fica mais evidente quando a F. Anna no turno 37 entrega outro copo para 

fazer novamente o experimento, seguindo os mesmos passos do anterior e nos turnos 

de 41 a 46 e de 48 a 52 quando as professoras chegaram a conclusões como no 

recorte da fala da P. Eliza no turno 46: “Porque tem onde o ar sair agora... O ar tem 



95 
 

 
  

onde sair... a água vai entrar...”. Bem como no recorte do turno 52, onde aparece 

novamente a fala dessa mesma professora respondendo ao questionamento da P. 

Mar: “Não... quando chegou lá embaixo que a água começou a entrar... que eu acho 

que... o ar saiu...”. Demostrando assim que compreendeu que o ar ocupa lugar no 

espaço e quando água entrou pelo orifício do copo este saiu. 

Para Abreu (2013), esse processo de participação ativa está relacionado “as in-

terações com as pessoas, o acesso a materiais como livros, a aplicação de sequên-

cias didáticas e a presença da mídia em nosso meio ambiente são determinantes do 

que é aprendido e de como ocorre essa aprendizagem”. (p.22). Portanto, observamos 

que o processo de interação perpassa todo o processo não somente em um dos três 

aspectos da formação, mas em todos eles sendo desta maneira, um ponto relevante 

do ENCI. 

 Destacamos a fala da P. Eliza no turno 33: “Não está forçando não... é a água... 

é a densidade dela... Mas se virar um pouquinho... molhou... Você virou?” Nessa fala, 

por meio da situação vivenciada com o experimento a professora levanta hipóteses, 

surgem momentos de interações discursivas entre ela e as colegas do grupo, demons-

tra usar informações baseadas em vivências pessoais para orientar a colega que está 

fazendo o experimento e, chega a uma conclusão.  

Outro fato observado nessa fala é que a professora levanta aspectos que não 

são relevantes para resolver o problema quando destaca que está com dificuldade de 

mergulhar o copo devido à densidade da água. Isso se deve ao fato da mesma estar 

ainda na fase de levantamento de hipóteses.  Dessa maneira podemos observar que 

a formação inicial generalista deixa lacunas de aprendizagens nos professores, como 

discutimos no capítulo 2, devido ao pouco tempo que estes têm para estudar as áreas 

do conhecimento que irão atuar, como o ensino de Ciências naturais, por exemplo. 

No entanto, não e necessário entender a densidade da água para resolver esse pro-

blema. 

Chamamos atenção para um aspecto observado nesse episódio, observamos 

que os professores como aprendizes, vivenciando a atividade investigativa, têm rea-

ções semelhantes aos dos alunos, quando envolvidos na realização do experimento. 

Levantam hipóteses, erram, refazem o experimento, usam informações baseadas em 

suas experiências para justificar suas repostas, mesmo trazendo aspectos que não 

são tão relevantes para a resolução do problema. 
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Nos turnos 51 e 52 nos discursos da P. Mar e da P. Eliza, identificamos que estas 

demonstram mudar a forma de participação na prática, pois de acordo com Abreu 

(2013) a aprendizagem do professor é situada, pois implica em mudança nos padrões 

de participação em uma comunidade da aprendizagem. Para esta autora “o termo 

participação não se refere apenas à manifestação dos professores nas discussões, 

mas também a sua mudança na forma de atuar na prática pedagógica”. No caso des-

tes dois turnos citados, observamos a capacidade dessas duas professoras em pro-

mover como aprendizes construção do conhecimento nas etapas do ENCI, levantando 

hipótese como no recorte da fala da P. Mar, “Tem que sentir o negócio... espere aí... 

não é?” e  argumentação quando a P. Eliza fala, “Não... quando chegou lá embaixo 

que a água começou a entrar... que eu acho que... o ar saiu...”. Estas engajaram na 

implementação da atividade, participando não somente realizando o experimento, 

mas também pela tentativa de interpretar o que estavam fazendo. 

 

Quadro 17 – Episódio 4 (1º Momento da formação) 

Turno Falas transcritas Competências 
relacionadas ao 
trabalho escolar 

(BRICCIA E 
CARVALHO, 

2016) 

Categorias de 
pesquisa (ABREU, 

2013) 

68 F. Maria: Tá... quem mais pode contar como 
fez? 

  

69 P. Solange: Assim.... eu começo pelas hipóte-
ses... não é.... se você vai com o copo... e ele 
está com o papel.... é... a depender da posição 
que você vai imergir... você tem que ver.... se 
não é para molhar... então... o ar.... não pode... 
não é... ficar em contato... Então... se você co-
locar a lateral... logo a água vai molhar... vai 
adentrar no copo... Então... se você mergulhar 
de vez... e pressionar embaixo...  com certeza... 
não é... o ar vai... vai ter alguma camada que o 
ar não vai adentrar... 

  
 
 

 

Apropriar-se do dis-
curso vigente em 
uma dada comuni-
dade 
 
 
 
 
 

72 F. Maria: Quem mais pode contar como fez?    

73 P. Michely: Quando a gente faz... parece que é 
fácil...  não é... mas eu acho que... para a cri-
ança tem que ter todo esse cuidado... que até 
na hora de você colocar o copo... dentro... do 
balde com água... parece que o copo vai... pela 
densidade da água... parece que ele está do-
brando... ele está virando e tal... Acho que é 
mais difícil para a criança... conseguir... 

. 
 

Organizar/plane-
jar situações de 
aprendizagem 

 Refletir sobre sua 
Pratica enquanto 
Professor 
 
 
Refletir individual e 
coletivamente 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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O quadro acima traz um episódio em que analisamos as interações discursivas 

entre os professores e formadoras, sobre a realização da atividade investigativa. 

Pode-se observar que tais interações acontecem a todo o momento na discussão en-

tre formadoras e professoras, principalmente quando estas são instigadas a relatarem 

as vivências com a realização desta atividade em sala de aula, observada no turno 

68, quando a formadora Maria pergunta quem gostaria de falar como resolveu o pro-

blema por meio do experimento.  

No turno 69 ao dizer como realizou a atividade investigativa esta professora de-

monstra Apropriar-se do discurso vigente em uma dada comunidade quando usa 

expressões da cultura científica como, “hipóteses” e “imergir” em seu discurso para 

explicar à vivência com a atividade investigativa. Apresenta levantamento de hipóte-

ses na explicação de como foi realizado o experimento. Identificamos no discurso da 

P. Solange o que Abreu (2013) aborda com relação a esta categoria, “na medida em 

que os sujeitos têm oportunidades de participar ativamente de uma comunidade eles 

podem aprender a tomar parte de seu discurso”. 

No turno 73, também respondendo a solicitação da formadora, P. Michely apre-

senta suas hipóteses, nesse recorte da sua fala: “que até na hora de você colocar o 

copo... dentro... do balde com água... parece que o copo vai... pela densidade da 

água... parece que ele está dobrando... ele está virando e tal...”. Observando o fato 

de que as professoras ainda estão construindo também conhecimentos conceituais, 

ressaltamos a necessidade da formação continuada já apontada por Briccia, Abreu e 

demais teóricos, para os professores generalistas no ensino de Ciências baseada em 

suas necessidades de aprofundamentos teóricos e não somente metodológicos. De-

fendemos a necessidade do professor vivenciar esses processos com atividades in-

vestigativas na formação continuada como aprendiz, pois em interações discursivas 

este pode rever conceitos, construir competências docentes ampliando a cultura cien-

tífica. 

Para Abreu (2013) os professores ao participarem de formações, podem apren-

der de diversas maneiras os conteúdos científicos: 

(...) quando assumem o papel de aprendizes e resolvem os problemas do 
conhecimento físico nos fóruns de formação, ao estudar a sequência para 
aplicar com seus estudantes, ao discutir o resultado das sequências com os 
formadores e colegas (ABREU, 2013, p.41).     
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Salientamos que quando autora acima usa a expressão fóruns de formação, esta 

faz referência aos encontros de formação continuada que se assemelha aos momen-

tos analisados em sua pesquisa.  

Observamos ainda que ao apresentarem reflexões em suas falas sobre o expe-

rimento, também foi possível Refletir sobre sua prática enquanto professor. Por 

exemplo, no turno 73, destacamos nas interações discursivas as reflexões da P. Mi-

chey quando esta fala: “Quando a gente faz... parece que é fácil... não é... mas eu 

acho que... para a criança tem que ter todo esse cuidado...”. A professora apresenta 

preocupação com o planejamento da aplicação da atividade investigativa em sala de 

aula enfatizando o papel do aluno, refletindo como deve ser sua prática, a partir das 

dificuldades que geralmente são encontradas em seu cotidiano. 

Nesse recorte de fala da professora, percebemos a importância de que durante 

o processo da formação continuada os professores vivenciarem o papel de aprendi-

zes, pois poderão perceber não só os avanços dos alunos, como também as dificul-

dades que estes terão na realização de atividades investigativas em aulas de Ciên-

cias. Assim observamos que a professora demonstrar em suas reflexões organi-

zar/planejar situações de aprendizagem, para que possa contemplar as especifici-

dades das crianças. 

Ainda nesse recorte da fala no turno 73 quando a professora Michely relata sobre 

as dificuldades observadas na realização da atividade investigativa, enfatizando que 

as crianças pequenas poderão ter dificuldades para resolvê-la, demonstrando que 

esta vivenciou e se colocou no lugar de aprendiz, observamos que a professora evi-

dencia Refletir individual e coletivamente, pois no processo das interações discur-

sivas sobre o experimento realizado, esta se posicionou levando uma situação que 

poderá ser um problema, caso não seja pensando, analisado e planejado, contribu-

indo assim com a discussão do grupo. 

Para Abreu (2013) isso se refere à análise individual que o professor faz, possi-

bilitando compreender aspectos individuais que estão envolvidos no processo de en-

sinar. Ou seja, no recorte da fala de P. Michely ela demonstra preocupação, enquanto 

mediadora da aprendizagem dos alunos pequenos com a atividade investigativa. 

A participação nas discussões da P. Michely demonstra que a mesma colabora 

nas reflexões coletivas do grupo trazendo um aspecto importante sobre o olhar no 

ensino de ciências investigativo para crianças menores. Dessa maneira, trazemos o 
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trabalho de Abreu (2013), fundamentando nossa análise, ao enfatizar a importância 

do professor vivenciar atividades investigativas no papel de aprendiz, possibilitando a 

resolução de situações-problemas uma reflexão individual e coletiva. 

Observamos que a necessidade refletir sobre a prática surge da inserção da do-

cente nesse processo de aprendizagem 

 

 4.3 Socializando a prática pedagógica- aportes práticos 

 

O terceiro Aspecto da formação que observamos diz respeito aos relatos dos 

professores sobre suas práticas relacionadas à aplicação das atividades investigati-

vas em sala de aula. De acordo com o exposto, ressaltamos que não observamos 

interações discursivas entre professores e alunos em sala de aula, e sim, os relatos 

dos professores em momentos da formação, os quais trouxeram elementos que dão 

validade às suas falas, como, vídeos, fotos, registros escritos feitos pelos alunos. 

Nesse Aspecto da formação, encontramos ressonância no pensamento de 

Abreu (2013), quando se refere ao repertório compartilhado que: 

No caso do ensino de Ciências na perspectiva investigativa, considero que 
além do discurso científico, com seus conceitos e termos, também podem 
constituir-se num repertório compartilhado: a maneira de fazer Ciências, os 
princípios envolvidos nessa metodologia de ensino, as sequências didáticas 
e as concepções e conhecimentos dos professores sobre o assunto. Para 
isso os professores precisam ter oportunidade de participar, como aprendi-
zes, de processos formativos para discuti-los, analisá-los, aplicá-los em suas 
salas e novamente voltar a discuti-los (p. 33). 
 
 

Pelo exposto, podemos observar claramente que faz referências ao processo de 

socialização da prática, na medida em que os professores aplicam o que aprenderam 

e relatam em momentos de formação com seus pares, havendo assim um comparti-

lhamento da prática docente. 
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Figura 05 – Imagem em PowerPoint apresentada por um professor com atividade in-
vestigativa sobre as sombras iguais em sala de aula. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

 

Os relatos representaram trocas de experiências relevantes de forma enriquece-

dora no último encontro da formação, por meio das interações discursivas e também 

da apresentação dos dados da sala de aula, além de representar um momento de 

reflexão docente sobre a sua prática. Trazemos no quadro a seguir falas nas quais, 

encontramos os episódios que se relacionam as nossas categorias de análise. 

 

Quadro 18 – Episódio 5 (3º momento da formação) 

Turno Falas transcritas Competências 
relacionadas ao 
trabalho escolar 

(BRICCIA E 
CARVALHO, 

2016) 

Categorias de 

pesquisa 

(ABREU, 2013) 

39 P. Eliza: Tivemos o segundo empecilho... não 
tinha água...Para poder eles não perder... o que 
que eu fiz? Fui na comunidade pedi água... Aí 
os meninos vieram com o balde pela metade... 
E aí a gente começou fazer... que foi justamente 
parecido com o que você fez ((apontando para 
a professora Magali))... Ah:: primeiro ficaram os 
que... os que não conseguiram... ficaram tris-
tes... Mas vamos tentar de novo... Aí mais co-
pos... mais papel... tentando... tentando... ten-
tando... Era... era desse jeito... Até que um 
grupo... um dos componentes do grupo conse-
guiu e o outro do grupo conseguiu... Aquela gri-
taria mesmo... euforia mesmo... Parecia que 
era carnaval... Aí:: pronto... Aí todo mundo co-
meçou... não... Espere aí... Você conseguiu... aí 
já veio gente do outro grupo... Ah João fale aí... 
E aí veio a tentativa... Depois a gente... Todo 

 
 

Organizar/plane-
jar  situações de 
aprendizagem 

 
 

 
Criar um ambiente 
de aprendizagem 
que envolva o 
aluno em seu tra-
balho. 
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mundo conseguiu fazer... Depois a gente foi 
para a discussão... Então... primeiro eu tirei fo-
tos deles fazendo e na hora do vídeo foi na hora 
da discussão... Então eles falam não é:: como 
foi... Aí a colega falou... uma aqui põe o copo 
assim e... acho que assim não iria cair água... 
mas quando viu já foi... já molhou tudo... só faz 
assim mesmo... bem soltos... Porque meus alu-
nos gostam muito de falar... que nem a pessoa 
aqui... Pois é... gosto muito de falar... E foi 
bom... Eu achei muito bom... porque eles che-
garam no Ar... quando... Eu falei assim.. venha 
cá... teve um momento lá que saíram umas bo-
lhinhas... Por que saiu bolhinhas? Aí um... Ah... 
foi o Ar.... porque no copo tinha Ar.... a mesma 
coisa... Aí eles foram desenvolvendo até desco-
brir tudo... Aí eu fui... depois dei explicações... 
Como vocês fizeram ((a professora faz referên-
cia na sua fala ao um momento da formação, 
quando as formadoras aplicaram uma atividade 
investigativa))... acerca do assunto... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigir situações 
de aprendizagem 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No quadro 18 destacamos o turno 39 que apresenta o relato da P. Eliza. Esta 

trouxe, além de uma apresentação em Power Point, fotografias e textos dos alunos 

sobre a atividade investigativa o copo e o papel.  Em sua reflexão, demonstra a capa-

cidade de Organizar/planejar situações de aprendizagem, quando apresentou obs-

táculos que poderiam dificultar a realização da atividade investigativa planejada para 

aquele dia. Isto fica evidente no trecho em que aponta: “Tivemos o segundo empeci-

lho... não tinha água... Para poder eles não perder... o que eu fiz? Fui na comunidade 

pedi água... Aí os meninos vieram com o balde pela metade... E aí a gente começou 

fazer...”. Podemos observar que a professora enfrentou um problema de ordem estru-

tural, tendo assim que replanejar sua aula, buscando auxilio na comunidade para re-

solver o problema da falta de água que a escola enfrentava naquele momento, o que 

dificultaria a realização do experimento. Apresenta evidências de conseguir mobilizar 

competências demonstrando capacidade de articulação e mobilização de atitudes, for-

mas de pensamentos, habilidades em situações diversas. 

Portanto, organiza, pensa e repensa na atividade, mostra a complexidade da 

sala de aula, quando acontecem coisas não previsíveis. Dessa forma planeja ativida-

des para que os alunos desenvolvam competências científicas. 

Outro recorte de fala da P. Eliza, “Eu achei muito bom... porque eles chegaram 

no Ar... quando... Eu falei assim... venha cá... teve um momento lá que saíram umas 

bolhinhas... Por que saiu bolhinhas? Aí um... Ah... foi o Ar.... porque no copo tinha 
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Ar.... a mesma coisa... Aí eles foram desenvolvendo até descobrir tudo... Aí eu fui... 

depois dei explicações...”. A professora propõe questões, demonstrando a competên-

cia de dirigir situações de aprendizagem, caracterizada no quadro 11 de Briccia e 

Carvalho (2016) por indicadores: “trabalha a partir das hipóteses, erros e obstáculos 

de aprendizagem dos alunos; propõe problemas, questões e dilemas em sua aula” (p. 

6).  

Assim, a professora o faz quando propõe o problema inicial da atividade; faz ver 

que o resultado de uma só pessoa ou do grupo não é o bastante, isso se deu quando 

ela relata que um grupo conseguiu e os outros grupos não, e assim, propõe que con-

tinue tentando até que todos consigam; e por último, promove oportunidades para que 

os estudantes desenvolvam competências científicas, levantem hipóteses, expliquem, 

Briccia e Carvalho (2016).  

A explicitação de tal competência se caracterizou quando houve várias tentativas 

de acertos, hipóteses foram levantadas, também, quando os alunos chegam à con-

clusão que o motivo do papel não molhar está relacionado com a presença do ar no 

espaço do copo. Apesar do relato da professora apontar para uma prática construti-

vista, observamos no recorte de sua fala: “aí eu fui... depois dei explicações”, que esta 

ainda tem algumas dificuldades de se inserir em uma postura completamente investi-

gativa. O mesmo aparece no trabalho de Briccia (2012), quando uma das docentes 

analisadas pela pesquisadora expõe suas dificuldades em dar o tempo dos alunos 

para chegarem a respostas para o experimento. 

Ainda analisando esse mesmo recorte citando à cima, identificamos que a pro-

fessora apresenta evidências da competência de Criar um ambiente de aprendiza-

gem que envolva o aluno em seu trabalho. 

Briccia e Carvalho (2016) apontam que tais aspectos “promovem o desenvolvi-

mento da aprendizagem de Ciências, inserindo os alunos em um ensino de ciências 

por investigação” (p. 14). Dessa forma, esse recorte da fala da P. Eliza, traz indícios 

das duas competências citadas acima, que envolve o aluno em seu trabalho. 

A professora neste momento também reforça a dimensão coletiva do trabalho 

científico, organizando equipes de trabalho; distribui as responsabilidades do ambi-

ente de aprendizagem com os estudantes, inclusive o senso de auto avaliação e tam-

bém, desenvolve a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino 

mútuo, (BRICCIA; CARVALHO, p. 6). 
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Dessa maneira, após a professora ter passado pelo momento de formação con-

tinuada como aprendiz, observamos que se coloca no lugar dos alunos e a todo o 

momento, os incentiva a concluírem o experimento, dando um tempo maior, aqueles 

que tiveram dificuldade de encontrar a solução do problema, fornecendo mais materi-

ais para que estes tentem novamente.  

Vale salientar que a professora aplicou somente parte da sequência de ensino 

investigativo o Ar.  

 

Quadro 19- Episódio 6 (3º momento da formação) 

Turno Falas transcritas Competências re-
lacionadas ao tra-

balho escolar 
(BRICCIA E CAR-

VALHO, 2016) 

Categorias de 

pesquisa 

(ABREU, 2013) 

49 P. Amanda: A gente acabou regulando um 
pouquinho também... E a gente acabou refa-
zendo isso... com alguns alunos... Com isso 
os que tinham... Muitas crianças nos grupos 
que não conseguiram tá... é: manipulando 
bem os objetos... Então fizemos esse experi-
mento... Eles gostaram muito... ih:: durante a 
discussão eles puderam fazer uma associa-
ção como fenômeno da natureza não é... O 
eclipse solar... A gente pode fazer essa asso-
ciação com muita sombra... E também conver-
samos sobre a tridimensionalidade da som-
bra... Também... eles conseguiram construir 
esse conhecimento que eles não tinham... até 
então... de que sombra... ela poderá ter essas 
dimensões... E aí tem até um vídeozinho que 
a gente fez com o depoimento dos... três alu-
nos... Só que tem como colocar? 

 
 
 
 

 
 
 
Criar um ambiente 
de aprendizagem 
que envolva o aluno 
em seu trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigir situações de 
aprendizagem 

 
 
Apropriar-se do 
discurso vigente 
em uma dada 
comunidade. 
 
 
 

57 F. Maria: Aí muitos deles escrevem assim... 
([])... foi uma aula muito divertida... foi uma 
aula muito legal... ([])... também chama a aten-
ção deles... São crianças... 

  

58 P. Amanda: Eles amaram ver assim... com 
esse olhar lúdico... divertido... que eles tinham 
a possibilidade de estar manipulando... reali-
zando não é:: as experiências... eh:: e ver a 
Ciência de outra forma... Diferente daquela 
que é escrito ali... responder atividades... Mas 
eles estavam vivenciando aquela experiên-
cia... Então isso pra eles foi uma novidade e 
eles pediram... ah tia traz mais pra gente... 
mais produto com esse. 

 Refletir sobre 
sua prática en-
quanto profes-
sor 
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No episódio do quadro 19, turno 49 de atividade investigativa que a P. Amanda 

faz referência foi à sombra no espaço. Nesse episódio selecionamos apenas alguns 

recortes para análise por perceber que conversavam com as nossas categorias de 

análise, dessa forma o salto de turno, do 49 para o 57, uma vez que são os turnos que 

evidenciam o que queremos observar. 

Destacamos o recorte da fala da P. Amanda no turno 49: “... E a gente acabou 

refazendo isso... com alguns alunos.”. Nessa fala a professora apresenta indícios da 

competência Criar um ambiente de aprendizagem que envolva o aluno em seu 

trabalho. Nessa ação ela percebe a dificuldades que alguns alunos apresentaram na 

realização do experimento e refaz esta atividade investigativa com estes, dando opor-

tunidade e tempo necessário para que estes pudessem resolver o problema. Assim, 

esta competência de acordo com Briccia e Carvalho (2016) se caracteriza por: esta-

belecer interações positivas no ambiente de aprendizagem, usando incentivos e con-

siderando interesses e opiniões. Identificamos neste mesmo recorte que a mesma 

demonstrar Dirigir situações de aprendizagem no trabalho em sala de aula. De 

acordo autoras citadas à cima, podemos observada que a professora demonstra o 

indicador de competência, trabalhar a partir de hipóteses, erros e obstáculos de apren-

dizagem dos alunos. 

Ainda no turno 49 a P. Amanda demonstra em seu discurso Apropriar-se do 

discurso vigente em uma dada comunidade, uma vez que usa termos da cultura 

científica como: “fenômeno da natureza”, “eclipse solar”, “tridimensionalidade da som-

bra”. Assim, promovendo sua participação na comunidade de aprendizagem.  

Para Abreu (213), “o repertório de uma comunidade de prática inclui rotinas, pa-

lavras, ferramentas, maneiras de fazer as coisas (...) que a comunidade produz ou 

adota no curso de sua existência e que se torna parte da prática”. 

No turno 57 a formadora Maria cita alguns exemplos de algumas reações que os 

alunos têm com relação à realização de um dos passos de atividade investigativa, 

possibilitando dessa maneira que a P. Amanda acrescentasse mais observações no 

seu relato, como estar caracterizado o turno 58: “Eles amaram ver assim... com esse 

olhar lúdico... divertido... que eles tinham a possibilidade de estar manipulando... rea-

lizando não é:: as experiências... eh:: e ver a Ciência de outra forma... Diferente da-

quela que é escrito ali... responder atividades... Mas eles estavam vivenciando aquela 

experiência”.  
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Observamos que a professora Amanda evidencia Refletir sobre sua prática 

enquanto professor. Por meio de reflexões demonstra que uma mudança na prática 

com atividades investigativas pode modificar o olhar dos alunos para a Ciência, enfa-

tizando que essa forma apresentada de acordo com a abordagem do ENCI para tra-

balhar com os alunos pode ser prazerosa, como a mesma coloca “um olhar lúdico”. 

Dessa maneira Abreu (2013) aponta que “os professores precisam ter oportunidades 

de participar, como aprendizes de processos formativos para discuti-los, analisa-los, 

aplicá-los em suas salas e novamente voltar a discuti-los” (p.33). Portanto, observa-

mos essa reflexão da professora presente em sua fala quando esta discute com grupo 

da formação a experiência na aula de Ciência com atividade investigativa.  

Observamos nesse terceiro aspecto da formação, relações com competências 

apontadas por Briccia e Carvalho, (2016) uma vez que a ideia de competências diz 

respeito a mobilização na ação, dessa maneira as reflexões trazidas neste, dizem 

respeito a ação em sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retornamos com a questão da pesquisa apresentada no início desse trabalho: 

Como professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do município de Ilhéus, 

Região Litoral Sul da Bahia, constroem competências e conhecimentos sobre o ensino 

de Ciências por meio da proposta de Ensino de Ciências por Investigação em um 

curso de formação continuada? Encontramos evidências dessa construção durante 

os encontros da formação. Neste contexto as nossas analises evidenciaram três as-

pectos  distintos de aprendizagem que nos dão ideia de uma formação continuada na 

qual os professores como aprendizes, tem oportunidade de vivenciar e refletir no pro-

cesso de estudo e discussões teóricas sobre o ensino de Ciências, assim como apren-

der na prática com atividades investigativas, implementando em suas salas de aula, 

compartilhando essa experiência, posterirormente com o grupo na formação, rela-

tando como se deu na prática, sendo eles: 

Primeiro Aspecto da formação, Refletindo sobre o ensino de Ciências- apor-

tes teóricos. Identificamos que neste é possível desenvolver a análise e discussão 

de textos teóricos sobre o Ensino de Ciências. Observamos que os professores de-

monstram refletir individualmente e coletivamente sobre os aportes teóricos, ass-

sim como os professores apresentaram diversas competências, principalmente relati-

vas à aprendizagem sobre as questões teóricas e metodológicas relacionadas ao En-

sino de Ciências, quando estão a apropriar-se do discurso vigente de uma dada 

comunidade. Isto é evidenciado na aprendizagem devida à discussão do texto 1.  

Neste contexto podemos observar que estes demonstram, aprender conteúdos e 

aprender a ensinar nos momentos de estudos com o texto em um processo de inte-

rações discursivas, gerando dessa maneira, reflexões. Identificamos que os professo-

res demonstram Dirigir situações de aprendizagem quando relatam situações que 

ocorreram no momento da realização da atividade investigativa em sala de aula. 

Nesse sentido, houve a percepção dos professores que o trabalho com o ENCI pode 

favorecer a interdisciplinaridade, como num relato de uma professora que trabalhou a 

disciplina de Matemática junto com a disciplina de Ciências no momento da realização 

da atividade investigativa o copo e o papel, demostrando habilidades em direcionar os 

alunos para novas situações de aprendizagem.  



107 
 

 
  

Observamos também que os professores passaram pelo Aspecto da formação: 

“Aprendendo a aprender e ensinar Ciências” – aportes didáticos. Neste, os pro-

fessores como aprendizes evidenciam aprender os conteúdos e aprender a ensi-

nar. Conforme explica Abreu (2013), tal aspecto está relacionado ao processo de in-

terações com pessoas, materiais, com aplicação de sequências didáticas, etc. Obser-

vamos que na condição de aprendizes, os professores apresentam reações seme-

lhantes aos alunos quando da realização da atividade investigativa. Apareceu a com-

petição entre os grupos, as hipóteses, os erros e acertos, exposição de ideias e a 

avaliação ao final do experimento. 

Nessa prática observamos que os aportes didáticos são possíveis na discussão 

e realização de experimentos, nesse momento foi possível refletir individual e cole-

tivamente quando os professores trouxeram reflexões para o grupo.  Abreu (2013) 

destaca que é de grande importância, quando os professores vivenciam atividades 

investigativas no papel de aprendizes, pois passam pelos mesmos processos pelos 

quais os alunos passarão, fazendo com que reflitam sobre sua prática em sala de 

aula. 

Observamos também que a reflexão sobre a prática, fez com que observásse-

mos aspectos da formação Socializando a prática pedagógica- aportes práticos. 

Identificamos que a partir de relatos dos professores sobre a implementação da ativi-

dade investigativa o copo e o papel, em sua sala de aula. Evidenciamos nas reflexões 

a competência de Dirigir situações de aprendizagem. Estes demonstram capaci-

dade de saber administrar situações adversas no cotidiano da sala de aula, por exem-

plo, no episódio que ocorreu a falta de água na escola. Destacamos em outro episódio 

quando uma professora relata que alguns alunos não conseguiram a resposta com a 

mesma rapidez que outros, esta soube conduzir a aula no sentido de oportunizar aos 

alunos mais tempo para testar suas hipóteses e concluir o experimento. 

Como enfatiza Briccia (2012), isso tem relação com o trabalho em sala de aula. 

Saber planejar e prever algumas mudanças de percurso na execução de atividades 

investigativas, para que todos os alunos possam se apropriar de elementos da cultura 

científica. 

Dessa maneira observamos evidências de criar um ambiente de aprendiza-

gem que envolva o aluno em seu trabalho. Essa competência desencadeia ação 

de reforçar a dimensão do trabalho coletivo quando organiza a sala em grupos, delega 
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responsabilidade do ambiente de aprendizagem aos alunos, por meio da cooperação 

entre eles. Portanto, nessa postura, a identificamos como mediadora no processo de 

aprendizagem dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem, rico em trocas e 

construção do conhecimento científico. 

Este aspecto da formação dos aportes didáticos também proporcionou o apro-

priar-se do discurso vigente em uma dada comunidade, quando os professores 

incorporam em suas falas termos ou expressões da cultura científica no relato de re-

alização da atividade investigativa em suas salas de aula. 

No processo desta formação continuada para os professores, a identificamos 

como uma forma diferenciada de organização e planejamento das ações, uma vez 

que os docentes tiveram oportunidades de ampliar conceitualmente seus conhecimen-

tos sobre a educação científica e o ensino de Ciências, assim adquirir competências 

docentes, vivenciado práticas com atividades investigativas, implementando-as em 

suas salas de aula e compartilhando os resultados no grupo da formação, asseme-

lhando-se a uma comunidade de aprendizagem que segundo Abreu (2013) “é uma 

variedade de pessoas e/ou subgrupos que partilham o mesmo objetivo”. 

Seguimos objetivos traçados para responder a questão da pesquisa em que por 

meio de nossas análises observamos a construção de conhecimentos sobre o ensino 

de Ciências que mobilizam competências docentes por meio de vivências e reflexões 

em atividades investigativas na formação continuada de professores dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, identificamos que a partir de reflexões pelos docentes a apropri-

ação de aportes teóricos sobre a Alfabetização Científica e o Ensino de Ciências por 

Investigação durante o processo de interações discursivas.  

Observamos que os professore constroem conhecimentos conceituais e meto-

dológicos à medida que participam de processos de formação continuada sobre o En-

sino de Ciências. 

Evidenciamos durante os momentos de socialização da prática que o Ensino de 

Ciências por Investigação contribuiu enquanto proposta inovadora para o ensino de 

Ciências na prática dos professores, influenciado na mudança do olhar para o ensino 

de Ciências dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de maneira problematizadora, 

instigando os alunos a construirem o conhecimento, evidenciada nos relatos sobre a 

atividade investigativa realizada em sala de aula. 
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Nesse contexto, as nossas análises evidenciaram nos três Aspectos da forma-

ção continuada e da pesquisa alguns pontos essenciais para formação e prática do-

cente, apontando a necessidade de um olhar mais apurado para a formação no ensino 

de Ciências para os professores dos Anos Inicias do Ensino Fundamental, pois por 

terem uma formação generalista na licenciatura as bases para o ensino dessa área 

do conhecimento, lhes são apresentadas de forma superficial, sem muitos aprofunda-

mentos. 

A pesquisa aponta a abordagem do Ensino de Ciências por Investigação como 

uma forma de aproximar os professores da cultura científica, uma vez que quando 

estes passam pelo processo de formação continuada como aprendizes, conseguem 

vivenciar por meio de atividades investigativas todo o processo em que os alunos pas-

sarão em suas salas de aula. Assim, levantando hipóteses, argumentando, avaliando 

e registrando os seus achados, que segundo autores que dissertam sobre o Ensino 

de Ciências por Investigação, são elementos que fazem parte da cultura científica, 

(BRRICIA; CARVALHO 2016; SASSERON, 2015; CARVALHO, 2013, 2011). 

Dessa maneira entendemos que esse modelo de formação continuada de pro-

fessores pode ser ampliado para outras áreas do Conhecimento com as devidas adap-

tações, por ser uma forma organizada na qual os professores tem oportunidades de 

refletirem sobre suas práticas, construírem embasamentos teóricos sobre a área de 

estudo, vivenciando atividades como aprendizes, se colocando no lugar dos alunos, 

podendo implementar em suas salas de aula, trazendo os resultados para o grupo por 

meio de relatos, discutindo os pontos fortes e os pontos fracos nas interações discur-

sivas em um ambiente com características de uma comunidade de aprendizagem. 

Defendemos que esse modelo de formação continuada seja ampliado para os profes-

sores dos Anos Finais do Ensino Fundamental, como também do Ensino Médio.  

Para tanto, essa pesquisa corrobora com as discussões relacionadas à formação 

continuada no ensino de Ciências de professores generalistas, atuantes nos Anos Ini-

ciais do Ensino Fundamental, uma vez que aponta possibilidades para que estes pos-

sam construir conhecimentos da cultura científica, tendo o Ensino de Ciências por 

Investigação como proposta mediadora nesta construção. 

Concluímos esse estudo, defendendo a ideia de uma proposta formação conti-

nuada para professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva do 
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ENCI que contemple três aspectos cruciais nesse processo. Estes aspectos se sus-

tentam formando um tripé, em que  aportes teóricos, os aportes didáticos e aportes 

práticos são interdependentes em que um não existe sem o outro. Dessa maneira, 

por meio destes os professores como aprendizes poderão construir conhecimentos 

relacionados à educação científica e ao ensino de Ciências, desenvolvendo compe-

tências docentes nas interações, refletindo sobre sua prática, vislumbrando caminhos 

para que seus alunos possam construir os conhecimentos sobre a AC de maneira 

consciente, como também ao mesmo tempo, assim, estes docentes possam ampliar 

tais processos em suas vidas diárias e profissional, atribuindo relevância ao ensino de 

Ciências como uma área de conhecimento tão necessária como as demais. 
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APÊNDICE I: TCLE Professoras   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  
 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e En-

sino de Ciências, intitulada “Alfabetização Científica mediada pelo ensino por investiga-

ção: construindo novas competências na formação continuada de professores dos 

anos iniciais”, de responsabilidade da Pesquisadora Sueli Fagundes Moreira sob a orienta-

ção da Profa. Dra. Viviane Briccia do Nascimento.   Essa pesquisa se justifica porque a pro-

posta de ensino de Ciências por investigação vem se mostrando muito importante para a for-

mação continuada de professores, no desenvolvimento de habilidades e competências fun-

damentais e, portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar a construção de conhecimentos 

sobre a Alfabetização Científica e a articulação de novas competências por meio vivenciais e 

reflexões em atividades investigativas na formação continuada de professores dos Anos Ini-

ciais .  Sua participação consistirá em fazer parte dos encontros de formação, aplicar 

atividades de ensino por investigação em suas aulas e concordar em ter ambos regis-

trados em audiovisual, para futura análise, porém, apenas suas falas citadas e anali-

sadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados todos os sujeitos que aceita-

rem participar da pesquisa, porém, em nenhum momento essas imagens serão divul-

gadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descar-

tados.   

 Nesses encontros de formação , não haverá intervenção da pesquisadora e 

não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento das vivências individuais e grupais 

e/ou avaliação, bem como não haverá qualquer prejuízo pedagógico ao professor que 

não participar da pesquisa. Para evitar sua identificação, trocaremos seu nome por 

outro, fictício, e não divulgaremos quaisquer imagens suas, para evitar constrangi-

mentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade 

para proteger a privacidade de todos os envolvidos.  É importante que você saiba que 

sua participação é totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de remu-

neração nem custo. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer momento antes de 

sua conclusão, inclusive durante a condução das formações e mesmo após ter assi-

nado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa 

comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as eta-

pas da pesquisa. Informo que você tem direito à indenização, caso sofra algum preju-

ízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. Você também tem direito ao ressarci-

mento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa.   

 A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas 

a existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando você 

for chamado (a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assis-

tente, devido a uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma 

câmera, uma vez que, as atividades de formação serão videogravadas. Mas, caso 

haja de sua parte algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito de não 

participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum 

problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Outro desconforto que 

pode ser gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente nos três encontros 
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da formação, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar cons-

trangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se você não se sentir 

confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. 

Em relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em infor-

mações importantes sobre inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Inves-

tigação na prática docente. Além disto, que contribua para sua formação continuada 

e para novas aprendizagens, uma vez que se trata de uma abordagem metodológica 

que vem sendo validada mundialmente.  

 Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste 

documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liber-

dade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer 

momento.   

  

___________________________________________________  
Sueli Fagundes Moreira 

(Pesquisadora Responsável)  
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em  

Ciências/UESC 
Contatos Fone: (73) 988614059,   

 e-mail: aresucamoreira@hotmail.com 

  

  

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: 
“Alfabetização Científica mediada pelo ensino por investigação: construindo no-
vas competências na formação continuada de professores dos anos iniciais” e 
declaro que fui devidamente informado sobre minha participação na mesma bem 
como sobre meus direitos.   

Ilhéus, ___/___/_______.  

  

  

  

________________________________________________  

Assinatura  

  

  

 

 

 

 

  

  
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos ana-

lisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em 

caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica 

no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre 

Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: 

cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 

às 16h.  
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 APÊNDICE II: 

Transcrição dos três encontros da formação. 

 

Justificamos que pela quantidade de páginas, as transcrições estarão contidas em 

um pen-drive. 

  

 


