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RESUMO 

 

A Situação de Estudo (SE) tem sido percebida por especialistas das Ciências da 
Educação como forma de reconfiguração do currículo que, em seus espaços 
coletivos de produção curricular, têm contribuído de forma inovadora para a 
formação inicial e continuada de professores de Ciências. Face à compreensão de 
que ações formativas com caráter de inovação como as proporcionadas pela SE 
necessitam ser analisadas constantemente quanto aos seus limites e possibilidades 
para a profissionalização docente, o presente estudo se preocupou em investigar a 
constituição de saberes docentes na formação inicial de professores de Ciências 
que vivenciaram a construção de Situações de Estudo durante as disciplinas de 
Estágio Supervisionado I e II, em uma proposta de formação com caráter 
interdisciplinar entre os cursos de licenciatura em Física e Química da UESC. Dessa 
forma, ao propormos os objetivos deste estudo, buscamos construir compreensões a 
partir das seguintes questões de pesquisa: Quais as possíveis contribuições da 
participação no processo de produção curricular da Situação de Estudo para a 
constituição de saberes docentes na formação inicial de professores de Ciências? 
Quais os saberes profissionais adquiridos por esses futuros professores ao 
vivenciarem esse contexto de produção curricular? Dentre os autores que discutem 
a temática “saberes docentes e formação profissional” esta pesquisa se aproxima da 
perspectiva teórica de Maurice Tardif, na medida em que o autor defende uma 
concepção da epistemologia da prática profissional e se dedica a investigar a 
natureza dos saberes que são efetivamente utilizados pelos professores durante sua 
prática, bem como a relação que esses profissionais estabelecem com seus saberes 
no âmbito da carreira. Diante dessas considerações, o presente estudo foi 
construído por meio de abordagens qualitativas e, para a obtenção dos dados, 
utilizamos de instrumentos de investigação como videogração, relatos escritos e 
entrevistas semiestruturadas. Após a construção do corpus de pesquisa, os dados 
foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Com o auxílio dessa 
metodologia de análise, nossas compreensões foram construídas por meio de três 
categorias de análise: 4.2.1 Percepções sobre os processos educativos a partir da 
Situação de Estudo; 4.2.2 O trabalho colaborativo como lócus de produção de 
saberes; 4.2.3 Contextualização e interdisciplinaridade na abordagem de conteúdos 
de Ciências. Assim, os resultados desta pesquisa apresentam indícios de 
constituição de saberes docentes que orientam uma prática interdisciplinar, 
contextualizada, que prioriza ações coletivas e um trabalho pedagógico voltado às 
necessidades de aprendizagem do aluno. Consideramos que as aprendizagens 
profissionais possibilitadas por meio da Situação de Estudo contribuíram para que os 
futuros professores de Física e Química ampliassem suas compreensões acerca da 
complexidade da prática educativa, o que ocasiona em um distanciamento de visões 
simplistas sobre o ensino de Ciências.   
 
Palavras-chave: Formação de Professores; Saberes Docentes; Situação de Estudo. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Study Situation (SE) has been perceived by specialists in the Sciences of 
Education as a form of reconfiguration of the curriculum that, in its collective spaces 
of curricular production, have contributed in an innovative way to the initial and 
continued formation of Science teachers. Considering the understanding that 
education actions with innovation character as those provided by the SE need to be 
constantly analyzed as to their limits and possibilities for teacher professionalization, 
the presente study was concerned with investigating the constitution of teacher 
knowledge in the initial formation of Science teachers who lived the construction of 
Study Situations during the disciplines of Supervised Stage I and II, in a proposal of 
formation with na interdisciplinary character among the undergraduate courses in 
Physics and Chemistry of UESC. Thus, in proposing the objectives of this study, we 
seek to construct understandings from the following research questions: What are 
the possible contributions of participation in the curricular production process of the 
Study Situation for the constitution of teacher knowledge in the initial formation of the 
Science teachers? What professional knowledge acquired by these future teachers 
during the experience in the spaces of construction of Study Situations? Among the 
authors who discuss the theme “teacher knowledge and professional training” this 
research approaches the theoretical perspective of Maurice Tardif, in that the author 
defends a conception of the epistemology of professional practice and is dedicated to 
investigate the nature of the knowledge that are effectively used by teachers during 
their practice, as well as the relationship that these professional establish with their 
knowledge in the career field. Considering these considerations, the present study 
was constructed through qualitative approaches and, to obtain the data, we used 
research instruments such as videography, written reports and semi-structured 
interviews. After the construction of the research corpus, the data were analyzed 
through Discursive Textual Analysis (ATD). With the aid of this methodology of 
analysis, our understandings were constructed through three categories of analysis: 
4.2.1 Perceptions about education processes from the Study Situation; 4.2.2 
Collaborative work as a locus of knowledge production; 4.2.3 Contextualization and 
interdisciplinarity in the approach of Science contents. Thus, the results of this 
research present evidence of the constitution of teaching knowledge that guides an 
interdisciplinary practice, contextualized, that prioritizes collective actions and a 
pedagogical work focused on the students’ learning needs. We consider that the 
professional learning made possible through the Study Situation contributed to the 
future teachers of Physics and Chemistry to broaden their understanding about the 
complexity of the education practice, which leads to a distancing of simplistic visions 
about Science teaching. 
 

Key Words: Teacher Education; Teaching Knowledge; Study Situation.
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INTRODUÇÃO 

 

Em tempos atuais, o cenário social em que vivemos é fortemente marcado 

pela inovação tecnológica e por novos espaços de interações sociais. Os sistemas 

de informação e de comunicação que têm se instalado na sociedade contemporânea 

têm favorecido o rompimento de fronteiras geográficas na busca pelo conhecimento 

e têm atribuído novos sentidos à democracia e à vida em sociedade. Em decorrência 

dessas transformações e conscientes de que a posse de conhecimentos é um dos 

determinantes de desigualdades sociais (GATTI, 2016), hoje, avolumam-se 

preocupações com as ações educativas, a qualificação da formação de professores, 

com “o quadro agudo de desigualdades socioculturais que vivemos e ante os 

desafios que o futuro próximo parece nos colocar” (GATTI, 2016, p.162).  

Nas últimas décadas, estudos que têm como foco a formação de 

professores para o exercício na Educação Básica têm suscitado preocupações com 

a estrutura e o desenvolvimento curricular dos cursos de licenciatura, com os 

modelos de formação que têm orientado práticas educativas e com as condições de 

trabalho oferecidas ao professor (GATTI, 2010; 2016; DINIZ-PEREIRA, 2014). Com 

um olhar mais específico para as singularidades do ensino e formação de 

professores de Ciências, tais preocupações contemplam reflexões sobre o papel do 

professor na educação científica, o contexto social e político em que se tem pensado 

o ensino de Ciências e a escola para a qual tem se voltado a formação do professor 

como profissional responsável por esse processo de ensino (VEIGA; VIANA, 2012).  

Novas perspectivas para a formação do professor de Ciências apontam para 

a superação de um modelo de formação no qual o saber sobre o ensino ainda se 

aproxima da lógica da racionalidade técnica (FREITAS; VILLANI, 2002). Uma 

superação desse modelo concebe a formação do professor como um processo 

contínuo e progressivo; uma formação humana que considera os elementos que 

constituem esse sujeito; um processo que possibilite a formação de um profissional 

que venha a refletir sobre sua própria prática e sobre ela produzir e mobilizar 

saberes (DINIZ-PEREIRA, 2014). 

Diante do cenário em discussão, das preocupações suscitadas com o 

processo de ensino e aprendizagem em Ciências, especialistas têm buscado 

construir novos caminhos para as demandas da educação na sociedade 
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contemporânea. Desde os anos finais da década de 1990, pesquisadores do Grupo 

Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Gipec-Unijuí) têm 

desenvolvido estudos com foco na reorganização curricular do Ensino de Ciências, 

buscando superar um ensino que, ao longo dos anos, tem se apresentado de forma 

descontextualizada, fragmentada e com uma visão linear que pouco se relaciona 

com as vivências cotidianas dos estudantes fora da escola. A partir dos anos 2000, a 

proposta de reconfiguração curricular produzida pelo Gipec-Unijuí passou a ser 

denominada Situação de Estudo (MALDANER et al., 2007).  

Com base nos pressupostos vigotskianos, as Situações de Estudo são 

concebidas e produzidas em espaços coletivos de estudo e interação entre 

professores da Educação Básica, professores da universidade e estudantes dos 

cursos de licenciatura, em uma produção que rompe com a forma disciplinar de 

organização do ensino e, com uma abordagem interdisciplinar, leva à sala de aula 

conteúdos organizados com base nas vivências sociais dos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem (MALDANER et al., 2007). 

Reconhecendo na Situação de Estudo não só uma proposta que possibilita 

repensar o currículo, mas também oportuniza reflexões sobre a formação do 

professor de Ciências, ao longo do texto buscamos tecer aproximações entre as 

perspectivas atuais para a formação de professores e a Situação de Estudo como 

forma de reconstrução do currículo que, em seus espaços de produção curricular, 

possibilita aos sujeitos envolvidos produzir e mobilizar saberes.  

Dentre os autores que discutem os saberes docentes e formação 

profissional, essa pesquisa se aproxima da perspectiva de Tardif (2012) na medida 

em que se preocupa em investigar os saberes constituídos pelos professores em 

formação inicial que participaram da elaboração e desenvolvimento de Situações de 

Estudo. 

O interesse em investigar a constituição de saberes docentes na formação 

inicial de professores foi despertado quando eu era aluno do curso de licenciatura 

em Química na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Ao longo do 

curso, frequentemente me questionava sobre quais os conhecimentos profissionais 

eram relevantes para que eu pudesse me tornar um bom professor de Química. 

Antes mesmo de concluir o curso de licenciatura, iniciei a docência como professor 

de Química em uma escola de nível médio na rede pública de ensino. No início da 
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carreira, me angustiava trabalhar conceitos químicos em sala de aula, que, ao meu 

ver, pouco se relacionavam com a vida cotidiana dos alunos. Assim, na condição de 

professor e também de aluno do curso de licenciatura, minhas angústias eram 

levadas para o espaço da Universidade, onde eu discutia com meus colegas e 

professores questões relacionadas ao ensino e aprendizagem de conceitos 

químicos. De forma prazerosa, ao aprofundar meus estudos acerca dessas 

questões, fui me constituindo pesquisador de minha própria prática. A sala de aula 

antes tida como um espaço de angústia, tornou-se meu ambiente de pesquisa. 

Nesse movimento, na medida em que tomava consciência das minhas limitações 

como professor face à complexidade dos processos de ensino e aprendizagem de 

conhecimentos químicos, me preocupava também a forma como outros professores 

(colegas de trabalho e do curso de licenciatura) entendiam esses processos. Nestas 

condições, ao ingressar no curso de mestrado acadêmico, o fiz com o intuito de 

pesquisar os saberes dos professores e, posteriormente, retornar à Universidade na 

condição de professor pesquisador e poder contribuir na formação inicial de 

professores de Química.  

Nesse cenário, a Situação de Estudo me foi apresentada no momento em 

que ingressei na Pós-Graduação. Ao ser convidado para participar do projeto 

“Situação de Estudo: possibilidade de (re)pensar a formação inicial e continuada de 

professores de Física e Química”, o qual ainda seria iniciado, percebi a oportunidade 

de investigar a constituição de saberes docentes na formação inicial de professores 

de Ciências em um contexto de pesquisa que poderia contribuir com novos 

elementos para minha formação como professor e pesquisador.   

Desse modo, além da satisfação pessoal, o presente estudo se justifica face 

à necessidade de pesquisas que investiguem, continuamente, contextos de 

formação como os proporcionados pela Situação de Estudo, que, de forma 

inovadora, impactem na formação de professores de Ciências.  

Assim, o presente estudo possui como tema “os saberes docentes e a 

formação inicial de professores de Ciências nos espaços de produção curricular da 

Situação de Estudo” e busca “investigar a constituição de saberes docentes na 

formação inicial de professores de Física e Química que, de forma conjunta, 

vivenciaram a construção de Situações de Estudo nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado I e II, dos respectivos cursos de licenciatura da UESC”. 
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Questões de pesquisa impulsionaram o desenvolvimento desta investigação 

ao suscitarem as seguintes indagações: Quais as possíveis contribuições da 

participação no processo de produção curricular da Situação de Estudo para a 

constituição de saberes docentes na formação inicial de professores de Ciências? 

Quais os saberes profissionais adquiridos por esses futuros professores ao 

vivenciarem esse contexto de produção curricular?  

Para obter respostas a essas indagações, foram pensados os seguintes 

objetivos específicos: 

 Analisar as contribuições da Situação de Estudo para a constituição de 

saberes docentes na formação inicial de professores de Física e 

Química. 

 Identificar quais os saberes adquiridos por esses licenciandos durante a 

vivência nos espaços de produção curricular da Situação de Estudo.  

 Investigar como as relações entre os sujeitos envolvidos na construção 

de Situações de Estudo contribuem para a constituição de saberes 

docentes dos professores em formação inicial. 

Diante desses objetivos e buscando construir caminhos para a melhor 

compreensão dos fenômenos em estudo, esta dissertação se estrutura em quatro 

capítulos. 

No capítulo I, estabelecemos uma discussão sobre a formação de professores 

de Ciências e os saberes docentes que se estrutura em três momentos: no primeiro 

momento, discutimos as principais tendências da pesquisa sobre formação de 

professores no Brasil, destacando aspectos de maior interesse e contextos de 

formação ao longo de uma linha temporal traçada entre a década de 1970 e os 

tempos atuais; no segundo momento, são tecidas considerações sobre a formação 

inicial de professores de Ciências face às demandas sociocientíficas da sociedade 

contemporânea; no terceiro momento, iniciamos um diálogo sobre os saberes 

docentes em linhas gerais e, ao longo do texto, conduzimos a discussão à 

perspectiva de Maurice Tardif, ao mesmo tempo em que situamos a docência como 

uma profissão que requer saberes especializados e que se relaciona diretamente 

com elementos que constituem a identidade do professor.  



15 

 

No capítulo II, de forma breve, apresentamos a Situação de Estudo como 

concebida em seu contexto histórico e em seus pressupostos básicos. Após esse 

primeiro momento, traçamos uma discussão com foco nas contribuições da Situação 

de Estudo para a formação inicial de professores de Ciências com fundamento no 

cenário apresentado por pesquisas que tratam da temática a partir dos anos 2000. 

No capítulo III, buscamos proporcionar ao leitor uma imersão no contexto 

deste estudo, ao apresentar o contexto da pesquisa, os sujeitos participantes, os 

instrumentos utilizados para a obtenção de informações e os procedimentos 

adotados pelos pesquisadores para a análise e interpretação dos dados.  

Por fim, no Capítulo IV, dialogamos sobre as interpretações construídas a 

partir da Análise Textual Discursiva (ATD) sobre o corpus de pesquisa desta 

investigação. Dessa forma, apresentamos os dados por intermédio de três 

categorias de análise: 4.2.1 Percepções sobre os processos educativos a partir da 

Situação de Estudo; 4.2.2 O trabalho colaborativo como lócus de produção de 

saberes; 4.2.3 Contextualização e interdisciplinaridade na abordagem de conteúdos 

de Ciências. 
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CAPÍTULO I – A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS E A 

TEMPORALIDADE DO SABER DOCENTE 

Ao longo deste capítulo, buscamos contextualizar a formação de professores 

no Brasil, situando os impasses, desafios e perspectivas da área para a formação 

docente e melhoria do ensino na Educação Básica. O texto se estrutura em três 

momentos: inicialmente, apresentamos as principais tendências da pesquisa sobre 

formação de professores, destacando aspectos de maior interesse e contextos de 

formação, em uma linha temporal traçada entre a década de 1970 e os tempos 

atuais; num segundo momento são tecidas algumas considerações sobre a 

formação inicial do professor de Ciências face às demandas socioculturais da 

sociedade contemporânea e, por fim, discutimos a docência como uma profissão 

que requer saberes especializados e que se relaciona diretamente com elementos 

que constituem a identidade do professor. 

 

1.1 A formação de professores no Brasil: tendências do campo da pesquisa e 

contextos de formação 

Como campo de pesquisa, a Formação de Professores no Brasil e no mundo 

começa a se consolidar em meados dos anos 1970. Entretanto, isso não significa 

que antes dessa época não houvesse pesquisas que abordassem o tema “formação 

de professores”. Até a década de 1970, uma boa parte dos estudos sobre a temática 

não necessariamente se baseava em resultados de pesquisas – fundamentados em 

dados empíricos – mas apresentava textos que analisavam as condições em que 

ocorria a formação de educadores e as políticas públicas voltadas para a preparação 

desses profissionais, o que dificultava o reconhecimento do campo como linha de 

pesquisa (DINIZ-PEREIRA, 2013).  

Durante esse período histórico – compreendido entre o final dos anos 60 e 

meados dos anos 70 – a pesquisa em Educação no Brasil teve seu desenvolvimento 

marcado pela implantação dos programas de pós-graduação em Educação, o que 

ocasionou uma ampliação das temáticas de estudo – incluindo a pesquisa sobre 

formação de professores – e um aprimoramento nas metodologias de pesquisa 

(FELDENS, 1983; DINIZ-PEREIRA, 2013).  

Em referência a esse período, segundo Feldens (1983, p.28): 
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Problemas de diferentes naturezas passaram a ser analisados, usando 
novas e variadas metodologias de pesquisa. Currículos, avaliação de 
programas, caracterização dos sistemas escolares e dos recursos 
educacionais, a relação entre educação e trabalho, as características dos 
estudantes, suas famílias e comunidades, a nutrição e a aprendizagem, 
validade e fidedignidade dos instrumentos de avaliação, estratégias de 
ensino, entre outros, são alguns dos tópicos que têm sido estudados [...] 
Outra tendência observada, no final dos anos 70 e início dos anos 80, é a 
iniciação de estudos sobre política educacional, bem como análise 
institucional e organizacional.  

De forma mais específica, no que se refere aos estudos sobre formação de 

professores durante a década de 70, as investigações preocupavam-se com o papel 

exercido pela educação na sociedade, com os métodos de treinamento de 

professores para exercer esse papel e com os modelos de formação presentes nos 

cursos de licenciatura (FELDENS, 1983). A maioria dos estudos centrava-se na 

dimensão técnica da formação docente, em um contexto histórico em que a 

formação do professor era tratada como neutra, ou seja, desvinculada da conjuntura 

político-social e cultural do país e o “educador” era concebido como um especialista 

do conteúdo, um técnico da educação (CANDAU, 1982).  

Nesse contexto histórico tinha-se a visão de educação como uma ciência 

aplicada, ou seja, consoante com o pensamento positivista, acreditava-se que as 

questões educacionais deveriam ser tratadas como problemas técnicos, passíveis 

de resolução mediante a aplicação de conhecimentos científicos (SANTOS, 1991). 

Vinculada a esse pensamento, a formação de educadores nos cursos de licenciatura 

foi fortemente influenciada por um modelo de formação que ficou conhecido como 

modelo da racionalidade técnica (SCHON, 1983).  

Nos pressupostos desse modelo, também conhecido como epistemologia 

positivista da prática, "a atividade profissional consiste na resolução instrumental de 

problemas, tornada rigorosa pela aplicação de teorias e técnicas científicas" 

(SCHON,1983, p.21). De forma hierárquica, separava-se nesse modelo a pesquisa 

da prática educacional. A pesquisa, realizada por pesquisadores da educação, 

consistia em produzir conhecimentos científicos que viessem a ser aplicados em 

situações práticas, sendo os educadores os responsáveis por implementar esses 

conhecimentos para a resolução de problemas da prática (SANTOS, 1991). Por 

conseguinte, a formação de educadores nesse modelo era orientada para a 

formação de “especialistas de conteúdo”, centrada nas áreas de conteúdo específico 

e havia dissociação entre teoria e a prática educacional (CANDAU, 1982).  
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De acordo com Pereira (1999, p.112),  

As principais críticas atribuídas a esse modelo são a separação entre teoria 
e prática na preparação profissional, a prioridade dada à formação teórica 
em detrimento da formação prática e a concepção da prática como mero 
espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto 
epistemológico próprio. Um outro equívoco desse modelo consiste em 
acreditar que para ser bom professor basta o domínio da área do 
conhecimento específico que se vai ensinar. 

Assim, no que concerne à formação do professor até a década de 1980, as 

pesquisas indicavam preocupações com os métodos de treinamento de professores, 

com a instrumentalização técnica, com aspectos operacionais da formação e do 

processo de ensino e aprendizagem que não se preocupavam com as 

características do contexto social, político e cultural nas quais estavam imersos. Em 

um cenário de insatisfação frente à visão que se tinha sobre a educação e a 

formação de educadores, caracterizava-se como crise educacional o momento 

vivido pela profissionalização docente no contexto educacional brasileiro (CANDAU, 

1982; FELDENS, 1983; DINIZ-PEREIRA, 2011). 

No início dos anos 80, o descontentamento gerado com o pensamento 

tecnicista que se tinha na década de 1970, impulsionou um movimento de rejeição 

às ideias predominantes da época e mudanças de concepções no que se refere à 

educação e formação de professores (CANDAU, 1982; FREITAS, 2002; DINIZ-

PEREIRA, 2013). 

Segundo Candau (1982), até a referida década, os estudos realizados sobre 

a formação de educadores que trouxeram contribuições para que se pudesse 

entender o processo educativo e as articulações entre suas diferentes dimensões, 

agrupavam-se em três perspectivas: dimensão técnica do processo de formação de 

professores e especialistas em educação; dimensão humana e dimensão político-

social.  

A dimensão técnica refere-se a uma visão de educação em uma perspectiva 

sistêmica, como concebida no modelo da racionalidade técnica. Assim, nessa 

dimensão, destaca-se o tecnicismo, que reduz a educação e a formação de 

professores à instrumentalização técnica.  

A dimensão humana tem como ênfase uma análise sobre as variáveis do 

processo ensino-aprendizagem, destacando-se os componentes relativos à 

interação humana. Nessa perspectiva, “a educação é vista fundamentalmente como 
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um processo de crescimento pessoal, inter-pessoal e grupal, e o educador como um 

facilitador deste crescimento” (CANDAU, 1982, p.21).  

A dimensão político-social, diferindo da dimensão técnica e dimensão 

prática, não enfatiza as dimensões internas do processo de formação de professores 

e especialistas em educação sem relacioná-las às características contextuais, 

sociais e econômicas que condicionam esse processo. A educação nessa 

perspectiva é entendida como uma prática social articulada ao contexto 

socioeconômico e político no qual se situa, e a prática educacional, não é vista como 

neutra, ela está a serviço da transformação social.  

Ambas as dimensões humana e político-social têm suas perspectivas 

consoantes com os modelos da racionalidade prática e racionalidade crítica, 

respectivamente.  

No modelo da racionalidade prática, a educação é concebida como um 

fenômeno que ocorre em situações de grande complexidade, em uma realidade 

social fluida e reflexiva, o que exige dos profissionais envolvidos nesse processo a 

tomada de decisões sábias, com julgamentos complexos, não podendo a prática 

educacional ser reduzida a uma mera aplicação de procedimentos técnicos (CARR; 

KEMMIS, 1986).  

Nos pressupostos desse modelo, não existe um conhecimento profissional 

pronto que possa ser aplicado para a solução de cada caso-problema que venha a 

emergir dos eventos cotidianos da sala de aula; os problemas não se apresentam de 

forma definida para os educadores, como presume o modelo da racionalidade 

técnica. A realidade educacional segundo o pensamento prático caracteriza-se como 

incerta, singular, o que exige de seus profissionais uma investigação sobre um 

contexto prático, a estruturação de um problema e uma reflexão na ação e 

posteriormente sobre ela, produzindo novas formas de compreender e enfrentar os 

problemas estruturados (SANTOS, 1991; PÉREZ GÓMEZ, 1992).   

No modelo da racionalidade crítica, a educação é vista como historicamente 

localizada – inserida em um contexto sócio-histórico – e com consequências sociais 

e políticas que afetam a vida dos envolvidos no processo educacional. Carrega uma 

visão de pesquisa diferente do que pressupõem os modelos técnico e prático. Nos 

pressupostos da ciência educacional crítica, a pesquisa é participativa, colaborativa, 
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no sentido de na e para a educação, direcionada para a transformação de práticas 

educacionais, dos entendimentos e valores atribuídos à educação, sendo 

desenvolvida pelos envolvidos nesse processo (CARR; KEMMIS, 1986).   

 Ao estabelecer uma análise comparativa entre as visões que se tem quanto à 

estruturação de problemas na racionalidade crítica em comparação às 

racionalidades técnica e prática, Diniz-Pereira (2014) nos ajuda a compreender 

melhor os pressupostos que têm orientado a formação de professores: 

No modelo crítico, o professor é visto como alguém que levanta um 
problema. Como se sabe, alguns modelos dentro da visão técnica e prática 
também concebem o professor como alguém que levanta problemas. 
Contudo, tais modelos não compartilham a mesma visão sobre essa 
concepção a respeito da natureza do trabalho docente. Os modelos 
técnicos têm uma concepção instrumental sobre o levantamento de 
problemas; os práticos têm uma perspectiva mais interpretativa e os 
modelos críticos têm uma visão política explícita sobre o assunto (DINIZ-
PEREIRA, 2014, p.40). 

Os modelos de formação discutidos até então, em paralelo às dimensões 

apresentadas por Candau (1982), apresentam diferentes visões em que se pode 

conceber a educação e a formação de professores. Para Candau (1982), a 

educação é um processo multidimensional e a formação de professores também 

adquire essa perspectiva. Entretanto, mantém-se o desafio de se construir uma 

visão integrada que, partindo de uma perspectiva de educação como prática social, 

considere as variáveis processuais e possa ser traduzida em termos de currículo e 

dinâmica de formação.  

É importante ressaltar que durante esse período histórico, o cenário social e 

político do Brasil foi marcado por um movimento de redemocratização do país, em 

que diversos segmentos sociais lutavam por uma sociedade mais justa, democrática 

e igualitária. A luta dos educadores nesse movimento trouxe contribuições 

importantes para que se pudesse (re)pensar as relações existentes entre a 

sociedade e educação, o papel da escola, do trabalho pedagógico e os objetivos da 

educação. 

Freitas (2002) ao contextualizar esse movimento, discorre que: 

Os anos 80 representaram a ruptura com o pensamento tecnicista que 
predominava na área até então. No âmbito do movimento da formação, os 
educadores produziram e evidenciaram concepções avançadas sobre 
formação do educador, destacando o caráter sócio-histórico dessa 
formação, a necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno 
domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento 
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da consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições 
da escola, da educação e da sociedade. Com esta concepção 
emancipadora de educação e formação, avançou no sentido de buscar 
superar as dicotomias entre professores e especialistas, pedagogia e 
licenciaturas, especialistas e generalistas, pois a escola avançava para a 
democratização das relações de poder em seu interior e para a construção 
de novos projetos coletivos.  (FREITAS, 2002, p.139, destaque do autor). 

Assim, as mudanças que ocorriam no que se discutia acerca da formação de 

educadores expressava bem o movimento vivido pela sociedade brasileira na época. 

Ampliava-se o debate sobre as relações existentes entre educação e sociedade, 

questionando-se a função do educar e o papel dos professores nos processos 

educativos; muito se falava sobre a reestruturação dos cursos de formação docente, 

reafirmando-se a necessidade de rompimento com modelos de formação inspirados 

na racionalidade técnica e novos olhares se voltavam para a escola em sua forma 

de organização e para o caráter político da prática pedagógica e sua importância na 

formação de educadores (CANDAU, 1982; SANTOS, 1991; FREITAS, 2002; DINIZ-

PEREIRA-2013). Embora esse cenário tenha sido marcado por pensamentos e 

discursos efervescentes a respeito do papel da educação e da formação do 

professor, esses discursos não foram capazes de transformar as reais condições da 

formação docente no país na própria década de 1980. 

Os anos finais da década de 1980 e início dos anos 90 marcaram mais um 

momento de transição para o pensamento educacional brasileiro e os estudos do 

campo de Formação de Professores. Os olhares que antes se voltavam para 

questões estruturais da sociedade e sua relação com a educação e a escola, 

passaram a focalizar novas questões de pesquisa, assumindo destaque neste 

cenário os aspectos microssociais da escola – análise da cultura escolar, estruturas 

de poder em seu interior, entre outros –, com um foco maior no papel do “agente-

sujeito” – o professor – e sua profissionalização nos cursos de formação inicial. 

Nesse contexto, nos cursos de formação, buscava-se criar espaços de interação 

entre os saberes pessoais dos professores e a dimensão profissional do processo 

formativo, na medida em que se tinha uma preocupação com o papel do 

desenvolvimento pessoal do professor na constituição de sua identidade profissional 

(SANTOS, 1995; DINIZ-PEREIRA, 2013).  

Segundo Santos (1995, p.19): 

Nesse quadro, os estudos sobre a formação do professor assumem novas 
perspectivas. As luzes sobre o ator, o agente-sujeito, colocam em destaque 
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a figura desse profissional, focalizando-a sob novos prismas. Busca-se 
entender como o professor, mergulhado na cultura pedagógica e 
institucional da escola, constrói sua identidade profissional. Busca-se 
estudar sua história profissional e sua história de vida, analisando como 
estas se cruzam. Busca-se conhecer como, durante a sua formação inicial 
(pré-serviço), ou antes dela, e por meio do exercício de sua profissão, o 
professor vai desenvolvendo um saber sobre o seu ofício.  

Nessa direção, as perspectivas em destaque nas investigações sobre a 

formação do professor na década de 90, distanciam-se de dimensões importantes 

em que a educação foi pensada na década de 80, voltando seu olhar para a prática 

pedagógica como lócus de construção de saberes, ressaltando a importância da 

formação do professor-pesquisador – o profissional reflexivo; aquele que reflete na 

ação – e da concretização de propostas que possam interferir no processo de 

formação de professores (LELIS, 2001; DINIZ-PEREIRA, 2013).   

Com um número crescente de estudos que investigam as práticas 

pedagógicas e se interessam pelos conhecimentos incorporados pelos professores 

ao longo de sua história de vida e trajetória profissional, os saberes docentes 

começam a se constituir como objeto de estudo. Nessa conjuntura, as preocupações 

com a formação do professor voltam-se para os problemas enfrentados pelas 

instituições formadoras: falta de articulação entre teoria e prática durante a formação 

profissional, entre atividades de ensino e pesquisa, entre conhecimentos 

disciplinares e conhecimentos pedagógicos (LELIS, 2001). Diante dos problemas 

elencados, questiona-se a falta de integração entre os sistemas que formam os 

professores, as universidades e as redes de ensino onde esses profissionais irão 

atuar (DINIZ-PEREIRA, 2000).  

Nesse contexto, mantém-se o desafio de rompimento no interior dos cursos 

de licenciatura com o modelo da racionalidade técnica e inicia-se uma reforma nos 

currículos desses cursos com perspectivas de maior articulação entre formação 

acadêmica e realidade prática, de modo que a formação do profissional reflexivo 

como pressupõe o modelo da racionalidade prática, começasse a ganhar maior 

espaço nessa discussão.  

Assim, de acordo com Pereira (1999, p. 113): 

As propostas curriculares elaboradas desde então rompem com o modelo 
anterior, revelando um esquema em que a prática é entendida como eixo 
dessa preparação. Por essa via, o contato com a prática docente deve 
aparecer desde os primeiros momentos do curso de formação. Desse 
envolvimento com a realidade prática originam-se problemas e questões 
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que devem ser levados para discussão nas disciplinas teóricas. Os blocos 
de formação não se apresentam mais separados e acoplados, como no 
modelo anterior, mas concomitantes e articulados. 

Embora a prática assumisse um posicionamento com maior centralidade na 

formação do professor nesse momento histórico, não significa que as mudanças 

curriculares que ocorriam na época supervalorizavam a prática cotidiana em 

detrimento da formação teórica. Defendia-se que a formação do professor 

pesquisador tinha o objetivo de articular “teoria e prática pedagógica, pesquisa e 

ensino, reflexão e ação didática” (DINIZ-PEREIRA, 2000, p.44), sem que houvesse 

uma primazia do conhecimento teórico em relação ao conhecimento prático, ou vice-

versa. Assim, a prática nesse momento ganhava um novo significado, não sendo 

entendida apenas como um mero espaço de aplicação de conhecimentos, restrita ao 

“fazer”, como outrora foi, mas sim como lugar de “ação e reflexão”, de aprendizado, 

de problematização e produção de saberes (LELIS, 2001).  

Nos últimos anos da década de 90, percebe-se a emergência da temática 

Identidade e Profissionalização Docente nas pesquisas sobre formação de 

professores, o que abre perspectivas para questões de interesse da época como a 

identidade profissional docente, a relação do professor com práticas culturais, 

condições de trabalho, carreira docente e discussões de gênero (ANDRÉ, 2002).  

Em síntese, nas últimas três décadas do século XX, os debates e pesquisas 

no Brasil sobre formação de professores foram marcados pela ênfase nas seguintes 

temáticas: o treinamento do técnico em educação (anos 70), a formação do 

educador (anos 80) e a formação do professor-pesquisador (anos 90) (DINIZ-

PEREIRA, 2000). 

Nos anos 2000, as temáticas de pesquisa priorizaram discussões com maior 

ênfase no sujeito professor, suas opiniões, saberes e práticas, deixando em 

segundo plano os debates em torno dos cursos de formação inicial de professores 

(ANDRÉ, 2010; DINIZ-PEREIRA, 2013). Segundo André (2010), as investigações 

desenvolvidas nesse período demonstram interesse em dar voz aos professores, de 

modo a conhecer de forma mais íntima o que fazem, o que pensam, como se 

constituem como docentes, com a intenção de descobrir caminhos mais eficazes 

para a promoção de um ensino de qualidade, o que supõe agrupar elementos que 

auxiliem no processo de reestruturação de práticas de formação. Diante desse 
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cenário, a autora afirma que “investigar o que pensa, sente e faz o professor é muito 

importante, mas é preciso prosseguir nessa investigação, para relacionar essas 

opiniões e sentimentos aos seus processos de aprendizagem da docência e seus 

efeitos na sala de aula” (ANDRÉ, 2010, p.176).  

Alguns autores como André e Andrade (2006) relacionam essa mudança nos 

focos de pesquisa com a chegada das obras de Maurice Tardif ao Brasil – 

produções que abordam a temática “saber docente” –, bem como à ascensão e 

consequente influência de uma literatura internacional que discute identidade e 

profissionalidade docente. Ainda que essa discussão tenha sido apontada por 

pesquisas como um tema emergente nos anos 90 (ANDRÉ, 2002), a mesma só veio 

a ganhar força e se consolidar nos anos 2000. 

A discussão sobre o professor e seus saberes nesse momento histórico 

trouxe reflexões importantes para que se pudesse pensar a profissionalidade 

docente em sua complexidade. Aspectos inerentes ao campo de estudo dos saberes 

dos professores e que ganharam visibilidade na década de 90, como o conceito de 

professor-reflexivo, a formação do professor-pesquisador, a epistemologia da prática 

profissional, etc., são abordados por uma diversidade de perspectivas teóricas entre 

autores brasileiros e problematizados em suas dimensões epistemológicas, políticas 

e profissionais (ALVES, 2007).  

 Críticas em relação aos conceitos de professor-reflexivo e à epistemologia 

da prática suscitam um debate sobre a polissemia do termo “reflexividade”, a 

valorização de conhecimentos tácitos, de experiências práticas na formação 

profissional docente e suas implicações em propostas de políticas educacionais que 

utilizavam dessas teorias para secundarizar o papel do saber científico/acadêmico 

na formação do professor (FREITAS, 2002; DUARTE, 2003).  

No contexto das reformas educacionais que ocorriam no Brasil nesse 

período, entre consensos e dissensos, as compreensões que foram sendo 

construídas a partir das teorias do saber docente suscitaram questionamentos às 

críticas à racionalidade técnica, ao sentido da organização dos cursos de formação 

de professores e das práticas formativas postas em ação, bem como se discutia 

sobre as condições concretas de trabalho docente (ALVES, 2007; ALMEIDA; 

BIAJONE, 2007). De acordo com Alves (2007, p.276):  
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Para a formação de professores, isso representou o entendimento de que a 
formação inicial e contínua precisava avançar em vários aspectos ligados à 
questão pedagógica, mas também em aspectos referentes à dimensão 
política e epistemológica. Questões como a da racionalidade orientadora 
dos cursos, o currículo de formação, a relação universidade-escola, a 
relação entre professores universitários e professores das escolas, as 
condições objetivas de trabalho do professor, a necessidade de formação 
contínua em serviço, a pesquisa docente na escola etc. passaram ou 
voltaram a partir de novos aportes a ser objeto de problematização.  

Considerando as possibilidades e limitações da formação de professores 

para avançar nesses aspectos, o debate em torno dessas questões e do que se 

produzia no campo de estudos sobre o pensamento do professor, resultou em 

propostas concretas de ações formativas, chegando a influenciar de forma marcante 

a constituição de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica em nível superior instituída pelo Conselho Nacional de 

Educação em 2002 (ALMEIDA; BIAJONE, 2007).  

Em tempos atuais, quando analisamos as produções do campo da pesquisa 

sobre formação de professores, percebe-se que muitos dos problemas sinalizados 

desde a década de 70 permanecem inalterados ou se apresentam com nova 

roupagem. Questões como as pontuadas por Alves (2007) têm sido objeto de 

problematização ao longo de décadas e ainda que pensadas em contextos 

históricos, políticos e sociais diferentes ao longo dos anos, elementos de 

conservação são apontados pelas pesquisas da atualidade como um desafio a ser 

superado face às perspectivas de avanço na formação docente.   

 Problemáticas concernentes à estrutura curricular dos cursos de licenciatura 

– sejam na interpretação de propósitos formativos, componentes eleitos ou práticas 

em desenvolvimento –, em novo contexto e articuladas a novos desafios, continuam 

a se apresentar com determinado protagonismo no cenário contemporâneo. Se nas 

décadas de 70 e 80, as investigações sobre formação de professores sinalizavam 

preocupações com a racionalidade técnica na formação docente, permanece ainda 

hoje o desafio de romper com propostas conservadoras de formação inspiradas 

nesse modelo.  

 No século XXI, mesmo com as alterações propostas às instituições 

formadoras e aos cursos de formação por meio da publicação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) em 1996 e posteriormente pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 



26 

 

Básica (Resolução CNE/CP nº 1/2002) em 2002, a exemplo de orientações mais 

integradoras em relação aos conhecimentos disciplinares e conhecimentos 

pedagógicos, verifica-se que, na prática, prevalecem nos cursos de licenciatura 

características herdadas de modelos formativos do século XX, em que se pode citar 

uma maior ênfase na formação disciplinar que na formação para a docência (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011). Isso é corroborado por essas autoras quando 

mencionam que:  

Reformulações e reorientações, complementações ou acréscimos não 
tocaram em seu aparato básico: a formação de cada especialidade 
profissional docente continua sendo feita em cursos separados, estanques, 
com base na “divisão da ciência”; cursos sem articulação entre si, sem uma 
base compartilhada e com clara separação interna entre formação em área 
disciplinar e formação pedagógica: dois universos que não se comunicam 
(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p.95). 

Essa é uma problemática que, somada a outra também proveniente de uma 

concepção técnica de formação docente, a desarticulação entre formação 

acadêmica e realidade prática, impulsiona críticas à fragmentação desse processo 

formativo (GATTI, 2010; DINIZ-PEREIRA, 2011). Fragmentação no sentido de pouca 

articulação – leia-se também a ausência dela – entre os cursos de formação e/ou 

entre os componentes curriculares que integram esses cursos em função de um 

sentido único. Em consequência disso, a formação do professor tem sido marcada 

por uma lógica disciplinar; pensada como um acréscimo à formação específica em 

áreas das Ciências – mais se aproximando dos propósitos formativos de um curso 

de bacharelado que de um curso de licenciatura – e não de forma integrada e em 

razão das necessidades formativas do professor face às demandas educacionais 

que se apresentam. Por esses caminhos,  

A forte tradição disciplinar que marca entre nós a identidade docente e 
orienta os futuros professores em sua formação a se afinarem mais com as 
demandas provenientes da sua área específica de conhecimento do que 
com as demandas gerais da escola básica, leva não só as entidades 
profissionais como até as científicas a oporem resistências às soluções de 
caráter interdisciplinar para o currículo (GATTI, 2010, p.1375).  

O que se observa por meio das pesquisas que vem discutindo o currículo 

dos cursos de formação de professores (GATTI; NUNES, 2009; GATTI; BARRETO; 

ANDRÉ, 2011; GATTI, 2015) é que a relação entre teoria e prática, formação 

específica e formação pedagógica, tão enfatizada em documentos e normas que 

orientam esses cursos, tem se concretizado pouco no cotidiano das licenciaturas. 

Constata-se nessas pesquisas uma dissonância entre o que consta nos projetos 



27 

 

pedagógicos de muitos cursos e o que se concretiza em reais condições de 

formação. Ações formativas com caráter interdisciplinar, que articulem 

conhecimentos disciplinares da área específica com práticas educativas para a 

Educação Básica, mostram-se um desafio. Dentre os fatores que convergem para 

essas condições de formação, podemos citar alguns aspectos pontuados por Gatti 

(2015, p.5):  

Diretrizes curriculares para cada especialidade em separado e com caráter 
muito geral, culturas cristalizadas pela história das licenciaturas como mero 
complemento dos bacharelados, perspectivas cientificistas fragmentárias 
sobre conhecimento, e, desconsideração da área educacional como campo 
de conhecimento. 

Ao mesmo tempo em que essas problemáticas são pontuadas, é possível 

perceber a emergência de novos temas, novas questões e novos desafios para a 

formação de professores. Observa-se nos estudos da área o interesse em discutir 

questões relativas às demandas socioculturais da sociedade contemporânea em 

suas implicações na finalidade dos processos educativos e consequentemente na 

formação de professores para o exercício da docência na Educação Básica (GATTI, 

2013, 2015; MORAIS; DINIZ-PEREIRA, 2014).  

Nessa conjuntura, percebe-se um aumento no número de pesquisas que 

tem se preocupado em investigar temáticas associadas à diversidade cultural que se 

afirma na contemporaneidade – questões de gênero, sexualidade, étnico-raciais, 

constituições identitárias, entre outras, o que, teoricamente, contribui para que se 

possa pensar a formação de professores em articulação com essas questões 

(MORAIS; DINIZ-PEREIRA, 2014). Entretanto, constata-se nos resultados dessas 

pesquisas, a ausência desses temas em ações formativas nos cursos de 

licenciatura.  

 

1.2 A formação inicial do professor de Ciências: desafios e perspectivas na 

contemporaneidade 

 A partir do cenário exposto na seção anterior, observa-se que ao longo dos 

anos a formação do professor tem sido objeto de reflexão e experimentado 

mudanças face às necessidades sociais, políticas e culturais emergentes na 

sociedade. Nesta seção, de modo mais específico, discutimos como essas reflexões 

e mudanças têm impactado na formação inicial do professor para o ensino de 
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Ciências na contemporaneidade.  

 Em tempos atuais, são inúmeras as questões sociocientíficas e culturais que 

marcam as relações humanas e a vida em sociedade. Vivemos em um momento em 

que as condições de vida do ser humano têm sido fortemente influenciadas pelo 

rápido avanço da ciência e da tecnologia e pelo consumo desenfreado de seus 

aparatos. Temos conquistado novos espaços, vivenciado novas interações e, 

cotidianamente, deparamo-nos com uma pluralidade de conhecimentos que 

requerem de nós uma interpretação dos fatos, um rápido posicionamento sobre 

alguma questão, contexto o qual, segundo Gatti (2016), nos coloca diante de 

situações em que a posse de conhecimentos se apresenta como um determinante 

de desigualdades sociais: 

É vigente a ideia de que a posse de conhecimentos é um dos determinantes 
de desigualdades sociais. Ela se mostra como princípio diferenciador de 
pessoas e grupos humanos. Deter certos conhecimentos é poder obter 
vantagens e facilidades no movente mundo atual. Há conhecimentos que 
estão na base de ações que podem trazer melhores condições de acesso a 
bens sociais valorizados, conhecimentos que são relevantes socialmente e 
que têm conotações específicas em ambientes diversificados. Nesse âmbito 
entram em jogo os processos educacionais, lembrando que não se trata 
apenas e estritamente de conhecimento advindo das ciências ou de 
conhecimento instrumental, mas, de um conjunto mais amplo de meios de 
construção de compreensões que possibilitam viver melhor (GATTI, 2016, 
p.165, destaque do autor). 

 Diante desta realidade, faz-se necessário refletir sobre os impactos dessas 

mudanças na cultura escolar, no preparo de professores para atuar frente a essas 

questões e sobre o sentido em educar em Ciências para formar as novas gerações. 

Ao menos no campo da teoria temos caminhado rumo a uma educação científica 

com slogan de “Ciência para todos”, o que situa a necessidade de alfabetizar 

cientificamente um povo, formar para a cidadania, para a participação social.  

 Por esses caminhos, educar em Ciências numa perspectiva de formar para a 

cidadania tem sido tema de discussão e eixo estruturante de estudos desenvolvidos 

nas últimas décadas. Autores como Cachapuz et al. (2005), ao comunicarem suas 

reflexões acerca do papel da educação científica na sociedade do século XXI, 

argumentam a favor de um ensino que considere a Ciência como parte de nossa 

cultura e seja favorável à formação de cidadãos que venham a participar na tomada 

de decisões fundamentadas em assuntos que envolvam Ciência e Tecnologia.  

 Nesse sentido, de acordo com Cachapuz et al. (2005, p.28),  
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[...] a participação dos cidadãos na tomada de decisões é hoje um facto 
positivo, uma garantia de aplicação do princípio de precaução, que se apoia 
numa crescente sensibilidade social face às implicações do 
desenvolvimento tecno-científico que pode comportar riscos para as 
pessoas ou para o meio ambiente. Tal participação, temos que insistir, 
reclamam um mínimo de formação científica que torne possível a 
compreensão dos problemas e das opções – que se podem e devem 
expressar com uma linguagem acessível – e não há de ver-se afastada com 
o argumento de que problemas como a mudança climática ou a 
manipulação genética sejam de uma grande complexidade. 

 É nessa perspectiva que esses autores defendem uma alfabetização 

científica como necessidade do desenvolvimento pessoal e social dos estudantes; 

como possibilidade de inclusão social, de favorecimento à participação consciente 

dos cidadãos em decisões políticas quanto às questões sociocientíficas e 

sociotecnológicas emergentes na sociedade contemporânea. Entretanto, sinalizam 

que tais expectativas referentes às contribuições da educação científica para a 

formação de cidadãos críticos não se têm cumprido e a recusa dos estudantes à 

aprendizagem das Ciências se mostra crescente.  

 Nesse contexto, estudos interessados em analisar esse distanciamento 

entre os pressupostos de uma educação científica e o que se concretiza em espaços 

educativos destacam visões distorcidas e empobrecidas que os professores 

apresentam acerca da natureza da Ciência, as quais permeiam os processos de 

ensino e são, em certa medida, responsáveis pelo fracasso escolar e desinteresse 

de muitos estudantes no estudo das Ciências (FOUREZ, 2003; CACHAPUZ et al., 

2005). 

 Essas visões empobrecidas sobre a natureza da Ciência e da construção do 

conhecimento científico podem ser entendidas como concepções simplistas que 

concebem a Ciência como uma atividade socialmente neutra, ou seja, que durante o 

seu desenvolvimento não sofre influência do meio social e natural e nele não 

impacta; como interpretações descontextualizadas que ignoram as complexas 

relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) e reforçam uma visão 

aproblemática e ahistórica da Ciência (CACHAPUZ et al., 2005). 

 Quando somadas a “ideias docentes de senso comum”, tais visões 

distorcidas conduzem um ensino que transmite uma visão deturpada da Ciência e 

que pouco dialoga com os interesses dos estudantes e com as repercussões sociais 

da produção do conhecimento científico, limitando práticas de ensino nessa área a 

uma mera transmissão de conhecimentos prontos, por vezes inquestionáveis, o que 
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se contrapõem à formação de cidadãos críticos. 

 Na perspectiva de autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) e 

Carvalho e Gil-Pérez (2011), a superação de ideias docentes de senso comum 

sobre o ensino e aprendizagem das Ciências constitui uma das necessidades 

formativas do professor e se apresenta como um desafio para o ensino de Ciências. 

Segundo Carvalho e Gil-Perez (2011), a problemática pauta-se em um “pensamento 

docente espontâneo” que os professores possuem acerca dos processos de ensino 

e aprendizagem em consequência de uma “formação ambiental”, ou seja, um longo 

período em que foram alunos e interagiram com saberes técnicos da docência. 

Ocorre que esses conhecimentos sobre a docência não foram adquiridos de forma 

reflexiva, submetidos à crítica, o que gera uma determinada resistência dos 

professores a uma renovação do ensino, constituindo assim um obstáculo a uma 

atividade docente inovadora.  

 Deste modo, Carvalho e Gil-Pérez (2011) reconhecem o questionamento do 

pensamento docente espontâneo do professor de Ciências como uma necessidade 

formativa desse profissional. Na concepção desses autores, é preciso questionar a 

visão simplista do que é a Ciência e o trabalho científico; a redução frequente do 

aprendizado das Ciências à aquisição enciclopédica de conhecimentos sem que 

sejam contemplados aspectos históricos e de impacto social; a forma naturalizada e 

excludente com a qual se tem lidado com o fracasso dos estudantes em disciplinas 

científicas; a atribuição de atitudes negativas em relação à Ciência e a 

aprendizagem de seus conhecimentos a fatores externos – causas sociais, por 

exemplo –, quando se desconsidera as práticas educativas desenvolvidas pelos 

professores e as expectativas que os mesmos possuem em relação aos alunos; 

questionar assim a ideia de que ensinar é fácil, bastando um bom domínio do 

conteúdo científico a ser ensinado e saberes docentes de senso comum.  

 Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), essas ideias simplistas – as 

quais os autores denominam de “senso comum pedagógico”, implicam em um 

trabalho didático-pedagógico caracterizado pela transmissão mecânica de 

informações, pela construção de uma imagem da Ciência como um produto acabado 

e inquestionável, e estão marcadas de forma intensa em atividades de ensino como 

as descritas a seguir:  

[...] regrinhas e receituários; classificações taxonômicas; valorização 
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excessiva pela repetição sistemática de definições, junções e atribuições de 
sistemas vivos ou não vivos; questões pobres para prontas respostas 
igualmente empobrecidas; uso indiscriminado e acrítico de fórmulas e 
contas em exercícios reiterados; tabelas e gráficos desarticulados ou pouco 
contextualizados relativamente aos fenômenos contemplados; experiências 
cujo único objetivo é a “verificação” da teoria... Enfim, atividades de ensino 
que só reforçam o distanciamento do uso dos modelos e teorias para a 
compreensão dos fenômenos naturais e daqueles oriundos das 
transformações humanas [...] (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2007, p. 31). 

 Face ao cenário exposto, estudos de diversos autores (FOUREZ, 2003; 

CACHAPUZ et al., 2005; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007; 

CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011) convergem quanto a necessidade de uma 

renovação do ensino de Ciências, singularmente no que concerne a mudanças nas 

concepções epistemológicas dos professores em relação à natureza do 

conhecimento científico que se tem ensinado e nas práticas educativas em 

desenvolvimento, seja na Educação Básica ou no ensino universitário. 

 Assim, os desafios para tornar concreta uma educação científica com 

características de formação para a cidadania, com uma perspectiva de “Ciências 

para todos” e que não se limite a um ensino que prioriza a formação de cientistas, 

“incidem diretamente sobre os cursos de formação inicial e continuada de 

professores cujos saberes e práticas tradicionalmente estabelecidos e disseminados 

dão sinais inequívocos de esgotamento” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2007, p.31).  

 Nessa conjuntura, a partir de uma análise crítica sobre as atuais condições 

de formação dos professores de Ciências, Carvalho e Gil-Pérez (2011) propõem 

uma reestruturação desses cursos de formação e defendem uma profunda mudança 

didática com caráter de pesquisa e inovação permanente que, por meio de ações 

formativas, crie condições para que o professor em formação questione suas 

próprias concepções docentes sobre o ensino e aprendizagem das Ciências e se 

envolva em um processo de (re)construção constante de conhecimentos específicos 

dessa área.  

 

1.3 Saberes, Identidade e Formação Profissional Docente 

Característico da formação do professor, a história de vida desse 

profissional, as experiências vivenciadas durante sua formação e prática 

pedagógica, configuram um conjunto de saberes que dão especificidade ao seu 
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trabalho, constituem sua identidade docente e orientam seus modos de ser e de 

estar na profissão.  

Pensar sobre o modo de “ser na profissão” docente nos faz refletir sobre a 

construção da identidade profissional de um sujeito historicamente situado que 

possui seus conhecimentos, práticas e valores condicionados aos processos de 

socialização experimentados em espaços e tempos diversos. No âmbito dessa 

discussão, Pimenta (2012) nos auxilia a compreender melhor como se dá a 

construção dessa identidade profissional quando afirma que: 

[...] se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão 
constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. 
Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente que 
permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque 
prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto 
entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das 
teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, 
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 
situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de 
seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida 
o ser professor (PIMENTA, 2012, p.20).  

Por outro lado, “estar na profissão”, tem mais a dizer sobre a prática 

profissional do professor; sobre a vivência cotidiana no espaço escolar, dos 

enfretamentos que surgem na dinamicidade da sala de aula, sobre a forma como 

esse vive sua profissão. O “estar” é nesse sentido indissociável do “ser professor”, 

pois a prática, considerando a multidimensionalidade do processo educacional, 

requer desse docente a tomada de  

[...] decisões complexas e diversificadas, de natureza pedagógica e política, 
que, em grande parte, extrapolam o espaço escolar. Decisões que tomam 
como referência o conjunto de valores, crenças, hábitos e normas que 
determinam o que este grupo social considera importante, assim como os 
modos de pensar, sentir, atuar e de se relacionar (FARIAS et al., 2011, 
p.70).  

Dessa forma, a ação pedagógica permite ao professor desenvolver sua 

prática profissional, o que requer a mobilização de saberes diversos, oriundos de 

sua história de vida, da sua formação e exercício na docência, ao mesmo tempo em 

que se constitui como docente no espaço escolar. Entrelaça-se nesse processo o 

“ser e o estar” na profissão.  

O interesse por investigar a prática profissional docente tomando como 

objeto de estudo os saberes escolares, os saberes docentes e a relação do 
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professor com esses saberes no cotidiano de sua prática, surge inicialmente no 

cenário internacional (Estados Unidos e Canadá), na década de 1980, como 

premissa do movimento de reforma da formação inicial de professores da Educação 

Básica. 

No Brasil, a introdução dessa temática se deu nos anos iniciais da década 

de 1990 por Maurice Tardif e seus colaboradores, por meio do artigo intitulado “Os 

professores face ao saber: esboço de uma problemática de um saber docente” – 

publicado em 1991 na revista Teoria & Educação –, e posteriormente pelas obras de 

Clermont Gauthier e Lee Shulman. Autores brasileiros como Dermeval Saviani, 

Selma Garrido Pimenta e Paulo Freire também auferem visibilidade nesse cenário 

ao discutirem a temática. Outros autores como Carlos Marcelo García, Philippe 

Perrenoud, Antônio Nóvoa e Kenneth Zeichner, de forma direta ou indiretamente, 

também tratavam do tema “saber docente” (ALMEIDA; BIAJONE, 2007; FARIAS et 

al., 2011). 

De um modo geral, os estudos realizados por Tardif e colaboradores, 

Gauthier, Shulmam, dentre outros, preocuparam-se em investigar o professor em 

ação. Em suas obras, embora apresentem concepções e tipologias diferentes em 

relação ao saber docente, reconhecem o professor como um sujeito que possui uma 

história de vida pessoal e profissional e que, produz e mobiliza saberes no exercício 

de sua prática (ALMEIDA; BIAJONE, 2007; FARIAS et al., 2011). No Quadro 1, 

apresentamos as diferentes classificações tipológicas em que esses autores 

categorizam os saberes docentes. 

Quadro 1: Tipologias do saber docente segundo Shulman, Tardif e Gauthier. 

Autores Tipologias 

Shulman (1986) Conhecimento do conteúdo da matéria ensinada; 
conhecimento curricular; conhecimento pedagógico da 
matéria. 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991) Saberes da formação profissional; saberes disciplinares; 
saberes curriculares; saberes experienciais.  

Gauthier (1998) Saberes disciplinares; saberes curriculares; saberes das 
Ciências da Educação; saberes da tradição pedagógica; 
saberes experienciais; saberes da ação pedagógica.  

Fonte: Elaboração própria com base em Almeida e Biajone (2007). 
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Em nossa pesquisa, na medida em que buscamos investigar a constituição 

de saberes docentes na formação inicial de professores de Ciências, nos 

aproximamos da concepção e tipologias de Maurice Tardif no que tange a temática 

“saber docente”. Nos estudos realizados por esse autor e seus colaboradores, 

discute-se a natureza dos saberes que são mobilizados e efetivamente utilizados 

pelos professores durante sua prática, bem como a relação que esses profissionais 

estabelecem com seus saberes no âmbito do trabalho cotidiano e ao longo de uma 

carreira. Nesse contexto, Tardif (2012) defende uma concepção de epistemologia da 

prática profissional com a finalidade de revelar os saberes da docência, 

“compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e 

como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função 

dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho” (TARDIF, 2000, 

p.11).  

Ao falar do saber dos professores, Tardif (2012) o faz em um sentido e 

contexto amplo, incorporando à noção de saber a ideia de conhecimento, 

competências, habilidades; relacionando-o às múltiplas dimensões do ensino, ao 

contexto do trabalho docente e aos elementos que o constituem, à realidade social, 

organizacional e humana na qual o professor está imerso. Assim, compreende esse 

saber em sua relação com o trabalho dos professores na escola e na sala de aula e 

o define da seguinte forma: 

O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 
de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 
flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está 
relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de 
vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos 
em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc. (TARDIF, 
2012, p.11). 

Para o autor, o saber dos professores é um saber social por vários motivos: 

primeiro por ser partilhado por um grupo de professores que, embora possuam suas 

especificidades, possuem uma formação comum, estruturam-se por meio do 

trabalho coletivo em um mesmo sistema organizacional, sendo assim submetidos a 

condições de trabalho comparáveis; em segundo, porque o professor não define 

sozinho o seu próprio saber profissional, pois se trata de um saber produzido 

socialmente, definido, orientado e legitimado por diversos grupos sociais 

(Universidade, administração escolar, Ministério da Educação, etc.); em terceiro, 

porque o seu trabalho se dá por meio de interações humanas e seu objeto de 
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trabalho é também um objeto social – práticas sociais – em função de um projeto: 

educar outro ser humano; em quarto, porque o que os professores ensinam, bem 

como sua forma de ensinar, evolui com o tempo e com as transformações que 

ocorrem em uma sociedade; por fim, em quinto, trata-se de um saber social por ser 

adquirido no contexto de uma socialização profissional, e nesse mesmo contexto ser 

incorporado à prática docente, modificado e adaptado às reais condições do 

ambiente de trabalho do professor ao longo de uma carreira profissional (TARDIF, 

2012).  

Outro aspecto que o autor destaca em suas obras é a diversidade e 

temporalidade desse saber (TARDIF, 2012). Diversidade no sentido de ser plural, 

heterogêneo, proveniente de diversas fontes (de sua família, da sua cultura pessoal, 

das vivências na escola e na universidade, etc.), o que nos faz questionar a natureza 

desse saber e a relação que o professor estabelece com eles durante a sua prática. 

Temporal, por ser adquirido no contexto de uma história de vida e ao longo de uma 

carreira profissional, ao longo do tempo (tempo da infância, da escola, da 

profissionalização, do trabalho, etc.) e vinculado a um processo de construção de 

identidade.  

Nesse contexto, considerando a diversidade do saber docente em seus 

aspectos plurais, heterogêneos e temporais e a relação que o professor estabelece 

com eles no âmbito de sua profissão, Tardif (2000, p.13) defende que:  

Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém 
de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se 
apoia em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, 
assim como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de 
sua formação profissional; ele se apoia também naquilo que podemos 
chamar de conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, guias e 
manuais escolares; ele se baseia em seu próprio saber ligado à experiência 
de trabalho, na experiência de certos professores e em tradições peculiares 
ao ofício de professor. 

Assim, o autor entende que a prática do professor integra diferentes saberes 

e esse os mobiliza conforme julga necessário para atingir diferentes objetivos 

durante sua ação. Diante de tais entendimentos, Tardif (2012) propõe um modelo de 

análise para esses saberes, no qual os classifica nas seguintes categorias: saberes 

da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes 

experienciais. 
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Os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da 

ideologia pedagógica) se referem aos saberes transmitidos pelas instituições 

responsáveis pela formação do professor. São conhecimentos produzidos pelas 

ciências da educação e que se integram à formação do professor por meio da 

formação inicial ou contínua com a finalidade de orientar a prática docente (TARDIF, 

2012). 

Os saberes disciplinares, assim como os saberes da formação profissional, 

são adquiridos na formação inicial ou contínua por meio das instituições de formação 

de professores. São saberes que correspondem aos diversos campos de 

conhecimento em nossa sociedade, emergindo da tradição cultural e, embora não 

sejam produzidos pelos professores, são transmitidos por eles sobre a forma de 

conteúdos organizados em disciplinas escolares (TARDIF, 2012). 

Os saberes curriculares, bem como os saberes da formação profissional e 

os disciplinares, não são produzidos pelos professores. Trata-se de um conjunto de 

saberes produzidos pela instituição escolar, organizado sobre a forma de programas 

escolares, os quais correspondem aos conteúdos, objetivos e métodos para o 

ensino dos saberes sociais definidos pela escola (TARDIF, 2012). 

Por fim, os saberes experienciais. Esses são produzidos pelo professor no 

exercício da prática docente, ou seja, não provém das instituições formadoras nem 

dos currículos. Tais saberes se constituem pela articulação e mobilização dos 

saberes adquiridos pelo professor ao longo de sua trajetória formativa, sendo 

originados e manifestados pela prática docente e por ela validados (TARDIF, 2012). 

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos 
às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 
baseado em sua experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2012, p.39). 

 Esses são os saberes que, de acordo com Tardif (2012), integram a 

formação do professor e constituem sua prática docente. Destacando a pluralidade 

desses saberes e colocando em evidência suas fontes de aquisição e formas de 

integração no trabalho docente, Tardif e Raymond (2000) propõe o seguinte Quadro 

tipológico:  
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Quadro 2 – Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes de aquisição 
Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional para 

o magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de formação 

de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência na 

profissão, na sala de aula 

e na escola 

A prática do ofício na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática de trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

Fonte: Tardif e Raymond (2000, p. 215). 

Este Quadro 2 destaca a natureza social do saber docente, sua relação com 

a história de vida dos professores, os modos com o qual se integra ao trabalho deles 

e constitui sua identidade profissional ao longo de uma linha temporal. É possível 

observar que muito antes de ingressarem nos cursos de formação de professores – 

as licenciaturas – os professores passam por processos de socialização profissional 

no decorrer de toda a sua história de vida. Os saberes classificados como “saberes 

pessoais dos professores” e “saberes provenientes da formação escolar anterior” 
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marcam fortemente a formação desse profissional, sua identidade, a forma como ele 

se vê e atua na profissão, o seu saber-ensinar. Tardif e Reymond (2000, p. 216) 

chamam esse processo de trajetória pré-profissional e afirmam que “uma boa parte 

do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre 

como ensinar provém de sua própria história de vida, principalmente de sua 

socialização enquanto alunos”.  

Trata-se de um profissional que foi imerso em seu ambiente de trabalho por 

aproximadamente 16 anos – o que equivale a mais ou menos 15.000 horas – antes 

mesmo de iniciar sua profissionalização nos cursos de formação e/ou antes de 

começar a trabalhar. Essa imersão, referente ao período em que os professores 

ainda eram alunos na educação básica escolar, representa um processo de 

socialização no qual se adquire um conjunto de conhecimentos, crenças e 

representações sobre a prática docente que integra o “eu profissional” do professor 

– sua identidade docente – e permanece resistente à mudança com o passar do 

tempo (TARDIF; REYMOND, 2000). 

O que se observa, de acordo com Tardif e Reymond (2000, p. 218), é que:  

[...] há muito mais continuidade do que ruptura entre o conhecimento 
profissional do professor e as experiências pré-profissionais, especialmente 
aquelas que marcam a socialização primária (família e ambiente de vida), 
assim como a socialização escolar enquanto aluno. 

Dessa forma, reafirma-se a proveniência social dos saberes profissionais 

dos professores, pois longe de serem adquiridos e produzidos apenas nos espaços 

de formação como a universidade e o trabalho, sabe-se que são fortemente 

vinculados à história de vida desse profissional e mais especificamente às 

preconcepções sobre o ensino e aprendizagem que traz de sua educação escolar.  
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CAPÍTULO II – (RE)PENSANDO PRÁTICAS EDUCATIVAS POR MEIO DA 

SITUAÇÃO DE ESTUDO 

Em meio aos diálogos que permeiam esta dissertação, buscamos neste 

capítulo discutir a Situação de Estudo como reconfiguração curricular que se 

apresenta face à necessidade de melhoria nos processos de ensino e aprendizagem 

em Ciências na Educação Básica e que, de forma inovadora, tem contribuído para a 

formação de professores de Ciências.  

2.1 Apresentando a Situação de Estudo  

    A proposta “Situação de Estudo” (SE) emerge, oficialmente, a partir dos 

anos 2000, resultante da história do grupo Gipec-Unijuí1, das preocupações deste 

grupo com a educação científica e da necessidade de superação de propostas para 

o ensino e formação de professores de Ciências que não rompessem com a 

linearidade e fragmentação do currículo escolar (MALDANER et al., 2007). Entende-

se a Situação de Estudo como 

[...] uma situação real (complexa, dinâmica, plural) e conceitualmente rica, 
identificada nos contextos de vivência cotidiana dos alunos fora da escola, 
sobre a qual eles têm o que dizer e, no contexto da qual, eles sejam 
capazes de produzir novos saberes expressando significados para tais 
saberes e defendendo seus pontos de vista (MALDANER; ZANON, 2001, p. 
57). 

  Fundamentada no referencial teórico da abordagem histórico-cultural, a SE 

tem como eixo estruturante as interações sociais que ocorrem entre os sujeitos que 

se envolvem no processo educativo – alunos e professores. Defende-se nessa 

inovação curricular que a aprendizagem e o desenvolvimento de conceitos 

científicos ocorre de forma significativa por mediação da linguagem e pela interação 

na relação pedagógica, em uma produção de significados e sentidos na qual ocorre 

a reconstrução cultural de saberes provenientes de situações reais que partem das 

vivências desses sujeitos (MALDANER; ZANON, 2001). Ou seja, com base nos 

pressupostos da SE, aprender Ciências envolve atribuir significados socialmente 

                                                           
1
 O Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências (Gipec-Unijuí) foi criado no 

ano 2000, decorrente do histórico de parcerias entre professores de escolas de Educação Básica e 

professores de grupos de Educação Científica de três Instituições de Educação Superior no estado 

do Rio Grande do Sul – PUCRS, Unijuí e Furg. Com a criação do grupo buscou-se um “entendimento 

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

influenciado pela cultura científica e tecnológica”. (MALDANER et al., 2007, p.111). 
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relevantes aos diversos conceitos científicos que a escola se propõe a ensinar, 

mediante as interações estabelecidas com as vivências sociais que são trazidas 

para o espaço da sala de aula.  

 Dentre os desafios que a SE se propõe a superar, destacam-se no centro 

dessa proposta, problemáticas concernentes à forma puramente disciplinar de 

organização do ensino de Ciências no currículo da educação escolar, 

descontextualizada e com pouca relação com o que acontece na vida real dos 

estudantes em situações cotidianas; às propostas pedagógicas que, de forma 

interdisciplinar, têm tido dificuldades de incorporar a situações concretas de ensino, 

conteúdos articulados em diferentes áreas do conhecimento científico (Biologia, 

Física, Química, etc.); a um ensino que valoriza uma cultura dominante e pouco se 

envolve com culturas diferentes, ocasionando desníveis, desigualdades sociais no 

espaço da sala de aula e no exercício da cidadania em uma sociedade democrática 

(MALDANER; ZANON, 2001; MALDANER et al., 2007). É buscando a superação 

desses desafios que a SE propõe um ensino baseado em situações concretas, 

inseridas em um contexto vivencial. Um ensino em que os alunos possam se 

posicionar mais criticamente em relação aos conteúdos trabalhados e se constituir a 

partir de conhecimentos socialmente relevantes; em que as vivências desses 

sujeitos adentrem os espaços da sala de aula e dialoguem com os saberes 

científicos que estão em trânsito na educação escolar.  

   Situada no campo das abordagens temáticas, “a produção de uma SE 

começa com a identificação de um contexto vivencial que, sendo conceitualmente 

rico para diversos campos das Ciências, demonstre a potencialidade de ser 

problematizado e tematizado” (MALDANER et al., 2007, p.115), articulando novas 

formas de organização dos conteúdos no currículo escolar. Esse processo de 

reorganização do currículo de forma interdisciplinar relaciona os saberes específicos 

de cada área de conhecimento científico entre si e com as vivências cotidianas 

trazidas para o espaço da sala de aula, com o objetivo de tornar o ensino mais 

significativo para os alunos e problematizar as visões simplistas que se tem sobre a 

Ciência e o seu ensino. Sob a ótica da SE, a Ciência é vista como uma construção 

humana, constituída nas características de um determinado contexto histórico, e seu 

ensino é concebido como um processo de reflexão epistemológica (MALDANER et 

al., 2007).  
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 Fundamentada nessas considerações, essa proposta de organização 

curricular é planejada em espaços coletivos de estudo e interação, em que as SE 

são concebidas e produzidas por meio de interações triádicas entre professores da 

Educação Básica, professores da universidade e estudantes dos cursos de 

licenciatura, em uma produção que busca romper com a forma disciplinar de 

organização do ensino e, com uma abordagem inter e transdisciplinar, tendo a 

intenção de levar à sala de aula conteúdos organizados com base nas vivências 

sociais dos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem (MALDANER et al., 

2007). Nesse contexto, os professores e licenciandos que participam da produção 

das SE constituem uma tríade de interação profissional em que a formação de 

professores – inicial e continuada – se vincula à organização curricular na medida 

em que essas interações possibilitam a esses sujeitos a autoria de novas 

orientações curriculares e a partilha de conhecimentos profissionais diversos (AUTH 

et al., 2006; MALDANER; FRISON, 2014). 

 No âmbito dessa socialização profissional, quando esses sujeitos interagem 

sistematicamente entre si para pensar o currículo como pressupõe a SE, passam a 

constituir um ambiente propício a reflexões sobre o ensino que tem sido praticado 

nas escolas – o que envolve repensar os propósitos da educação científica na 

sociedade contemporânea, as orientações curriculares e as práticas educativas que 

tem estruturado esse ensino –, as condições de trabalho do professorado e as 

possibilidades de implementação e desenvolvimento dessa proposta, no tempo em 

que novos espaços de pesquisa, formação e prática são instituídos nesse ambiente 

de interlocução entre a escola e a universidade (MALDANER et al, 2007).  

 Assim, em uma produção impulsionada por meio de ações coletivas, para 

que uma Situação de Estudo seja produzida e disponibilizada à comunidade escolar 

e acadêmica, o processo tem como orientação básica um desenvolvimento em 

quatro etapas:  

I.  planejamento coletivo no Gipec-Unijuí; II. desenvolvimento da SE com os 
estudantes do curso de Ciências – Licenciatura Plena; III. desenvolvimento 
da SE com os professores de Ciências Naturais (Biologia, Física e Química) 
da escolarização básica das redes de ensino, para confrontar com as 
concepções e práticas em curso e, desse modo, enriquecer a própria 
proposta; IV. reelaboração do material pelas três categorias de sujeitos a 
partir das contribuições dos diferentes grupos que desenvolveram a SE 
(PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007, p. 167).  
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 Essas quatro etapas representam o processo de construção coletiva da 

Situação de Estudo em sua totalidade. Com base nos estudos realizados até a 

atualidade sobre a produção e o desenvolvimento curricular da SE, defendemos 

nesta pesquisa que, no contexto em que a SE é planejada e desenvolvida por meio 

de ações coletivas, suas contribuições se expandem para além de transformações 

nos modelos de ensino sistematizados no currículo. Na medida em que promove 

uma integração entre a escola e a universidade, contribui para a formação inicial e 

continuada dos professores envolvidos no processo e oportuniza reflexões sobre 

quais os modelos de ensino e formação de professores têm estado presente nas 

escolas e na universidade.  

 Na próxima seção, apresentamos uma discussão com foco nas 

contribuições da Situação de Estudo para a formação inicial de professores de 

Ciências com fundamento no cenário apresentado pelas pesquisas sobre a SE a 

partir dos anos 2000. 

 

2.2 A Situação de Estudo e suas contribuições para a formação do professor 

de Ciências 

 Ao refletirmos sobre as contribuições da SE para a formação inicial de 

professores de Ciências, reconhecemos nessa proposta características inovadoras 

com potencial de promover ações formativas em seus espaços de produção 

curricular. Defendemos a hipótese de que o desenvolvimento dessa proposta por 

meio de ações coletivas oportuniza aos estudantes dos cursos de licenciatura a 

vivência em um ambiente de socialização propício à mobilização de saberes 

profissionais diversos; a interações sociais que possibilitam aos seus envolvidos 

(re)pensar práticas educativas e (res)significar saberes constituídos em tempos 

passados; à aquisição de novos conhecimentos em um espaço-tempo propício a 

construção de diálogos que versem sobre os propósitos da educação científica na 

sociedade contemporânea.  

 Nesta seção, direcionamos nosso olhar para as pesquisas que têm sido 

desenvolvidas sobre a Situação de Estudo e, mais especificamente, as que tratam 

das contribuições dessa proposta para a formação inicial de professores de 

Ciências. Dessa forma, para que possamos apresentar uma visão panorâmica desse 

cenário, tomamos como ponto de partida a exploração de um estudo do tipo “Estado 
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da Arte” realizado por Vieira (2017).  

 O estudo realizado pela autora abrange um período de quinze anos (2000 a 

2015), o qual tem seu recorte temporal justificado, uma vez que os estudos sobre a 

organização curricular denominada de Situação de Estudo começaram a ser 

desenvolvidos no final dos anos 90. Com o objetivo de detalhar, sistematizar e 

avaliar as principais tendências das pesquisas que abordam essa temática, o olhar 

da autora voltou-se para os trabalhos da área de Educação em Ciências (artigos, 

dissertações e teses) disponíveis de forma impressa e/ou eletrônica em periódicos, 

eventos, no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD).    

 Como critério de escolha para os periódicos a serem pesquisados levou-se 

em consideração o ISSN dos periódicos classificados no extrato A1 – B2 disponíveis 

na plataforma Sucupira e a atualização do Qualis Periódicos da CAPES referente ao 

ano de 2014. 

 De acordo com esses critérios, apresenta-se na tabela abaixo os periódicos 

investigados, sua classificação Qualis, o período pesquisado em cada um deles e a 

quantidade de artigos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisando a Tabela 1, constata-se um total de quatorze artigos publicados 

em periódicos A1, A2, B1 e B2. Entretanto, dois desses artigos se encontram em 
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uma revista que não foi selecionada nessa classificação Qualis – Revista Contexto & 

Educação. De acordo com a autora, a escolha desse periódico justifica-se, pois o 

mesmo faz parte do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências da 

Unijuí, onde, no interior do Gipec-Unijuí, originaram-se os primeiros estudos sobre a 

SE.  

 Em relação aos eventos da área, foram investigadas as atas disponibilizadas 

eletronicamente de eventos como o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

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

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

Biologia (ENEBio). As produções encontradas são apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 2 – Resultado da pesquisa sobre SE em eventos. 

 

Fonte: Vieira (2017, p. 34). 

 Observa-se na Tabela 2 um total de quarenta estudos encontrados nas atas 

desses eventos durante o período investigado, sendo a maioria deles identificados 

nas atas do ENPEC. É notável um número de publicações superior ao total de 

artigos que tratam da temática nos periódicos analisados, o que em nossa análise e 

em concordância com os argumentos de Vieira (2017), deve-se à relevância do 

ENPEC na comunicação do conhecimento científico produzido pela área de 

Pesquisa em Educação em Ciências, bem como na constituição de um espaço de 

integração entre os pesquisadores que atuam no Ensino de Física, Química, 

Biologia e outras áreas afins.   

 No que se refere às dissertações e teses sobre a SE, Vieira (2017) buscou 

investigar o que foi produzido em termos de pesquisa acadêmica no âmbito da pós-

graduação. O levantamento foi feito no banco de teses e dissertações da CAPES, da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e nos repositórios dos 

programas de pós-graduação das instituições que, em cenário nacional, 

apresentaram os maiores índices de produção acadêmica acerca da temática 
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Situação de Estudo – ver figura 1.  

 
Figura 1 – Distribuição dos trabalhos de acordo com as Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

Fonte: Vieira (2017, p.40). 

 Destacam-se nesse cenário, o Programa de Pós-Graduação em Educação 

nas Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul (UNIJUÍ), o Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC). Esses foram os Programas que tiveram sua produção analisada.  

 Apresenta-se na Tabela 3 o resultado do levantamento feito para as teses e 

dissertações nas fontes citadas (Banco de teses da CAPES, da BDTD e repositórios 

das universidades). 

 
Tabela 3 – Resultado do levantamento das teses e dissertações relacionadas a SE.  

Instituição de Ensino 
Superior (IES) 

Identificação da pesquisa 
   (2000 – 2015) 

Dissertação Tese 

UESC 1 - 

UFRGS 1 2 

UFSC 2 1 
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UNIJUÍ 5 - 

UNIVATES 2 - 

TOTAL 11 3 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apresentados por Vieira (2017). 

 Com base nos dados apresentados por Vieira (2017), constatamos que a 

partir do levantamento feito pela autora em um recorte temporal de 15 anos (2000 – 

2015) foi possível identificar um total de 68 produções acadêmicas que se 

preocupam em investigar questões relacionadas a SE, as quais estão distribuídas da 

seguinte forma: 14 artigos publicados em periódicos, 40 trabalhos publicados em 

atas de eventos nacionais de grande relevância para a área, 11 dissertações e 3 

teses. De modo similar ao trabalho realizado por Vieira (2017), fizemos um 

levantamento das produções relacionadas a SE no ano de 2016. Investigamos os 

periódicos da área classificados no extrato A1 – B2 disponíveis na plataforma 

Sucupira e classificados de acordo com a atualização do Qualis Periódicos da 

CAPES referente ao ano de 2015, os principais eventos da área que ocorreram em 

2016 (EPEF, ENEBio e ENEQ) e as dissertações e teses produzidas nesse período 

e disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

 Inicialmente, selecionamos os periódicos da área Educação em Ciências 

classificados no extrato A1 – B2 e posteriormente fizemos o levantamento dos 

artigos relacionados a SE. Durante a seleção dos periódicos, observamos uma 

mudança na classificação desses artigos em relação à seleção feita por Vieira 

(2017), em consequência da atualização do Qualis Periódicos 2015. Selecionamos 

um total de vinte periódicos e analisamos os artigos publicados nas edições 

disponíveis em 2016. Apresentamos na tabela 4 o resultado desse levantamento.  

 
Tabela 4 – Resultado da pesquisa sobre SE nos periódicos em relação ao ano de 2016. 

PERIÓDICO CLASSIFICAÇÃO 

QUALIS 2015 

Nº DE 

ARTIGOS 

Revista Ciência & Educação A1 01 

Investigações em Ensino de Ciências (online)  A2 00 

REEC. Revista Eletrónica de Ensenãnza de Las Ciências A2 00 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências  A2 00 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (online) A2 00 

Revista de Educación en Biología A2 00 
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Educación Quimica B1 00 

Experiências em Ensino de Ciências (UFRGS) B1 00 

Química Nova na Escola (online) B1 00 

Revista Brasileira de Ensino de Física (online) B1 00 

Revista Electrónica de Investigación en Educación en 

Ciencias (En Línea) 

B1 00 

Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Sociedad 

(Em Línea) 

B1 00 

Alexandria (UFSC) B2 00 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física (online) B2 00 

Ciência & Ensino (online) B2 - 

Ciências & Cognição (UFRJ) B2 00 

Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia  B2 00 

Revista Contexto & Educação B4 00 

Revista de Educação, Ciências e Matemática B2 00 

Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de 

Ensino de Biologia (SBEnBio) 

B2 04 

TOTAL - 05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Com o objetivo de identificar os artigos que abordam a temática SE, seja 

como objeto ou contexto de pesquisa, foram lidos todos os resumos dos artigos 

disponíveis nos periódicos investigados. Como critério de identificação desses 

artigos, durante a leitura dos resumos, buscávamos por termos que aparecem com 

frequência nos textos sobre SE (palavras-chave): “Situação de Estudo; 

reconfiguração/organização/inovação curricular; tríade de interação profissional; 

abordagem temática; formação de professores; currículo”. Foram encontrados cinco 

artigos, sendo que quatro deles na revista SBEnBio. Além dos periódicos A1 – B2, 

incluímos em nossa análise a Revista Contexto & Educação (B4), na qual não 

encontramos publicações referentes a SE. A Inclusão desse periódico se justifica, 

uma vez que o mesmo está ligado a uma universidade (UNIJUÍ) que, de acordo com 

Vieira (2017), apresentou nos últimos anos o maior índice de produção acadêmica 

em relação a SE – ver Figura 1.  

 Em relação aos eventos da área, o resultado da pesquisa é apresentado na 

Tabela 5. 

 



48 

 

Tabela 5 – Resultados da pesquisa sobre SE em eventos da área em 2016 

Evento – Fonte de pesquisa Nº de trabalhos 

Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBio) 04 

Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) 08 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) 00 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Vale ressaltar que esses eventos ocorrem de forma bienal, ou seja, a cada 

dois anos. Comumente, o tipo de produção aceita e posteriormente publicado nos 

anais desses eventos estruturam-se sobre a forma de resumo simples (1 página) ou 

trabalho completo. Em nossa pesquisa, optamos por analisar apenas os trabalhos 

completos, pois a estrutura dessas produções mais se aproxima a de um artigo 

científico e consequentemente nos fornece informações mais precisas e detalhadas 

sobre os fenômenos investigados. Para identificar os trabalhos relacionados a SE, 

devido ao grande número de publicações disponíveis nos anais desses eventos, 

inicialmente foi feita uma busca por meio das palavras-chave já citadas 

anteriormente. No que se refere ao ENEBio, todos os trabalhos completos 

apresentados no evento em 2016 foram publicados na revista SBEnBio em uma 

edição no mesmo ano. Em função disso, para efeito de análise, serão considerados 

apenas os artigos publicados no periódico – ver Quadro 2. Em relação ao ENEQ, 

analisamos os anais do evento e identificamos oito trabalhos que abordam a 

temática. Quanto ao EPEF, analisamos no site do evento os trabalhos aceitos para 

apresentação e não foram encontradas produções que tratem da SE.  

 A busca por dissertações e teses foi feita no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES. Para identificar as produções acadêmicas sobre a SE, utilizamos das 

seguintes palavras-chave: “Situação de Estudo; Situações de Estudo; Organização 

curricular; Orientação curricular”. Como filtro de busca, definimos ano (2016), área 

de conhecimento (Ensino de Ciências; Ensino de Ciências e Matemática) e área de 

concentração (Educação em Ciências; Educação nas Ciências; Educação Científica; 

Educação Científica e Tecnológica; Educação Científica e Formação de Professores; 

Ensino de Ciências; Ensino de Ciências e Matemática; Ensino de Ciências e 

Educação Matemática; Ensino de Ciências Naturais; Ensino, Aprendizagem e 

Formação de Professores para o Ensino de Ciências e Matemática; Ensino, História 
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e Filosofia das Ciências e Matemática). Obtivemos um total de 706 resultados para a 

busca, dentre os quais, apenas 4 produções (dissertações) tratavam da Situação de 

Estudo. Para chegar a essas produções, foram analisados os títulos, resumos e 

palavras-chave das dissertações e teses. Apresenta-se na Tabela 6 o resultado 

dessa análise. 

Tabela 6 – Resultado da pesquisa sobre SE para dissertações e teses produzidas em 2016 

Instituição de Ensino 
Superior (IES) 

Identificação da pesquisa 
   (2016) 

Dissertação Tese 

UESC 1 - 

UNIJUÍ 3 - 

TOTAL 4 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Em síntese, com base no levantamento realizado em relação ao ano de 

2016, foi possível identificar um total de 17 produções acadêmicas que abordam a 

Situação de Estudo como temática. No Quadro 3, apresentamos o resultado desse 

levantamento de forma mais detalhada.  

 
Quadro 3 – Resultado da pesquisa sobre Situação de Estudo no cenário educacional brasileiro em 

2016 

Fonte de 
Pesquisa 

   IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Periódicos 

MACHADO, A. R.; MARQUES, C. A.; SILVA, R. M. G. Sentidos e 

significados de problema e problematização em um processo de 

(re)planejamento coletivo de uma Situação de Estudo. Ciência & Educação, 

Bauru, vol. 22, n. 1, p. 23-42, 2016. 

ALMEIDA, C. L. S.; GUZZI FILHO, N. J. A interface entre o ensino de 
ciências e a educação do campo: reflexões sobre a organização do currículo 
para turmas multisseriadas. Revista da SBenBio, n. 9, p.260-273, 2016. 

FRISON, M. D.; MADKE, P.; WYZYKOWSKI, T. A pesquisa como princípio 
educativo articulador das aprendizagens de conteúdos escolares. Revista da 
SBenBio, n. 9, p.1719-1729, 2016. 

BEBER, L. C. C.; BIANCHI,V. Complexidade dos processos de ensino e 
aprendizagem na inserção de conteúdos escolares na Situação de Estudo. 
Revista da SBenBio, n. 9, p.762-773, 2016. 

ANDRADE, R. D. F.; BOFF, E. T. O. Situação de Estudo: uma concepção 
problematizadora do espaço real de sala de aula. Revista da SBenBio, n. 9, 
p.6703-6714, 2016. 

Eventos 

LAUXEN, A. A.; VANIEL, A. P. H.; TRES, L.; ORTIZ, J. C.; ANDREOLA, M. A 
formação continuada de professores de Ciências e Química: um processo 
dialógico de construção do conhecimento. Anais do XVIII Encontro 
Nacional de Ensino de Química, 2016.  
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VIEIRA, L. B. G.; ALMEIDA, C. L. S.; PIRES, E. M.; PIMENTA, S. S.; 
OLIVEIRA, A. J.; SILVA, V. H. C.; MASSENA, E. P.; GUZZI FILHO, N. J. A 
formação continuada de professores de escolas do campo: vivenciando 
atividades adaptadas da Situação de Estudo no ensino de Ciências. Anais 
do XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química, 2016.   

PERUNA, J. G. B.; SANTOS, T. L.; PIRES, D. R. G.; OLIVEIRA, R. N.; 
BORGES, A. S.; SANTOS, C. V.; SÁ, L. P.; GUZZI FILHO, N. J. Aplicação de 
jogo didático para o ensino do tema “Alcoóis”. Anais do XVIII Encontro 
Nacional de Ensino de Química, 2016. 

SANTOS, B. C. D.; FERREIRA, M. Ensino de Química em um curso de 
Educação Popular preparatório para o ENEM. Anais do XVIII Encontro 
Nacional de Ensino de Química, 2016.    

SANTOS, M. B.; FRAUZINO, M. F. M.; BRITO, S. B.; BROIETTI, F. C. D.; 
SOUZA, M. C. C. Explorando o  Mundo Vegetal: uma Situação de Estudo 
desenvolvida com estudantes do Ensino Fundamental. Anais do XVIII 
Encontro Nacional de Ensino de Química, 2016. 

ECHEVERRÍA, A. R.; MARINHO, L. S.; MESQUITA, L. S.; MELO, M. E. S.; 
GONTIJO, M. C.; SOUZA, P. C. O tema drogas no ensino médio: uma 
experiência de Situação de Estudo no contexto do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência. Anais do XVIII Encontro Nacional de 
Ensino de Química, 2016. 

PASSOS, C. R. S.; PINTO, J. C. R.; SANTOS, J. P.; SILVA, L. N. C.; SOUZA 
NETO, V. F.; PASSOS, L. Radioatividade em foco: o que os estudantes do 
ensino médio pensam/sabem sobre o tema? Anais do XVIII Encontro 
Nacional de Ensino de Química, 2016. 

STANZANI, E. L.; GUARNIERI, P. V.; CARVALHO, W.; OBARA, C. E. 
Situação de Estudo e Ensino de Química: contribuições para a Educação 
Científica. Anais do XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química, 2016. 

Banco de Teses e 
Dissertações da 

CAPES 

JESUS, D. O café nosso de cada dia: investigação da influência de uma 
situação de estudo no processo de ensino aprendizagem de Ciências da 
Natureza no ensino médio. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual 
de Santa Cruz – UESC, Programa de Pós-graduação em Educação em 
Ciências, 106 f., 2016.  

SANTOS, R. S. A Situação de Estudo no processo de reorganização do 
ensino de Ciências Naturais no nível médio: implicações na elaboração 
conceitual de conteúdos escolares e no desenvolvimento profissional do 
professor. Dissertação (Mestrado), Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Programa de Pós-graduação Scrictu 
Sensu em Educação nas Ciências, 127 f., 2016. 

KOLLAS, F. Produção e uso de materiais didáticos audiovisuais no contexto 
de Situações de Estudo: implicações no ensino e no desenvolvimento 
profissional docente. Dissertação (Mestrado), Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Programa de Pós-
graduação Scrictu Sensu em Educação nas Ciências, 156 f., 2016. 

MADKE, P. Trabalho educativo e Desenvolvimento Profissional de 
Professores – Implicações no ensino no nível médio. Dissertação 
(Mestrado), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul – UNIJUÍ, Programa de Pós-graduação Scrictu Sensu em Educação 
nas Ciências, 121 f., 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 As produções selecionadas nesse levantamento complementam o Estado da 

Arte realizado por Vieira (2017) e constituem um corpus de pesquisa que representa 

um estudo sobre as produções acadêmicas concernentes a SE em um recorte 
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temporal de 16 anos (2000 – 2016). É de interesse nesta pesquisa, identificar dentre 

essas produções, as que sinalizam contribuições da proposta Situação de Estudo 

para a formação inicial de professores de Ciências. Para identificá-las, optamos por 

uma leitura sistemática dos resumos e considerações finais dos textos publicados 

nos periódicos e eventos da área selecionados nesta pesquisa e o resultado deste 

processo é apresentado no quadro 4. 

  
Quadro 4 – Estudos publicados em periódicos e anais de eventos da área que apontam contribuições 

da SE à formação inicial de professores de Ciências (2000 – 2016). 

Fonte de pesquisa Identificação da produção 

Evento 

(ENPEC) 

BOFF, E. T. de O.; FRISON, M. D.; ARAÚJO, M. C. P. de. Significação 
dos conceitos de Ciências Naturais e suas tecnologias numa perspectiva 
interdisciplinar: análise de uma Situação de Estudo. Atas do V 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2005.  

Evento 

(ENPEC) 

PANSERA-DE-ARAUJO, M. C.; MALDANER, O. A. Identificação das 
características de Inovação Curricular em Ciências Naturais e suas 
Tecnologias através de Situações de Estudo. Atas do V Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2005. 

Evento  

(ENPEC) 

GEHLEN, S. T.; AUTH, M. A. Contextualização e significação no ensino 
de Ciências Naturais. Atas do V Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências, 2005.  

Evento 

(ENPEC) 

BOFF, E. T. de O. et al. Situação de Estudo: uma possibilidade de 
reconstrução de teorias e práticas docentes. Atas do VI Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2007.  

Periódico  

(Contexto & Educação) 

PANSERA-DE-ARAÚJO, M. C.; AUTH, M. A.; MALDANER, O. A. 
Autoria Compartilhada na Elaboração de um Currículo Inovador em 
Ciências no Ensino Médio. Contexto & Educação, Ed. Unijuí, Ano 22, 
nº 77, jan./jun. 2007.  

Evento  

(ENPEC) 

FRISON, M. D. et al. Ações de estagiárias da licenciatura em Química 
em proposta de inovação curricular. Atas do VII Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências, 2009. 

Periódico 

(Investigações em 
Ensino de Ciências) 

ZANON, L. B.; HAMES, C.; SANGIOGO, F. A. Interações em espaços 
de Formação Docente Inicial na perspectiva da (re)construção do 
currículo escolar na modalidade de Situação de Estudo. Investigações 
em Ensino de Ciências, v.17, n.1, p. 21-35, 2012.  

Periódico  

(Ciência & Educação) 

SANGIOGO, F. A. et al. A. Pressupostos epistemológicos que balizam a 
situação de estudo: algumas implicações ao processo de ensino e à 
formação docente. Ciências & Educação, v.19, n.1, p.35-54, 2013.  

Periódico  

(Química Nova na 
Escola) 

TEIXEIRA, D. M.; PINTO, J. G. R.; RODRIGUES, L. L.; SANTOS, I. M.; 
BOFF, E. T. O.; PANSERA-DE-ARAUJO, M. C.; MASSENA, E. P. 
Situação de Estudo em Curso Técnico: Buscando Alternativas para a 
Iniciação à Docência na Interação Interinstitucional. Química Nova na 
Escola, v.36, n.1, p.51-60, 2014. 

Periódico/Evento 

(SBEnBio/ENEBIO) 

MADKE, P.; FRISON, M. D. Conhecimentos cotidianos e escolares em 
situações de estudo e aprendizagem: implicações no ensino escolar. 
Revista da SBEnBio, n. 7, p. 6043-6054, 2014. 

Evento  

(ENPEC) 

PIMENTA, S. S.; VEIRA, L. B. G.; MASSENA, E. P. Contribuições da 
Situação de Estudo ao processo formativo de futuros professores de 
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Química. Atas do X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 
em Ciências, 2015. 

Evento  

(ENPEC) 

OLIVEIRA, A. J. et al. A Situação de Estudo no processo formativo de 
licenciandos em Química: algumas contribuições. Atas do X Encontro 
de Pesquisa em Educação em Ciências, 2015.  

Evento  

(ENEQ) 

ECHEVERRÍA, A. R. et al. O tema drogas no ensino médio: uma 
experiência de Situação de Estudo no contexto do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Anais do XVIII Encontro 
Nacional de Ensino de Química, 2016. 

Periódico  

(Ciência & Educação) 

MACHADO, A. R.; MARQUES, C. A.; SILVA, R. M. G. Sentidos e 
significados de problema e problematização em um processo de 
(re)planejamento coletivo de uma Situação de Estudo. Ciência & 
Educação, Bauru, vol. 22, n. 1, p. 23-42, 2016. 

Periódico/Evento 
(SBEnBIO/ENEBIO) 

FRISON, M. D.; MADKE, P.; WYZYKOWSKI, T. A pesquisa como 
princípio educativo articulador das aprendizagens de conteúdos 
escolares. Revista da SBEnBio, n. 9, p.1719-1729, 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Com base nessas pesquisas, observamos que a Situação de Estudo tem 

sido desenvolvida em diferentes contextos com possibilidades em articular trabalhos 

colaborativos e estabelecer parcerias entre a escola e a universidade. A exemplo 

desses contextos são citados os estágios supervisionados nos cursos de licenciatura 

e projetos de pesquisa e extensão universitária. 

 Os resultados desses estudos têm sinalizado diversas contribuições do 

desenvolvimento dessa proposta para a formação inicial de professores de Ciências: 

inserção do licenciando em espaços formativos enriquecidos pelo estudo e pela 

pesquisa; estabelecimento de relações simultâneas com professores da escola e da 

universidade; participação do futuro professor na produção do currículo para o 

ensino de Ciências; constituição de saberes docentes em um ambiente marcado 

pela interlocução entre profissionais com experiências diversificadas e pelo 

desenvolvimento de uma proposta de organização curricular com caráter inovador.  

 É evidente nessas pesquisas o interesse em investigar as interações que 

ocorrem entre os diferentes grupos de sujeitos que desenvolvem a SE nas relações 

estabelecidas entre si, com o currículo produzido e com os conhecimentos 

necessários para implementação dessa proposta em sala de aula. 

 De acordo com Zanon, Hames e Sangioso (2012), existe uma necessidade 

na formação inicial de professores de espaços formativos como os proporcionados 

pela SE – singularizados pela interlocução de sujeitos diversos e propícios a 

problematizações e reflexões capazes de promover mudanças significativas na 

formação para o ensino de Ciências. Por conseguinte, esses autores defendem uma 
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formação docente que, em contraposição à racionalidade técnica, contemple 

interações entre futuros professores e professores experientes e possibilite a esses 

sujeitos produzir e (re)construir conhecimentos profissionais. Nesse contexto, 

argumentam que nos espaços de interação da SE: 

Graus de assimetria marcam as interlocuções dos sujeitos, contribuindo 
para uma formação docente enriquecida de reflexões e tematizações sobre 
aspectos formativos como: a concretização de mudanças curriculares, a 
constituição do ser professor, as dificuldades e inseguranças associadas à 
prática docente, a disciplinaridade e interdisciplinaridade no ensino, a visão 
do currículo como produção coletiva (ZANON; HAMES; SANGIOSO, 2012, 
p.21, grifo nosso). 
 

 Destaca-se nesse trecho o que os autores chamam de “graus de assimetria”. 

Esse termo refere-se às diferenças que existem em termos de diversidade cultural 

entre os sujeitos que integram a tríade de interação profissional; diferenças que 

enriquecem os espaços formativos da SE, permitem a dinamicidade na inter-relação 

de saberes, concepções e práticas e impulsionam o desenvolvimento humano e 

profissional do professor em formação. Assim, para Zanon, Hames e Sangioso 

(2012, p.25), ambientes de interação com essas características, permeados por 

experiências diversificadas, “podem contemplar vivências que enriqueçam os 

saberes necessários à docência, como ações pertinentes à constituição dos 

mesmos de forma crítica e reflexiva”. 

 Quando se considera uma proposição curricular como a SE, é por meio do 

trabalho coletivo que essas interações são oportunizadas. Para que uma SE seja 

produzida com as características desejadas – abordagens temáticas 

contextualizadas, ricas conceitualmente para diversos campos da Ciência, inter e 

transdisciplinares (MALDANER et al., 2007) – é necessário que os diferentes grupos 

de sujeitos interajam sistematicamente entre si, o que implica na mobilização e 

(re)construção permanente de saberes profissionais em um ambiente que requer o 

rompimento com concepções simplistas sobre a Ciência e o seu ensino.   

 Segundo Boff  et al. (2007, p.7),  

As construções no coletivo têm registrado avanços, pois o diálogo 
intencional possibilita construções de aprendizagens que não estão prontas 
nos livros didáticos e as idéias de cada interlocutor são refletidas, tornando 
um espaço interativo, rico, que possibilita atingir novos níveis de 
compreensão sobre a prática de sala de aula e um novo modo de olhar, 
interferir e compreender o mundo. 
 

 Considerações de outros autores, ao se aproximarem desta perspectiva de 
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análise, comunicam que a construção coletiva do currículo resulta em contribuições 

importantes para o ensino e formação de professores de Ciências na medida em 

que possibilita aos educadores a constituição de saberes docentes e o 

desenvolvimento de habilidades para o trabalho coletivo em um processo contínuo 

de (re)significação de suas práticas (BOFF; FRISON; PANSERA-DE-ARAUJO, 

2005; ZANON; HAMES; SANGIOSO, 2012; MACHADO; MARQUES; SILVA, 2016). 

Ao mesmo tempo, sinalizam que, se por um lado criar condições para que os 

professores se distanciem de concepções e práticas tradicionais de ensino e 

pensem numa proposta educacional a partir do (re)planejamento coletivo se mostra 

um desafio constante, por outro se apresenta como uma potencialidade dessa 

proposta.  

 No contexto da universidade, comumente a Situação de Estudo tem sido 

desenvolvida de forma articulada ao Estágio Supervisionado. Vale ressaltar que é 

durante o estágio que muitos licenciandos têm seu primeiro contato profissional com 

seu futuro ambiente de trabalho. Embora tenham vivenciado a escola enquanto 

alunos por um longo período em sua vida, retornar ao espaço escolar como um 

profissional da educação, um futuro professor, requer um olhar diferenciado para 

esse ambiente; um olhar crítico, reflexivo, fundamentado teoricamente pelos 

conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação inicial (PIMENTA; LIMA, 2006).  

 Partindo dessa perspectiva, pesquisas que voltam seu olhar para esse 

contexto, têm mostrado que o desenvolvimento da SE em articulação às atividades 

do estágio tem contribuído para uma formação inicial docente mais rica e se 

mostrando uma alternativa para a superação de problemas como a desarticulação 

entre teoria e prática profissional, a concepção de prática como instrumentalização 

técnica, a reprodução de modelos caracterizados pela forma tradicional de atuação 

docente (FRISON et al., 2009; PIMENTA; VIEIRA; MASSENA, 2015; OLIVEIRA et 

al., 2015).  

 Segundo Oliveira et al. (2015), os licenciados estagiários têm demonstrado 

dificuldades em trabalhar de forma coletiva na construção de uma proposta 

curricular como a SE, ao mesmo tempo em que compreendem a importância do 

trabalho coletivo na atuação docente e o reconhecem como um desafio. Para os 

autores, a inserção do licenciando estagiário em um ambiente marcado por essas 

características, oportuniza a esse sujeito a vivência de uma prática curricular 
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diferente das experienciadas em momentos anteriores em sua trajetória formativa. 

Dessa forma, afirmam que “se os licenciados não tivessem essa experiência de uma 

prática curricular diferente, somente teriam como referência a vivência do ensino 

tradicional e, portanto, teriam dificuldade em trabalhar um currículo diferente em sua 

futura prática docente” (ibidem, p.6). 

 Para Frison et al. (2009), essa vivência possibilita aos estudantes dos cursos 

de licenciatura reflexões sobre o ensino que tem sido praticado nas escolas; sobre 

uma cultura que ainda persiste entre os professores em desenvolver programas 

escolares com um número excessivo de conteúdos que pouco se relacionam com a 

vida cotidiana dos alunos, entre si e com outras áreas do conhecimento científico. 

Assim, pensada no contexto do estágio, a SE se apresenta como uma proposta 

alternativa a esse ensino e como real possibilidade de implementação em sala de 

aula. De acordo com Frison et al. (2009), quando os licenciandos estagiários 

produzem e desenvolvem Situações de Estudo, se constituem como docentes em 

um processo de mobilização de saberes e desenvolvimento de habilidades que 

contribuem para melhor qualificar sua formação profissional. No que se refere a 

essas contribuições, defendem que: 

A possibilidade de participar na reconstrução do currículo escolar e 
refletir sobre a complexidade do trabalho docente produz aprendizagens 
específicas de professor e proporciona maior autonomia para a tomada de 
decisões conscientes em relação às questões que interferem na dinâmica 
da sala de aula e da escola. Acredita-se que através dos contatos com 
situações práticas vivenciadas e a reflexão na e sobre a prática 
desenvolvida, os licenciandos e professores, da universidade e escola, 
constroem novos olhares e novas formas de interpretações da realidade 
escolar e do ser professor (FRISON et al., p.9, grifo nosso). 

  Com base nessas considerações e em diálogo com outros autores 

(PIMENTA; VIEIRA; MASSENA, 2015; FRISON; MADKE; WYZYKOWSKI, 2016), 

entendemos que quando professores em formação inicial e continuada vivenciam e 

compreendem uma proposta de ensino com caráter inovador como a SE – sua 

fundamentação, conhecimentos e habilidades necessários para desenvolvê-la –, 

constituem novas formas de se relacionar com seus saberes, o que promove o 

desenvolvimento profissional desses sujeitos e pode implicar na mudança de ações 

futuras. 



56 

 

CAPÍTULO III – A PESQUISA E SEUS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Neste Capítulo, buscamos proporcionar ao leitor uma imersão no contexto 

desta investigação, apresentando a pesquisa em suas abordagens qualitativas, os 

sujeitos participantes, os instrumentos utilizados para a obtenção das informações e 

os procedimentos adotados pelos pesquisadores para a análise e interpretação dos 

dados. 

 

3.1 O contexto da pesquisa 

 A Situação de Estudo (SE) como concebida na UESC vem sendo 

desenvolvida por pesquisadores em Educação em Ciências (áreas de Biologia, 

Física e Química) desde o ano de 2010. As discussões sobre essa proposta se 

iniciaram no interior de um subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) concomitantemente com o desenvolvimento do projeto 

“Reconfiguração curricular no ensino de Química na Educação Básica: Diálogos 

interdisciplinares por meio da Situação de Estudo”2, o qual ocorreu no contexto do 

curso de Licenciatura em Química. Após a finalização desse projeto e a discussão 

de resultados dessa pesquisa, em que licenciandos de Química relataram 

dificuldades em relacionar conteúdos de Física e Biologia sem a participação de 

licenciandos dessas áreas, emerge a ideia de se trabalhar de forma interdisciplinar 

nas disciplinas de Estágio Supervisionado dos cursos de Licenciatura em Física e 

Química. No que se refere ao curso de Biologia, a não participação de licenciandos 

desse curso se justifica pela não disponibilidade, no momento, de professores que 

ministravam as disciplinas de Estágio Supervisionado em participar do projeto.  

 Assim, a proposta de trabalhar coletivamente a Situação de Estudo entre os 

cursos de licenciatura em Física e Química, iniciou-se em 2016, no âmbito das 

disciplinas de Estágio Supervisionado dos respectivos cursos. É nesse contexto que 

os licenciandos interagem com os fundamentos da SE e, por meio de ações 

coletivas e atividades de cunho interdisciplinar, elaboram e implementam Situações 

de Estudo. Assim, o interesse por investigar a constituição de saberes profissionais 

na formação inicial de professores, manifesta-se junto ao entendimento de que 

                                                           
2
 Projeto Universal CNPq n. 14/2011 que ocorreu entre um grupo de docentes atuantes no Ensino de 

Ciências da UESC e integrantes do Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em 
Ciências (GIPEC), da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). 
Vigência do Projeto: jan/2012 a jul/2015. 
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espaços formativos com caráter de inovação como os proporcionados por essa 

proposta demandam pesquisas que, de forma contínua, analisem seu impacto na 

formação dos sujeitos que se envolvem em seu processo de produção curricular.  

 Diante desses entendimentos, o presente estudo tem como sujeitos de 

pesquisa os estudantes dos cursos de licenciatura em Física e Química da UESC 

que, de forma conjunta, vivenciaram o currículo de um modo diferenciado durante as 

disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, ofertadas respectivamente nos períodos 

2016.1 e 2016.2.  

 Oportunizando espaços de novas interações, diálogos e reflexões, o 

desenvolvimento da SE no contexto dos estágios supervisionados ocorreu em 

diferentes momentos. No Estágio Supervisionado I (2016.1), a SE foi pensada no 

coletivo de diferentes classes de sujeitos – professores formadores, professores da 

Educação Básica, estudantes da Pós-Graduação e dos cursos de licenciatura – e no 

decorrer de quatro encontros interdisciplinares.  

 Ao longo desses encontros, os integrantes dessas diferentes classes de 

sujeitos atuaram em três grupos de trabalho estruturados de forma bastante 

heterogênea. Em cada grupo reuniam-se professores das áreas de Biologia, Física e 

Química das escolas de ensino regular e técnico parceiras da Universidade nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado, licenciandos dos cursos de Física e Química 

que atuavam nessas escolas e estudantes da Pós-Graduação em Educação em 

Ciências da UESC. Em relação aos professores formadores, esses orientavam as 

atividades a serem desenvolvidas por esses grupos com o intuito de criar um 

ambiente de planejamento coletivo que favorecesse a construção de Situações de 

Estudo e viesse a contribuir para a formação inicial e continuada de professores.  

 No Quadro 5, apresentamos as atividades desenvolvidas durante o Estágio 

Supervisionado I.  
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Quadro 5 – Atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado em Física I e Estágio 

Supervisionado em Química I 

ENCONTROS 

INTERDISCIPLINARES 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS 

 

1º Encontro 

(04/06/2016) 

 Sugestão de tema, devidamente justificado, que apresente 
potencial em articular diferentes áreas do conhecimento científico 
em uma proposta interdisciplinar de ensino e que ao mesmo tempo 
tenha relação com o contexto da escola em que o grupo atua; 

 Seleção de conteúdos, por área de conhecimento (Biologia, Física 
e Química), possíveis de serem abordados no tema. 

2º Encontro 

(11/06/2016) 

 Retomada dos temas, justificativas e conteúdo de cada grupo; 

 Problematização inicial – Proposição de questões que podem 
servir de problematizações iniciais para a abordagem do tema em 
sala de aula; 

 Socialização das produções; 

 Construção de um plano de curso para abordagem do tema em 
sala de aula; 

 Proposição de abordagens metodológicas para o desenvolvimento 
dos conteúdos selecionados.  

3º Encontro 

(09/07/2016) 

 Retomada do material produzido nos encontros anteriores; 

 Organização do conhecimento – Elaboração do plano de ensino 
em unidades de aprendizagem, de modo que seja indicado o 
número de aulas necessárias para o desenvolvimento dos 
conteúdos e os recursos que serão utilizados; 

 Aplicação do conhecimento – Retomada da problematização 
inicial e proposição de novos problemas a serem resolvidos pelos 
alunos da Educação Básica. 

4º Encontro 

(16/07/2016) 

 Finalização das propostas – Os grupos reúnem o material 
produzido nos encontros anteriores; 

 Interação com os fundamentos da SE a partir do contato com os 
professores formadores. 

Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

 Durante o desenvolvimento dessas atividades, os integrantes dos grupos 

interagiam sistematicamente entre si, compartilhando experiências e pensando a 

proposta curricular em suas abordagens, objetivos e metodologias de ensino por 

meio de um planejamento coletivo. Posteriormente, quando concluídas, as propostas 

eram socializadas com os participantes dos outros grupos em um ambiente propício 

a questionamentos e reflexões sobre seus delineamentos. 
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 No Estágio Supervisionado II (2016.2), de acordo com o planejamento dos 

professores das disciplinas de Estágio, a ideia era desenvolver junto aos estudantes 

das licenciaturas referenciais teóricos e metodológicos da SE, discutindo exemplos 

de construção e implementação de Situações de Estudo, e também promover 

encontros coletivos entre as turmas de Estágio, a exemplo do que havia ocorrido no 

Estágio I. Entretanto, durante esse período, as atividades acadêmicas foram 

paralisadas na Universidade devido ao Movimento de Ocupação Estudantil, o que 

ocasionou num descompasso entre o calendário acadêmico da UESC e o das 

escolas públicas parceiras do Estágio, e, consequentemente, a inviabilização dos 

encontros coletivos. Ainda assim, em meio a tantos obstáculos, licenciandos de 

Física e de Química, de forma coletiva, conseguiram desenvolver atividades de 

coparticipação nas escolas.  

 Diante do cenário apresentado, na medida em que buscamos olhar para a 

formação inicial dos futuros professores de Física e Química que se envolveram 

nesse processo de produção curricular, nossa pesquisa assume um caráter 

qualitativo ao se aproximar das cinco características que, segundo Bogdan e Biklen 

(1994), configuram esse tipo de estudo: 1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural de ocorrência dos fenômenos como fonte direta de obtenção de informações 

e assume o pesquisador como seu principal instrumento. Nesse sentido, afirmamos 

que, embora tenhamos utilizado de instrumentos como gravação de vídeo e áudio, 

relatos escritos e entrevistas, são as concepções que construímos a partir de um 

contato prolongado com o ambiente de pesquisa e os sujeitos participantes que 

predominam sobre a análise; 2) As informações obtidas são predominantemente 

descritivas, ou seja, se apresentam em forma de um conjunto de textos que 

possibilitam uma multiplicidade de leituras; 3) O pesquisador se interessa mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos. Assim, entendemos 

que a ênfase no processo leva a uma compreensão mais ampla sobre o problema 

investigado. 4) A análise das informações tende a ocorrer de forma indutiva. Isto 

significa que, ao analisá-las, o pesquisador não se limita à busca por evidências que 

comprovem hipóteses definidas a priori, permitindo-se, inclusive, construir novas 

abstrações a partir de questões emergentes do processo de análise. 5) Interessa ao 

pesquisador o significado que os sujeitos atribuem às coisas, o modo como 

diferentes participantes percebem questões que estão sendo focalizadas.  
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 Com base nessas características, as informações desta pesquisa foram 

obtidas ao longo das disciplinas de Estágio Supervisionado de Física e de Química I 

e II, por meio dos seguintes procedimentos: videogravação dos encontros e 

obtenção de relatos individuais no Estágio I, e entrevistas semiestruturadas no 

Estágio II de ambos os cursos.  

 

3.2 Os sujeitos participantes 

 Como já explicitado na seção anterior, os sujeitos participantes desta 

pesquisa foram os estudantes dos cursos de licenciatura em Física e Química da 

UESC que, matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Física e 

Química I e II, vivenciaram a construção de Situações de Estubido em uma proposta 

de formação com caráter interdisciplinar entre esses cursos.   

 Inicialmente, no Estágio Supervisionado I (2016.1), participaram dos 

espaços coletivos de organização curricular três alunos matriculados no curso de 

Licenciatura em Física e oito no curso de Licenciatura em Química. Entretanto, o 

número de alunos participantes dos Estágios II (2016.2) e III (2017.1), não se 

manteve constante. Assim, optamos nesta pesquisa por investigar a constituição de 

saberes docentes na formação de quatro sujeitos: dois licenciandos do curso de 

Física e dois do curso de Química. Esses sujeitos foram selecionados por terem 

vivenciado a construção e o desenvolvimento da SE ao longo dos dois estágios e 

também por participarem dos quatro encontros.  

 Durante os encontros, entre os meses de junho e julho de 2016, as 

interações que ocorriam entre os diferentes grupos de sujeitos foram videogravadas 

e as percepções construídas pelos participantes registradas por meio de relatos 

escritos pelos mesmos. Em fevereiro de 2017, de forma presencial, os sujeitos foram 

convidados a participar da pesquisa após breve explanação acerca do estudo 

proposto. Inicialmente, não houve rejeição à proposta e os licenciandos 

demonstraram, inclusive, interesse em contribuir com a pesquisa. Em seguida, foram 

agendadas entrevistas de acordo com a disponibilidade de data e horário de cada 

um e foi solicitado aos sujeitos que, caso concordassem, assinassem um Termo de 



61 

 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) para que pudéssemos ter acesso 

as informações registradas por meio das videogravações e relatos escritos3.  

 De modo a preservar a identidade dos sujeitos participantes, quando 

discutimos os dados da pesquisa fazemos referência a esses sujeitos conforme o 

sistema de códigos apresentado no Quadro 6, o qual foi construído de forma 

indiscriminada de gênero. 

Quadro 6 – Codificação dos sujeitos da pesquisa 

SUJEITO DA PESQUISA CURSO CODIFICAÇÃO 

Sujeito 1 Licenciatura em Física Licenciando LF1 

Sujeito 2 Licenciatura em Física Licenciando LF2 

Sujeito 3 Licenciatura em Química Licenciando LQ1 

Sujeito 4 Licenciatura em Química Licenciando LQ2 

Fonte: Elaboração própria. 

3.3 Procedimentos de pesquisa 

3.3.1 Videogravação4 

Os encontros promovidos durante o Estágio Supervisionado I foram 

videogravados com o intuito de registrar em detalhes acontecimentos que 

dificilmente poderiam ser captados por outro método. Segundo Garcez, Duarte e 

Eisenberg (2011), com o uso da videogravação é possível captar aspectos como 

expressões corporais, faciais ou verbais, reações dos sujeitos face às questões 

postas em discussão, durante a realização de tarefas ou atividades coordenadas em 

grupos, etc., sendo possível rever esses acontecimentos outras vezes e construir 

novas compreensões sobre os fenômenos em análise. Uma vez que buscamos 

investigar os saberes adquiridos/produzidos pelos licenciandos nos diferentes 

espaços de construção da SE, a utilização deste método permite identificar os 

sentidos e significados produzidos pelos sujeitos no momento em que são 

manifestos em palavras durante as discussões que ocorriam nos encontros. 
                                                           
3
 O projeto desta pesquisa, identificado pelo CAAE: 62423816.8.0000.5526, foi avaliado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESC sob o parecer de número 2.021.472.  
4
 Embora tenhamos utilizado da videogravação como método de obtenção de informações, os dados 

produzidos não foram apresentados nesta pesquisa. Os registros dos encontros coletivos em vídeo e 

áudio serviram como material auxiliar para que pudéssemos obter compreensões mais amplas dos 

contextos narrados pelos participantes da pesquisa em seus relatos escritos.  
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3.3.2 Relatos escritos 

 Ao final de cada encontro realizado durante o Estágio Supervisionado I foi 

solicitado aos participantes que refletissem sobre as atividades desenvolvidas e 

registrassem suas percepções por meio de relatos escritos. Esses relatos fornecem 

informações importantes acerca das compreensões que os licenciandos foram 

construindo em relação à proposta Situação de Estudo e à dinâmica dos processos 

educacionais, o que nos leva a identificar indícios de constituição de saberes 

profissionais manifestos nos textos produzidos por esses sujeitos.  

 A utilização dos relatos escritos como instrumento de obtenção de 

informações pode ser fundamentada sob a ótica do referencial teórico metodológico 

das narrativas. Segundo Cunha (1997), quando narrativas escritas são utilizadas em 

situações de pesquisa qualitativa, essas possibilitam ao pesquisador interagir com 

as representações que os sujeitos constroem a partir de uma realidade vivida. De 

acordo com a mesma autora: 

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 
reconstrói a trajetória dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é 
a verdade literal dos fatos, mas antes, é a representação que deles faz o 
sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria realidade 
(CUNHA, 1997, p.187). 

 Nesse sentido, compreendemos que a utilização de narrativas/relatos como 

instrumento de pesquisa se mostra uma alternativa interessante quando se propõe 

uma leitura sobre os entendimentos que os sujeitos participantes de um estudo têm 

construído em relação a uma determinada proposta ou contexto vivenciado. No 

capítulo IV, durante a apresentação e discussão dos dados, os fragmentos textuais 

com origem nos relatos foram referenciados pela letra R, seguida do código de 

identificação do sujeito em subscrito, como por exemplo, RLQ1 – relato do licenciando 

LQ1.  

 

3.3.3 Entrevista semiestruturada 

 A entrevista é um método muito utilizado quando o pesquisador busca 

apreender elementos que são intrínsecos ao sujeito investigado, como por exemplo, 

as percepções que os mesmos conservam sobre diversos aspectos do mundo. 

Assim, esse procedimento consiste em uma conversa intencional, comumente entre 
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duas pessoas, de modo que uma delas conduza o diálogo em torno de um 

determinado tema, com o objetivo de obter informações sobre a outra (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 No contexto desta pesquisa, a entrevista se apresenta como uma importante 

técnica de obtenção de informações quando nos propomos a investigar a 

constituição de saberes docentes de sujeitos que vivenciaram um contexto de 

formação diferenciado, como os espaços de produção curricular proporcionados 

pela SE. Entretanto, identificar esses saberes não é uma tarefa simples, pois sua 

manifestação não ocorre de forma explícita, instantânea ou isolada de saberes 

constituídos em outros tempos. Diante desse entendimento, quando entrevistados, 

os sujeitos foram estimulados a falar sobre sua trajetória profissional, sobre 

experiências que consideram significativas e que trouxeram contribuições para sua 

formação docente, desde o momento de ingresso no curso de licenciatura, até o 

tempo do estágio de docência, quando vivenciam a Situação de Estudo no contexto 

do estágio supervisionado. Na perspectiva de Tardif (2012), a cognição do professor, 

mais é um processo “discursivo e narrativo” que se relaciona com sua história de 

vida e os significados oriundos de experiências formadoras, que um sistema de 

processamento da informação similar a algo “computacional”. Dessa forma, 

consciente do caráter narrativo do saber docente, o autor pontua que: 

Nas pesquisas de campo ou nas atividades de formação em parceria, 
quando fazemos perguntas aos professores sobre seus saberes, isso 
equivale, de uma certa maneira, a levá-los a contar a história de seu saber-
ensinar, através das experiências pessoais e profissionais que foram 
significativas para eles do ponto de vista da identidade profissional 
(TARDIF, 2012, p.104). 

 Com base nessas reflexões, as entrevistas realizadas com os sujeitos foram 

do tipo semiestruturada. Segundo Lüdke e André (1986), esse tipo de entrevista 

permite ao pesquisador maior liberdade de percurso para fazer correções, 

esclarecimentos e adaptações que julgar necessário para uma maior eficácia na 

obtenção de informações. Assim, durante a condução dos diálogos, utilizou-se de 

um roteiro elaborado previamente (Apêndice B) com perguntas-chave que 

suscitavam as discussões pretendidas e ao mesmo tempo propiciava a emergência 

de novas questões. As entrevistas duraram em média 25 minutos cada e foram 

gravadas em áudio. Posteriormente, as gravações foram transcritas e os textos 

produzidos foram analisados conforme a metodologia denominada Análise Textual 
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Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). No capítulo IV, durante a apresentação e 

discussão dos dados produzidos, os fragmentos textuais com origem nas 

transcrições das entrevistas foram referenciados pela letra E, seguida do código de 

identificação do sujeito em subscrito, como por exemplo, ELQ1 – entrevista do 

licenciando LQ1.  

 

3.4 Análise Textual Discursiva: caminhos metodológicos e compreensões 

possibilitadas 

A Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2011) 

pode ser entendida como uma metodologia de análise de dados qualitativos que tem 

por finalidade a construção de novas compreensões sobre o fenômeno em estudo a 

partir de um movimento recursivo de três componentes próprios: 1) desconstrução 

dos textos de um corpus de pesquisa – unitarização; 2) estabelecimento de relações 

entre as unidades de significado produzidas – categorização; 3) momento em que 

são expressas as compreensões construídas – metatexto. 

 O primeiro movimento da ATD, a unitarização, consiste em um processo de 

leitura, significação e desconstrução dos textos que constituem um corpus de 

pesquisa. Como resultado desse processo de desconstrução, são produzidas as 

unidades de análise, também denominadas unidades de significado ou de sentido 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). Essas unidades são produtos da interpretação dos 

textos, de um exercício de elaborar sentidos, e devem ser “sempre definidas em 

função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa” (MORAES, 2003, 

p.191). Em nosso estudo, o corpus de pesquisa é composto pelos relatos escritos e 

pelas transcrições das entrevistas. Em um exercício exaustivo de leitura e 

significação sobre essas produções textuais, as unidades de significado foram 

produzidas em consonância com a perspectiva teórica de Tardif (2012) acerca dos 

saberes docentes. 

Após a fragmentação dos textos em unidades de análise, têm-se um 

conjunto de elementos significados e em total desordem. O próximo movimento de 

uma ATD, a categorização, consiste em estabelecer novas relações entre esses 

elementos unitários, aproximando os que possuem significados próximos, 

semelhanças, estabelecendo uma nova ordem e proporcionando a construção de 
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novas compreensões em relação ao fenômeno investigado (MORAES; GALIAZZI, 

2011). 

Assim, as categorias podem ser construídas por meio de métodos dedutivos, 

indutivos ou ainda de forma mista – uma combinação dos dois métodos. Cada 

método leva a categorias com diferentes propriedades. Os métodos dedutivos levam 

às categorias definidas a priori, as quais são construídas a partir de perspectivas 

teóricas antes mesmo do pesquisador iniciar a análise dos dados. Já os métodos 

indutivos produzem as categorias emergentes, sendo essas construídas a partir das 

unidades de análise do corpus. Quando ocorre uma combinação desses dois 

métodos, têm-se um modelo misto de categorias, “no qual o pesquisador parte de 

um conjunto de categorias definido a priori, complementando-as ou reorganizando-

as a partir da análise” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.25). 

No contexto desta pesquisa, na medida em que propomos um estudo sobre 

a constituição dos saberes docentes na formação inicial de professores sob a 

perspectiva de Maurice Tardif, a princípio, nos pareceu ser inevitável não conceber 

as tipologias em que o autor classifica esses saberes como categorias de análise a 

serem estabelecidas a priori. Entretanto, após unitarizar o corpus em uma leitura 

guiada pela perspectiva teórica desse autor, percebemos que as tipologias em que 

Tardif (2012) classifica os saberes dos professores podem ser discutidas em 

contextos mais amplos. Dessa forma, ao utilizar de um método misto de análise, 

inicialmente duas categorias foram construídas: 4.1 Caminhos que levam à 

escolha da docência como profissão; 4.2 A vivência no Estágio 

Supervisionado e os Saberes constituídos em espaços privilegiados pela 

Situação de Estudo. A primeira versa sobre os fatores que impulsionaram os 

sujeitos desta pesquisa a ingressarem nos cursos de licenciatura em Física e 

Química da UESC e contém elementos de significação que possibilitam uma análise 

sobre percepções construídas em relação à docência e conhecimentos profissionais 

adquiridos no período de socialização pré-profissional. Uma análise sobre esses 

elementos torna-se relevante quando se almeja compreender como os futuros 

professores têm significado ações formativas durante a formação inicial universitária 

a partir de suas experiências anteriores. A segunda oportuniza um olhar mais amplo 

sobre os saberes constituídos no tempo do estágio de docência, ao vivenciarem o 

processo participativo de produção curricular proporcionado pela Situação de 
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Estudo. Assim, no contexto da discussão sobre o estágio, posicionamos três novas 

categorias emergentes – 4.2.1 Percepções sobre os processos educativos a 

partir da Situação de Estudo; 4.2.2 O trabalho colaborativo como lócus de 

produção de saberes; 4.2.3 Contextualização e interdisciplinaridade na 

abordagem de conteúdos de Ciências, as quais, mais específicas, respondem 

diretamente aos objetivos desta pesquisa ao aglutinarem elementos de significação 

que induzem uma leitura sobre os saberes docentes constituídos nos espaços de 

produção curricular proporcionados pela SE.  

No capítulo IV, em concordância com os objetivos desta pesquisa e com o 

intuito de melhor expressar as compreensões construídas sobre os fenômenos 

investigados, as categorias 4.1 e 4.2 contextualizam e complementam as discussões 

abordadas pelas subcategorias de análise 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. Assim, a forma como 

o capítulo de análise e discussão dos dados foi construído pode ser melhor 

compreendida por meio da Figura 2. 

  

Figura 2 - O saber dos professores: intersecções entre história de vida e formação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO IV – O SABER DOS PROFESSORES: INTERSECÇÕES ENTRE 

HISTÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 Apoiados nas ideias de Maurice Tardif e seus colaboradores sobre os 

saberes docentes e a formação profissional do professor, apresentamos neste 

capítulo as interpretações construídas a partir da Análise Textual Discursiva sobre o 

corpus de pesquisa desta investigação.  

 Quando nos propomos a investigar a constituição dos saberes docentes de 

professores em formação inicial, percebemos o quão complexo é atribuir significado 

às suas narrativas em um exercício de leitura de seus textos e na busca por indícios 

de constituição desses saberes. Entendemos que os conhecimentos que orientam 

as práticas educativas dos futuros professores, definem seus interesses e 

perspectivas de atuação, são construídos ao longo de uma história de vida e provêm 

de espaços de socialização em suas trajetórias pessoais e profissionais. Desse 

modo, ao discutirmos os saberes dos professores, o fazemos de forma indissociável 

dos debates em torno da construção da identidade profissional docente.  

 

4.1 Caminhos que levam à escolha da docência como profissão 

 Nesta seção, discutimos os fatores que impulsionaram os sujeitos desta 

pesquisa a ingressar nos cursos de licenciatura em Física e Química da UESC, com 

o intuito de compreender os interesses e perspectivas que esses professores em 

formação inicial tinham em relação à docência numa tentativa de mapear os saberes 

constituídos em fontes pré-profissionais do saber-ensinar. Por esses caminhos, esta 

categoria final foi construída a partir da aproximação entre duas categorias 

intermediárias: Percepções que se tem sobre a docência e o papel do professor; A 

vivência no espaço social da escola como aluno da Educação Básica. 

 Nas perspectivas de Tardif e Reymond (2000), os saberes que são 

efetivamente utilizados pelos professores em sua prática cotidiana são diversos, 

temporais e provêm de diferentes fontes sociais. Partindo dessa premissa, ao olhar 

para o corpus de pesquisa desta investigação, o fazemos com a compreensão de 

que a constituição de saberes docentes não se restringe aos espaços e tempos de 

formação proporcionados pelos cursos de licenciatura. De acordo com esses 

autores, espaços de socialização pré-profissionais como ambientes de vida, 
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familiares e escolares, levam à aquisição de saberes que integram o repertório de 

conhecimentos profissionais do professor e marcam fortemente o seu olhar sobre a 

docência e sua atuação em situações práticas de ensino.  

 Ao serem questionados sobre o porquê da escolha por um curso de 

licenciatura, por ser professor, os licenciandos manifestam suas concepções sobre a 

docência, crenças construídas e memórias de experiências educativas vivenciadas 

quando alunos em espaços da educação escolar, o que torna possível uma análise 

sobre os saberes adquiridos em ambientes de socialização pré-profissional.     

 Nos excertos a seguir, é possível perceber algumas concepções que os 

entrevistados conservam sobre a docência e o papel do professor, na medida em 

que são postos em evidência os possíveis fatores que levaram esses sujeitos a 

optarem pela profissão docente. 

Na verdade eu sempre me identifiquei com a licenciatura. [...] eu acho 
que o professor faz toda a diferença na vida do aluno, na vida da 
política, na vida de todas as esferas (ELQ1). 

Porque eu acho que é uma profissão bem conflitante, eu diria. Ela é 
legal, mas ela é trabalhosa, ela é muitas vezes cheia de dificuldades no 
meio do processo que te fazem achar melhor não ir por aquele caminho. 
Mas eu gosto de desafios [...] Eu gosto de ter contato com o povo e tal, 
de conversar, entender o que o outro tá pensando... então a licenciatura 
me chama mais atenção por isso. (ELQ2). 

Eu acho a profissão de professor como algo muito bonito de ser 
trabalhado e também pela carência que eu vejo na área de mercado. Por 
isso foi uma das escolhas (ELF1). 

[...] a priori pensava em pesquisar, depois não, falei “quero lecionar, quero 
ser professor”. Isso é coisa que já nasce na natureza, né... da pessoa. 
Desde muito precoce... ser professor, nasce de forma muito precoce 
(ELF2). 

 A partir das unidades de significado produzidas durante a análise desses 

excertos, consideramos em nosso estudo as seguintes percepções: o licenciando 

LQ1 entende que o professor faz toda diferença na vida do aluno, na vida da política, 

na vida de todas as esferas – docência como aspecto de impacto e relevância 

social; o licenciando LQ2 percebe a atividade docente como conflitante, trabalhosa, 

cheia de desafios, que torna propício o contato com outras pessoas e possibilita 

entender o que o outro pensa – docência como possibilidade de interações 

interpessoais; o licenciando LF1 observa a profissão do professor como algo bonito 

de ser trabalhado e pontua uma carência desse profissional no mercado de trabalho 
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– docência como uma profissão admirável; para o licenciando LF2, ser professor é 

algo que está presente na natureza da pessoa – docência como um dom.  

 Segundo Tardif e Reymond (2000), essas percepções sobre a docência são, 

antes de mais nada, saberes pessoais dos professores. Tratam-se de crenças, 

valores e representações sobre a prática educativa que se integram à identidade 

profissional docente por meio das interações possibilitadas em espaços sociais que 

antecedem a formação nos cursos de licenciatura. Tais considerações são validadas 

no momento em que as narrativas desses sujeitos relatam suas experiências 

quando alunos na educação escolar.  

Mas eu acho que o professor faz toda a diferença na vida do aluno, na vida 

da política, na vida de todas as esferas. Eu acho que eu aliar à Química que 

eu gosto muito e trazer também o aluno para essa questão de estudar a 

Ciência. Porque desde quando eu fiz o segundo grau, eu via que os meus 

colegas, a gente tinha certa rejeição às matérias exatas, até que nós 

tivemos um professor que fez uma diferença e mostrou a Química de 

uma outra perspectiva. Então você vê que não a disciplina em si e sim a 

forma como ela é abordada, como ela é apresentada (ELQ1). 

 Na fala do licenciando LQ1 é possível perceber a relação que se estabelece 

entre as memórias que se tem da educação escolar e as percepções que vão sendo 

construídas em relação à docência e ao papel do professor. A percepção de que o 

professor, como profissional do ensino, faz toda a diferença na vida do aluno, na 

vida em sociedade, parece se alinhar à experiência relatada quando cita um 

professor que o apresentou a Química a partir de outra perspectiva e contribuiu para 

a superação de certa rejeição que se tinha/observava em relação às matérias de 

exatas. Dessa forma, esse sujeito constata que essa rejeição não se deve a 

disciplina em si, mas à forma como ela tem sido abordada/apresentada. 

 Para o licenciando LQ2, o interesse pela docência, por ser professor, vem da 

boa relação que tinha com os professores do ensino médio e da visão construída 

sobre o trabalho docente: uma profissão que requer comunicação, interação com 

outras pessoas e compreensão do pensamento do outro. No que se refere à 

licenciatura em Química, o interesse pelo curso emerge a partir das afinidades 

estabelecidas com a disciplina de Química na escola, mas afirma que cursaria 

qualquer outra licenciatura, o que demonstra identificação do sujeito com a profissão 

docente.  
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A licenciatura em Química foi porque eu gostava muito da disciplina de 

Química na escola. [...] a minha relação com todos os meus 

professores foi boa, então eu achei que seria uma caminho legal de 

seguir. Escolhi a Química, não sei por quê. Uma afinidade do ensino 

médio que rolou, mas eu faria qualquer licenciatura, isso eu tenho certeza. 

Qualquer área sendo licenciatura (ELQ2). 

 No contexto escolar vivenciado pelo licenciando LF1, foram as dificuldades 

cotidianas presentes no interior da escola pública que impulsionaram sua busca pela 

docência e despertaram seu interesse pela área de exatas. O sujeito que concebe a 

docência como algo bonito de ser trabalhado, afirma ter tido maus professores na 

área de exatas e, refletindo sobre o quanto foi prejudicado nesse processo, percebe 

a necessidade de aprendizado que existe nessa área, principalmente em sua 

relação com situações de vivência dos alunos. Nesse contexto, afirma o interesse 

em atuar diante dessa realidade e mudar essa situação.  

Apesar de eu ter vindo de escola pública, a questão dos professores ser 

uma situação meio que precária... [...] E vim pras exatas, veio como um 

desafio, porque eu tive maus professores, então, eu vejo que a gente 

tem muita necessidade de aprender nessa área sim; de buscar... 

principalmente no cotidiano, a gente acaba, de forma que, sem 

perceber que a gente precisa... então, além de gostar, achar a profissão 

bonita e ver que eu tinha o interesse de tá nessa área, e também a 

necessidade que eu via da área de exatas, que era algo que eu fui 

prejudicado, mas que eu quero mudar essa situação (ELF1). 

 Já na narrativa do licenciando LF2, fica claro que seu interesse pela 

docência também foi influenciado por práticas de professores do ensino médio. O 

licenciando afirma que, dentre os docentes da escola, os professores de exatas 

tinham maior interesse pelo ensino e isso o motivou a optar pela profissão docente. 

Soma-se a esse fator, uma afinidade do licenciando pela área da Física. 

 
Eu tive professores no ensino médio, né... que foram... o meu olhar para 
eles era totalmente diferente dos outros professores. Os outros 
professores eles não tinham vontade de ensinar. Esses professores 
que eram da área das exatas, eles tinham interesse pelo ensino, né... é 
tanto que eles hoje estão no mesmo colégio, lecionando as mesmas 
disciplinas. Então foi isso que me motivou. Por outro lado por eu gostar 
também da área da física. Me determinei desde o primeiro ano do ensino 
médio, falei “quero isso aqui” (ELF2).   
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 A partir de uma análise sobre essas narrativas compreendemos que a 

vivência no tempo social5 da escola exerce forte influência no desenvolvimento do 

saber profissional dos professores. É nesse momento que as percepções que vão 

sendo construídas em relação à docência começam a constituir saberes 

profissionais e passam a integrar o “repertório de conhecimentos” do futuro 

professor. Retomando as ideias de Tardif e Reymond (2000, p.216), os autores 

defendem que “uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre 

os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de vida, 

principalmente de sua socialização enquanto alunos”.  

 Hoje, no espaço-tempo de um curso de licenciatura, quando estimulados a 

falar sobre suas trajetórias na universidade, pensar sobre experiências que lhes 

foram significativas e contribuíram para sua formação profissional, esses 

licenciandos o fazem em um processo de reflexão sobre suas expectativas em 

relação à docência, ao curso de licenciatura e sempre em diálogo com experiências 

educativas vivenciadas na condição de aluno da Educação Básica ou do Ensino 

Superior.  

 Na perspectiva de Tardif (2012), essas preconcepções sobre a atividade 

docente que os licenciandos conservam de sua trajetória escolar permanecem 

resistentes a mudanças e seguem orientando iniciativas e ações durante a 

profissionalização nos cursos de formação inicial. Para o autor, “há muito mais 

continuidade do que ruptura entre o conhecimento profissional do professor e as 

experiências pré-profissionais, especialmente aquelas que marcam [...] a 

socialização escolar enquanto aluno” (TARDIF, 2012, p.72). 

 Desse modo, no contexto da formação inicial do professor, reconhecemos a 

necessidade de investir em ações formativas que oportunizem ao licenciando 

repensar suas concepções de prática docente e sobre elas (re)construir novos 

saberes. Assim, acreditamos ser possível desenvolver junto ao futuro professor uma 

consciência crítica acerca dos saberes constitutivos de suas concepções de prática 

e dos conhecimentos inerentes à docência como profissão.   

 

                                                           
5
Em sua obra, Tardif (2012) utiliza a expressão “tempos sociais” para se referir aos diferentes momentos ao 

longo de uma história de vida em que ocorrem processos de socialização, como por exemplo, o tempo da 
infância, da escola, da formação profissional, do ingresso da profissão, da carreira, etc. 
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4.2 A vivência no Estágio Supervisionado e os saberes constituídos em 

espaços privilegiados pela Situação de Estudo 

 O estágio supervisionado é percebido pelos participantes desta pesquisa 

como uma oportunidade de articular conhecimentos teóricos e conhecimentos 

práticos, observar situações reais de ensino, refletir sobre o ensino praticado nas 

escolas e de construir em si a imagem do profissional que almejam se tornar. As 

experiências vivenciadas por esses licenciandos nos espaços de formação do 

estágio – espaços os quais singularizados pela proposta de organização curricular 

da Situação de Estudo – marcam mais uma trajetória na construção de sua 

identidade profissional. Analisando esse contexto de formação, na tentativa de 

identificar os saberes constituídos por esses sujeitos, comunicamos nesta seção as 

compreensões obtidas por intermédio de três categorias emergentes: 4.2.1 

Percepções sobre os processos educativos a partir da Situação de Estudo; 4.2.2 O 

trabalho colaborativo como lócus de produção de saberes; 4.2.3 Contextualização e 

interdisciplinaridade na abordagem de conteúdos de Ciências.  

 

4.2.1 Percepções sobre os processos educativos a partir da Situação de 

Estudo 

As unidades de análise que se agrupam nesta categoria compõem-se de 

elementos de significação que convergem para uma leitura sobre as percepções 

construídas pelos licenciandos em relação aos processos educativos a partir dos 

diálogos estabelecidos com a Situação de Estudo. Por esse viés, entendemos que 

uma análise sobre essas percepções possibilita identificar os saberes constituídos 

por esses sujeitos quando os mesmos interagem com os fundamentos dessa 

proposta.  

 A forma como a SE tem sido desenvolvida na UESC, por meio de iniciativas 

de pesquisa nos cursos de licenciatura, articulando suas etapas de produção e 

desenvolvimento aos espaços formativos das disciplinas de Estágio Supervisionado, 

oportuniza a instauração de mais uma fonte de saberes profissionais no âmbito da 

formação universitária.  

 São diversos os saberes que podem ser adquiridos pelos estudantes de 

licenciatura que vivenciam esse contexto de formação. Entretanto, considerando que 
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a Situação de Estudo consiste em uma inovação curricular e é fruto de pesquisas 

realizadas por especialistas das Ciências da Educação, partimos do pressuposto de 

que quando o licenciando interage com essa proposta e utiliza de seus fundamentos 

para idealizar situações práticas de ensino, ocorre a constituição dos saberes da 

formação profissional definidos por Tardif (2012). 

 Para esse autor, os saberes da formação profissional podem ser 

compreendidos como os conhecimentos transmitidos pelas instituições de formação 

de professores. São saberes que se destinam à formação científica dos educadores 

e são adquiridos no decorrer da formação inicial universitária por meio das 

interações estabelecidas com os professores formadores e com as Ciências da 

Educação. Nessa perspectiva, esses conhecimentos têm a finalidade de orientar a 

prática docente, incorporando-se a ela e transformando-a em uma prática 

fundamentada no conhecimento científico.  

 Em relação à Situação de Estudo, como forma de reconstrução do currículo, 

essa proposta suscita questões importantes a serem pensadas pelos futuros 

professores no que diz respeito ao ensino e a aprendizagem escolar em Ciências. 

Questiona a lógica disciplinar que tem estruturado os conteúdos científicos nos 

currículos escolares e defende uma proposta de organização do ensino em que 

saberes e conteúdos das diferentes áreas das Ciências dialoguem entre si e com 

situações cotidianas vivenciadas pelo aluno fora da escola, promovendo espaços de 

aprendizagem marcados pela inter e transdisciplinaridade (MALDANER; ZANON, 

2001).  

 Quando os participantes desta pesquisa são estimulados a refletir sobre a 

vivência no estágio com a proposta Situação de Estudo (SE) e as contribuições 

desse processo formativo para sua formação profissional, falam sobre a SE do modo 

como a compreendem, de como têm percebido os processos educativos a partir do 

entendimento dessa proposta e relatam experiências que consideram significativas 

em sua trajetória. Em suas narrativas, é possível perceber que essas compreensões 

são construídas em diferentes momentos proporcionados pelo estágio: durante a 

leitura de textos, debates e discussões que versam sobre a SE; em diálogos com 

professores formadores; nos momentos de interações triádicas (ZANON; 

SCHNETZLER, 2001) ou mesmo em situações da prática. Ao mesmo tempo, 

observa-se que essas “novas compreensões” são significadas junto aos saberes 
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(pré)profissionais que os licenciandos conservam de sua trajetória de vida escolar e 

acadêmica.  

 Nesse contexto, a Situação de Estudo tem sido compreendida pelos 

licenciandos em suas diversas características – uma proposta trabalhosa que rompe 

com a forma disciplinar de organização do ensino; que visa à aprendizagem do 

aluno, aproximando os conteúdos escolares à realidade dele; que envolve 

contextualização e diferentes abordagens metodológicas, etc. – e os processos de 

ensino e aprendizagem em Ciências concebidos em sua complexidade. Tais 

observações são válidas quando se considera os seguintes excertos das narrativas 

em análise: 

Eu acho a Situação de Estudo trabalhosa. Gigantemente trabalhosa. 
Mas eu acho imprescindível. Eu acho que o aluno aprende mais, você 
alcança o objetivo da aula melhor, de uma forma melhor. Eu acho que 
dá pra fazer de uma forma interdisciplinar como a gente conseguiu 
fazer (ELQ1). 

Então eu acho que a Situação de Estudo se torna tanto interessante 
para o professor, óbvio que ela requer mais um tempo pra ser elaborada, 
por isso talvez os professores não façam, mas pro aluno se torna mais 
interessante, porque tá ligado ao convívio dele... (ELF1).  

Pensar questões que sejam amplas e não conteudistas requer uma 
habilidade que precisa ser trabalhada em nós, pois somos sempre 
instruídos a disciplinar e fechar no conteúdo (RLQ2).  

Temos hoje um modelo que traz no seu âmago a interdisciplinaridade, 
que é objeto de suma importância para o processo ou obtenção do 
conhecimento (RLF2). 

 A partir dessas falas percebe-se que esses sujeitos começam a interagir de 

forma mais íntima com as interpretações que constroem sobre a SE, na medida em 

que utilizam dessas compreensões para idealizar contextos práticos e refletir sobre 

experiências que lhes foram formativas. Quando os licenciandos comunicam suas 

percepções sobre os processos educativos utilizando de elementos próprios da SE, 

é notável a relação que se estabelece entre os conhecimentos produzidos pelas 

Ciências da Educação e sua influência no desenvolvimento da prática docente. 

Assim, os aspectos destacados nesses excertos representam elementos que 

constituem saberes da formação profissional, pois fornecem aos futuros professores 

um conhecimento para o exercício da docência (TARDIF, 2012).  

 Como consequência das vivências formativas nos espaços de produção 

curricular da Situação de Estudo, o licenciando LQ1 entende essa proposta como 

trabalhosa ao considerar a necessidade de planejamento e replanejamento 



75 

 

constante para sua concretização. Ao mesmo tempo a caracteriza como algo 

imprescindível, defendendo que por meio da SE o aluno aprende mais e é possível 

alcançar o objetivo da aula de uma forma melhor.  

Eu acho a Situação de Estudo trabalhosa. Gigantemente trabalhosa. 
Mas eu acho imprescindível. Eu acho que o aluno aprende mais, você 
alcança o objetivo da aula melhor, de uma forma melhor. Eu acho que 
dá pra fazer de uma forma interdisciplinar como a gente conseguiu fazer. E 
atende todas as necessidades [...] É trabalhoso no sentido de 
planejamento, e replanejamento... Mas a gente tem uma resposta muito 
rápida do aluno. Eu acho que ele sente para o que serve. Aquela 
pergunta do “Eu vou aprender isso pra que? Isso vai me ensinar o que? Eu 
vou usar isso onde?”. Quando você faz uma aplicação de Situação de 
Estudo o aluno entende o porquê daquilo, pra que ele vai usar aquilo, 
qual a diferença daquilo na vida dele. Então eu acho que dá uma 
clareada melhor nos conteúdos, traz eles, tira essa questão da ciência ser 
um bicho de sete cabeças, porque a maioria pensa assim (ELQ1). 

Percebe-se em sua fala a manifestação de saberes da formação profissional 

quando demonstra compreender que por meio da SE é possível fazer o ensino de 

uma maneira diferente; de uma forma que os conteúdos científicos dialoguem entre 

si e com a realidade do aluno, contribuindo para uma aprendizagem mais 

significativa e para a superação de um olhar que percebe a Ciência como um “bicho 

de sete cabeças”. Assim, o futuro professor percebe que um ensino com essas 

características – contextualizado, inter e transdisciplinar – requer um 

(re)planejamento constante e uma maior atenção às necessidades de aprendizagem 

do aluno. 

Embora os saberes da formação profissional não sejam produzidos pelos 

professores, isto não quer dizer que por eles não possam ser (res)significados. Nas 

singularidades da história de vida do licenciando LQ1, nos saberes que esse sujeito 

adquiriu durante a socialização escolar, têm-se a compreensão de que a forma 

como a Química é abordada/apresentada pelo professor influencia diretamente na 

aprendizagem do aluno, nos significados que o aprendiz atribui a ela. Dessa forma, 

quando esse licenciando reconhece na SE uma possibilidade de fazer o ensino de 

maneira diferente, o mesmo passa a significá-la com base em seus saberes 

pessoais. No que diz respeito a esse fenômeno, Tardif (2012) discute que: 

[...] os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional, isto é, 
quando da socialização primária e sobretudo quando da socialização 
escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza dos saberes, 
do saber-fazer e do saber-ser que serão mobilizados e utilizados em 
seguida quando da socialização profissional e no próprio exercício do 
magistério. [...] Há um efeito cumulativo e seletivo das experiências 
anteriores em relação às experiências subsequentes. Assim, o que foi retido 
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das experiências familiares ou escolares dimensiona, ou pelo menos 
orienta, os investimentos e as ações durante a formação inicial universitária 
(TARDIF, 2012, p.69).   

Os saberes evidenciados na fala do licenciando LQ1, manifestam-se 

também nas narrativas dos outros sujeitos participantes. Apresenta-se de forma 

consensual nas falas dos licenciandos LQ2, LF1 e LF2 o entendimento de que a 

Situação de Estudo não é uma metodologia de ensino, mas uma proposta de 

organização curricular que possibilita pensar em abordagens metodológicas 

diversificadas tendo em vista a aprendizagem do aluno. 

Então eu acho que a Situação de Estudo se torna tanto interessante 
para o professor, óbvio que ela requer mais um tempo pra ser elaborada, 
por isso talvez os professores não façam, mas pro aluno se torna mais 
interessante, porque tá ligado ao convívio dele... ahh, então eu vou 
estudar com o professor, porque o professor tá aplicando algo que 
realmente me importa, eu tô aprendendo física com a realidade que eu 
tenho, buscando respostas para problemas que acontecem no meu dia a 
dia. Então eu acho, como eu falei do que é ser um professor, do que um 
professor precisa, é ter a sensibilidade de relacionar os conteúdos 
necessários com a realidade do aluno (ELF1). 

E, o que também não é metodologia e que a gente tá vivenciando agora que 
é a SE, Situação de Estudo. Também tô vendo que é uma forma bem 
diferente do que a gente tem visto ao longo do tempo. E que eu, na 
minha visão, é algo que deveria acontecer, porque quebra várias 
barreiras, que a gente enquanto aluno do ensino básico, vai criando 
por conta da disciplinaridade (ELQ2). 

Olha, quando a gente começou a construir uma Situação de Estudo no 
primeiro estágio, eu vi que ela era relevante, né...  no que diz respeito a 
minha formação. Como é que eu ia abordar certos conteúdos, temas, na 
sala de aula... e isso facilitava. Porque eu antigamente não tinha essa 
habilidade. Eu chegava... porque eu já lecionei... e eu chegava e trazia 
muitas coisas e enchia e não conseguia definir nada. E com a Situação de 
Estudo você traz um tema e a partir dalí você vai definindo um 
caminho a ser percorrido. Tanto no estágio, quanto na sua área de 
atuação, mais tarde, quando você se formar (ELF2). 

Para o licenciando LF1, uma proposta de ensino com as características de 

uma SE requer tempo para ser elaborada e, talvez por isso os professores não a 

façam, mas se torna interessante para o aluno por estar ligada ao convívio dele, por 

impulsionar a busca por respostas para problemas que acontecem em seu dia a dia.  

A partir dessa compreensão, entende que um professor precisa ter a sensibilidade 

de relacionar os conteúdos necessários para a aprendizagem em Física com a 

realidade do aluno, contextualizando o conteúdo.  

Na fala do licenciando LQ2, fica claro que esse sujeito não entende a SE 

como uma metodologia, mas como uma forma diferente do que tem visto ao longo 
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do tempo. Para o futuro professor, propostas de ensino com as características 

observadas na SE é algo que deveria acontecer, pois quebra barreiras que o aluno 

vai criando por conta da disciplinaridade, estimulando o pensar de forma 

interdisciplinar.  

Na visão do licenciando LF2, a vivência no contexto formativo da SE se 

traduz em experiências relevantes para sua formação. Ao refletir sobre sua trajetória 

formativa, relata que já lecionou, porém sentia dificuldades em estruturar uma aula 

no que se refere à abordagem de conteúdos e temas. Partindo desse contexto, ao 

idealizar uma situação prática de ensino, percebe a SE como uma proposta que 

possibilita ao professor pensar em práticas educativas por meio de uma abordagem 

temática.  

Conforme esses licenciandos comunicam seus entendimentos sobre a SE 

ao mesmo tempo em que refletem sobre a prática educativa, manifestam-se em 

seus discursos a constituição de saberes pedagógicos. Esses saberes, também 

compreendidos como saberes da formação profissional, incorporam-se à prática 

docente, sem, de fato, serem produzidos por ela. Os saberes pedagógicos, segundo 

Tardif (2012, p.37), “são concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que 

conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação 

da atividade educativa”. Dessa forma, esses saberes começam a constituir o 

repertório de conhecimentos desses futuros professores, possibilitando 

práticas/abordagens diferenciadas em sala de aula, quando em sua atuação 

docente. Além disso, esses licenciandos começam a perceber que o currículo pode 

ser modificado, o que indica a constituição de saberes curriculares. 

Sob a leitura feita, é perceptível que essas reflexões levam o futuro 

professor a conceber o ensino em sua complexidade e a romper com visões 

simplistas sobre os processos educativos. Quando questionados sobre a vivência no 

estágio com a Situação de Estudo e possíveis mudanças nas concepções que 

trazem sobre o ensino, os futuros professores analisam de forma crítica o ensino 

que têm observado nas salas de aula e sinalizam que com os saberes adquiridos na 

interação com a SE é possível pensar os processos educativos de outra forma.  

Eu achava que o professor só tinha que ir na sala, passar o conteúdo 
no quadro, levar pro laboratório... eu gosto muito da parte de laboratório; 
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sou bem afim das experimentais; mas percebo que não é o único modo. 
Tem horas que você vai precisar ter aulas expositivas, tem horas que 
você vai precisar ter a experimental, tem horas que você vai ter que 
ficar na sala, talvez fazendo uma lista de exercícios. Mas tem modos de 
você inserir essa lista de exercícios, de inserir essa aula expositiva, 
como você inserir esse experimento, que não fique só algo robótico pro 
aluno; que o professor faz tudo e o aluno só balança a cabeça concordando 
com aquilo (ELF1). 

 A fala do licenciando LF1 retrata uma percepção sobre o ensino que ainda é 

muito comum entre os professores em formação inicial e que ao longo dos anos tem 

sido reproduzida nas salas de aula. A visão de que ensinar é fácil, que basta ir à 

sala de aula e passar o conteúdo no quadro, levar para o laboratório, caracteriza a 

forma tradicional de ensinar Ciências. Desenvolver ações formativas que rompam 

com essa visão simplista de educar tem se mostrado um desafio para os cursos de 

formação de professores (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011).  No contexto da fala 

desse licenciando, ao refletir sobre as contribuições da SE para sua futura prática 

profissional, quando (re)pensa o ensino que tem sido praticado nas escolas e 

entende que o problema não está nas atividades propostas, mas na forma como 

elas têm sido abordadas, inseridas em contextos, ele demonstra (res)significar 

conhecimentos sobre a docência adquiridos de forma não reflexiva ao mesmo tempo 

em que manifesta indícios de constituição de saberes da formação profissional.  

 Mudanças nas concepções dos licenciandos LQ2 e LF2 também são 

evidenciadas. Para o licenciando LQ2, a forma como a SE tem sido trabalhada no 

estágio tem contribuído para o entendimento dessa proposta; uma conscientização 

acerca do que trata a Situação de Estudo.  

Bom, tem sido interessante a forma como a gente vem trabalhando, porque 

a gente começou no estágio I, a entender como é uma Situação de 
Estudo, o que é uma Situação de Estudo, a conversar as partes 
envolvidas, a tríade, pra que começássemos a ter alguma noção. Agora no 
estágio II, a gente abriu mais o leque, pra entender um pouco mais. E eu 
acho que essa ideia de ir aos poucos, fazendo com que a gente 
entenda essa Situação de Estudo, é interessante [...] conscientizando a 
gente do que é uma Situação de Estudo, do que é que tem por detrás.  

[...] Hoje eu já tenho a quebra da disciplinaridade na minha cabeça. Eu 
vim pra cá disciplinar e hoje eu já entendo o contexto das ciências, 
envolvendo até outras áreas, já que, tenho a intenção de trabalhar com a 
Situação de Estudo com outras áreas além das ciências. Eu acho que o 
que mais marca na questão da Situação de Estudo pra mim, é que hoje 
eu não tenho mais uma visão tão disciplinar do que eu tinha. E isso 
abre um leque, porque você já chega lá com um passo a frente (ELQ2). 

Pensar questões que sejam amplas e não conteudistas requer uma 
habilidade que precisa ser trabalhada em nós, pois somos sempre 
instruídos a disciplinar e fechar no conteúdo (RLQ2).  
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 Com base em suas falas, entendemos que os diálogos proporcionados pelas 

ações que levam à compreensão dessa proposta, implicam no desenvolvimento de 

novos olhares sobre os processos educativos. Nesse sentido, o futuro professor 

afirma que, hoje, quando consciente daquilo que fundamenta a SE, tem a quebra da 

disciplinaridade em sua cabeça, ou seja, o rompimento com uma visão disciplinar de 

organização do ensino. Defende ainda que tal compreensão contribuiu para sua 

formação, uma vez que futuramente quando vier a atuar como docente terá uma 

visão diferente sobre o contexto das Ciências – maiores chances de pensar em 

questões mais amplas e não conteudistas.  

 Na percepção do licenciando LF2, a vivência nesses espaços formativos 

mudou o seu olhar sobre o currículo. Relata que aprendeu no estágio que não 

precisa seguir o currículo da forma como ele vem para os professores, de modo 

sequenciado e linear, como propõe, por exemplo, o livro didático.  

Fez com que eu mudasse. Quando analiso o ensino hoje eu tenho um 
olhar mais crítico no que diz respeito às pessoas que estão por trás, as 
políticas que estão por trás [...] E quando vem uma ementa, do governo do 
estado... já vem aquele, aquele... muito linear! É isso aqui que você deve 
fazer. E eu pude aprender no estágio que eu não preciso 
necessariamente seguir aquilo. Eu não preciso necessariamente seguir 
o livro didático que tá alí. Começa com cinemática e tal e tal... eu não 
preciso fazer isso. Eu posso burlar o sistema e trazer coisas inovadoras 
para que os alunos evoluam e que tornem a sociedade mais evolutiva, 
né... principalmente para as pessoas menos favorecidas. É isso que eu 
analiso (ELF2). 

 A partir dos saberes adquiridos por meio da SE, esse futuro professor passa 

a se reconhecer como autor na organização do currículo e percebe que é possível 

fazer o ensino de uma forma diferente, apresentando questões inovadoras para o 

aluno e buscando novas formas de contribuir para uma aprendizagem que seja 

relevante na vida do aprendiz e tenha o potencial de transformação da realidade 

social. Nesse momento, além dos saberes da formação profissional, percebe-se 

também a constituição de saberes curriculares, pois ele começa a perceber que o 

currículo é algo que ele tem autonomia em estipular; que não se trata de uma 

proposta engessada, estática ou imutável.  

 Após um exercício de leitura e significação sobre as falas desses sujeitos, 

compreendemos que as reflexões oportunizadas pelos diálogos com a Situação de 

Estudo, pela vivência nos espaços de construção e desenvolvimento dessa 
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proposta, tem ocasionado a constituição de saberes da formação profissional 

(TARDIF, 2012).  

 Tais saberes se manifestam quando os licenciandos comunicam que por 

meio da SE é possível fazer o ensino de uma maneira diferente: “de uma forma 

interdisciplinar” (ELQ1), pois “quebra várias barreiras, que a gente enquanto 

aluno da Educação Básica, vai criando por conta da disciplinaridade” (ELQ2); 

contextualizada, por meio de um tema a partir do qual o professor “vai definindo um 

caminho a ser percorrido” (ELF2); de um modo que esteja ligado ao convívio do 

aluno, pois um professor precisa ter a sensibilidade de “relacionar os conteúdos 

necessários com a realidade do aluno” (ELF1). Entendemos que esses saberes 

podem também ser compreendidos como pedagógicos quando provenientes da 

reflexão sobre a prática educativa e manifestos como sistemas de orientação da 

atividade docente.   

 Embora esses saberes não sejam produzidos pelos futuros professores, mas 

incorporados à sua prática durante a formação inicial (TARDIF, 2012), 

compreendemos que são significados por eles quando os mesmos recorrem aos 

seus saberes pessoais para atribuir sentido às ações formativas no tempo da 

socialização profissional.  

 

4.2.2 O trabalho colaborativo como lócus de produção de saberes 

Nesta categoria discutimos com maior ênfase as aprendizagens profissionais 

construídas por intermédio do trabalho colaborativo durante o processo de 

construção de Situações de Estudo, ao mesmo tempo em que, por meio de 

excertos, apresentamos indícios de constituição dos saberes docentes definidos por 

Tardif (2012). 

Partindo da premissa de que as Situações de Estudo são produzidas em 

espaços coletivos de estudo e interação entre professores da Educação Básica, 

professores da universidade e estudantes dos cursos de licenciatura, defendemos 

nesta pesquisa o entendimento de que um espaço de produção curricular com essas 

características, marcado pela interação profissional entre sujeitos com vivências 

singulares, contribui não só para a construção de uma proposta curricular 
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conceitualmente rica, mas também para a formação inicial e continuada de 

professores. 

Cria-se nesses espaços de produção curricular um ambiente de interação 

propício à partilha e (res)significação de saberes docentes, sejam esses produzidos 

pelos professores da Educação Básica, licenciandos ou especialistas das Ciências 

da Educação em suas práticas cotidianas, ou adquiridos por esses sujeitos em 

diferentes contextos de formação profissional. Com base na perspectiva de Tardif 

(2012), as interpretações construídas a partir de uma análise sobre os dados desta 

pesquisa se apoiam na compreensão de que embora os saberes docentes sejam 

elementos constitutivos da prática dos professores, não são, em sua maioria, 

produzidos ou legitimados por ela, o que de certa forma condiciona a relação que os 

professores estabelecem com os saberes de sua profissão e situa esses 

profissionais em uma posição de “portadores” e/ou “transmissores” de saberes 

produzidos por outros grupos sociais. Assim, há de se considerar que saberes como 

os disciplinares e curriculares que os professores possuem e mobilizam em suas 

práticas não são o “saber dos professores”. De acordo com Tardif (2012), o saber 

docente é o saber produzido no trabalho cotidiano, no exercício da docência; o saber 

que tem origem na experiência e é por ela validado. Por outro lado, fundamentados 

nos resultados de pesquisas que tratam das contribuições da SE para a formação 

inicial e continuada de professores, (re)conhecemos nesta proposta de inovação 

curricular o potencial em promover o desenvolvimento profissional de professores e 

situá-los como produtores do currículo e de saberes docentes.  

No ambiente de produção de Situações de Estudo os sujeitos envolvidos 

assumem a autoria do currículo, produzem saberes curriculares, experienciais, 

mobilizam saberes disciplinares e da formação profissional, e se constituem 

profissionalmente na intersubjetividade das relações interpessoais proporcionadas 

pelo trabalho colaborativo. 

Nesse enquadramento, os estudos realizados por Maldaner e Frison (2014, 

p.77) reforçam “a importância da valorização das interações entre diferentes sujeitos 

e ambientes diversificados como modo de melhor aprendizagem profissional 

docente”. De acordo com esses autores, as interações profissionais que ocorrem 

entre os integrantes da tríade durante a construção de Situações de Estudo – 

escolha do tema, seleção de conteúdos escolares, construção do plano de ensino, 



82 

 

etc. – “proporcionam condições para a produção de saberes docentes e para a 

qualificação da formação dos estagiários” (MALDANER; FRISON, 2014, p.77).  

Ao analisarmos as narrativas dos licenciandos compreendemos que a 

vivência em espaços coletivos de estudo, interação, formação e prática, proporciona 

aos futuros professores o entendimento de que a construção de um currículo 

inovador em Ciências e o desenvolvimento de um trabalho pedagógico como propõe 

a SE, não é possível sem o trabalho colaborativo. Tal assertiva pode ser constatada 

na fala do licenciando LQ1:  

A gente teve a questão da discussão, do debate... eu acho que assim, para 
mim a Situação de Estudo foi uma questão de conhecer o outro, 
respeitar o colega na opinião do colega. Também é importante essa 
questão do trabalho em grupo. Porque a Situação de Estudo pede isso. 
Pede não, ela exige isso! Porque se você não trabalhar em grupo, ela 
não funciona; ela não é possível (ELQ1). 

Para este futuro professor, a construção e o desenvolvimento de uma 

proposta como a SE, exige um trabalho em grupo e o respeito à opinião do outro. 

Quando questionado sobre as aprendizagens construídas a partir do que foi possível 

vivenciar durante esse processo, manifesta-se em seu discurso o desenvolvimento 

de habilidades necessárias ao exercício de práticas pedagógicas orientadas por 

Situações de Estudo, ou seja, práticas que exijam uma construção coletiva, um olhar 

mais amplo sobre contextos práticos, novas formas de saber-fazer o ensino, 

regularidade em pesquisa e estudo contínuo. Assim, nas palavras do licenciando 

LQ1, a vivência com a SE contribuiu para sua formação ao proporcionar as 

seguintes aprendizagens: 

Ser organizado. Ter um olhar mais amplo das situações. Ter uma 
regularidade em pesquisa, em buscar novas formas. Então de certa 
forma, amplia o conhecimento, como ampliou o meu e das minhas colegas 
que fizeram o estágio junto comigo na Situação de Estudo. [...] Então eu 
acho que o exercício de ouvir, o exercício de ceder, o exercício de 
pesquisar, de ver que o outro também traz contribuições... (ELQ1). 

Essas aprendizagens representam indícios de constituição de saberes 

curriculares e experienciais (TARDIF, 2012), uma vez que esses conhecimentos 

foram produzidos em contextos práticos de construção e desenvolvimento curricular 

e representam modos de conceber o trabalho pedagógico. O exercício de ouvir, de 

ceder, de pesquisar, de perceber que o outro também contribui quando se constrói 

uma proposta de ensino coletivamente, integra saberes profissionais da docência 
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que se incorporam à experiência individual do licenciando sob a forma de 

habilidades que auxiliam no desenvolvimento do trabalho colaborativo.   

Na visão do licenciando LQ2, o planejamento coletivo junto aos professores 

de escolas da Educação Básica e da Universidade é o “boom inicial” para que a 

Situação de Estudo “dê certo” e possa ser desenvolvida em um trabalho de parceria 

colaborativa entre essas instituições.  

[...] eu acho que o planejamento, quando a gente senta os licenciandos, 
os professores da universidade, com os professores da escola... eu 
acho que esse contato entre, é o que dá um boom inicial pra que a 
situação dê certo. E aqui, pelo menos eu tenho sentido isso. [...] E aí 
quando eu chego agora no estágio II, estágio III, que eu estou na 
escola, começando a desenvolver a Situação de Estudo, o contato que 
eu tive aqui no início, estágio I, me ajudou muito a tá lá hoje com os 
professores da escola, com os professores daqui, para que a gente 
converse para tentar fazer um trabalho lá. Claro que lá ainda tá no inicio, 
mas a gente já percebe que, pelo menos eu e o outro estagiário que a 
gente tá nessa escola, já percebe que a gente já foi para lá meio que 
preparado, porque já tivemos esse contato aqui. Então foi importante 
esse primeiro contato, desses grupos que foram formados aqui (ELQ2). 

Em um olhar mais amplo, é perceptível na fala desse sujeito que a forma 

como a SE foi construída na UESC, articulada às disciplinas de Estágio 

Supervisionado dos cursos de Licenciatura em Física e Química, instituindo espaços 

coletivos e interdisciplinares de formação, e aproximando os estagiários dos 

professores das escolas parceiras do estágio, contribuiu para a formação desse 

licenciando ao proporcionar-lhe um melhor preparo para adentrar os espaços da 

escola na condição de estagiário e pôr em prática as aprendizagens construídas no 

âmbito da formação inicial.  

Nesse contexto de construções coletivas, assume visibilidade nas narrativas 

dos sujeitos as contribuições das discussões proporcionadas pelo trabalho 

colaborativo e, em especial, pelos professores que atuam nas escolas de Educação 

Básica para a elaboração de propostas de ensino que venham a integrar o currículo 

em produção.  

Foi muito bom poder desenvolver um plano de ensino juntamente com 
colegas de graduação, com alunos de mestrados e com professores que 
atuam na rede pública de ensino, pois as discussões que aconteceram e 
a troca de experiências nos ajudaram a construir um plano mais 
eficiente. Os professores que já atuam, dão dicas essenciais, pois 
conhecem e têm experiência de como é a realidade escolar. Com isso, a 
elaboração do plano de ensino ficou mais próximo ao contexto e realidade 
que a escola está inserida (RLF1). 
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A última atividade, que foi a elaboração do plano de ensino, foi a mais 
trabalhosa. Ela requer um exercício de tentar inter-relacionar os 
conteúdos e as disciplinas com a temática. Volta novamente a nos tirar 
da zona de conforto e fazer-nos pensar de forma interdisciplinar. Mas 
após uma longa discussão, e ao chegarmos a um denominador comum 
quanto a forma como iríamos organizar as unidades, o 
desenvolvimento da atividade foi ficando menos complicada (RLQ2). 

Apesar de já ter participado do encontro anterior, reconheço que hoje houve 
uma maior integração, direcionamento e comunhão do grupo, assim 
houve uma unidade entre todos, resultando em uma melhor produção.  
Houve sim divergências e discussões, mas todas elas serviram para 
ampliar e fomentar nosso conhecimento, direcionando-nos a um foco 
específico e comum que é a aplicação da teoria na prática de forma 
interdisciplinar os conteúdos necessários à apropriação científica do 
aluno. Os professores presentes me mostraram o que é real e possível 
de ser feito com apropriação de conteúdos e organização bem 
definida, sempre com o plano A e outro plano B, garantindo assim o 
sucesso das atividades (RLQ1). 

Diante dessas narrativas é evidente o fato de que os professores em 

exercício nas escolas parceiras do estágio contribuem significativamente com os 

saberes oriundos de sua experiência profissional para a construção de um currículo 

como propõe a SE e para o processo formativo dos futuros professores. De acordo 

com Maldaner e Zanon (2001, p.57), a participação desses professores é essencial 

nesse processo de (re)configuração curricular, pois são eles que “conhecem melhor 

as realidades em que atuam e as necessidades de seus alunos”. Além do que, caso 

esses profissionais não participem dessas produções, não há como vislumbrar 

mudanças necessárias nas práticas escolares.  

Na perspectiva de Tardif (2012), os professores que já atuam, na prática de 

sua profissão, desenvolvem saberes que podem ser chamados de práticos ou 

experienciais. Esses saberes têm origem na vivência do trabalho cotidiano e 

incorporam-se a prática dos professores sobre a forma de habilidades, modos de 

saber-fazer o ensino. Em outras palavras, não são saberes que provêm das 

instituições de formação ou dos currículos, são conhecimentos que constituem a 

“cultura docente em ação” (TARDIF, 2012, p. 49) e são adquiridos no exercício do 

trabalho pedagógico. 

Assim, em contextos de formação como os proporcionados pela SE, em que 

professores mais experientes interagem com seus pares e com licenciandos em 

função da construção de um currículo que requer a mobilização de saberes diversos, 

ocorre a partilha e objetivação de saberes experienciais. Por conseguinte, os 

saberes produzidos pelas experiências individualizadas dos professores das 
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escolas, suas certezas subjetivas, adquirem o potencial de “formar outros docentes 

e de fornecer uma resposta aos seus problemas” (TARDIF, 2012, p.52). 

Face às considerações postas, percebe-se no relato do licenciando LF1, a 

compreensão de que a construção de um plano de ensino por intermédio do trabalho 

colaborativo, permeada por experiências individualizadas de sujeitos diversos, 

resulta em uma produção mais eficaz. Sob a ótica desse sujeito “os professores 

que já atuam, dão dicas essenciais, pois conhecem e têm experiências de 

como é a realidade escolar” (RLF1), proporcionando assim a elaboração de um 

plano de ensino “mais próximo ao contexto e realidade que a escola está 

inserida” (RLF1). Deste modo, as experiências dos professores atuantes configuram 

saberes práticos sobre a escola e a sala de aula, constituídos na prática cotidiana da 

profissão. Quando mobilizados por esses profissionais para a construção de um 

planejamento coletivo, a interação entre professores da Educação Básica e 

licenciandos, oportuniza aos futuros professores integrar esses saberes a sua 

formação profissional (TARDIF, 2012). Assim, saberes que só seriam adquiridos 

quando os licenciandos começassem a lecionar, fornecem, no tempo da formação 

inicial, um conhecimento sobre saber planejar a partir da realidade de um contexto 

escolar específico.  

No cerne dessas interações, o diálogo possibilitado com os saberes 

partilhados por professores mais experientes proporciona ao licenciando LF1 a 

constituição de saberes curriculares, na medida em que ele compreende que “um 

único tema pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar, com um contexto 

voltado para a escola adotada” e constata que “contextualizar um tema com 

outras disciplinas torna o conteúdo específico da disciplina em si mais 

abrangente”, como pode ser percebido no excerto a seguir: 

A atividade em grupo possibilitou uma troca de conhecimento simultânea e 
também a percepção que um único tema pode ser trabalhado de 
maneira interdisciplinar, com um contexto voltado para a escola 
adotada. Contextualizar o tema com as outras disciplinas torna o 
conteúdo específico da disciplina em si mais abrangente (RLF1). 

Para o licenciando LQ2, a elaboração do plano de ensino foi a atividade 

mais trabalhosa no processo de produção curricular. De acordo com esse sujeito, 

“ela requer um exercício de tentar inter-relacionar os conteúdos e as 

disciplinas com a temática” (RLQ2), o que o tira de sua zona de conforto e o faz 



86 

 

pensar de forma interdisciplinar. Em sua percepção, o desenvolvimento da atividade 

foi ficando menos complicado após as discussões que ocorriam em grupo quanto à 

forma de organização das unidades de ensino. Em outro trecho de seu relato, o 

futuro professor manifesta a compreensão de que o trabalho em grupo, as 

discussões coletivas, “são muito importantes para a construção de novos 

métodos de ensino” (RLQ2), o que constitui um conhecimento produzido na vivência 

do trabalho colaborativo e que pode vir a influenciar ações futuras quando no 

exercício de sua profissão, como por exemplo, privilegiar práticas coletivas por 

entender que na relação com seus pares há a constituição de novos saberes.  

O que eu levo de aprendizado hoje, foi a percepção de que o 
desenvolvimento do trabalho em grupo, as inúmeras discussões, são 
muito importantes para a construção de novos métodos de ensino. 
Achei muito interessante o olhar que cada um tinha sobre como desenvolver 
a Situação de Estudo, e a forma como cada um tentava não ter um 
pensamento disciplinar (RLQ2). 

Nos relatos de professores da escola que participaram desse processo, é 

possível especificar dificuldades apresentadas por esses licenciandos durante a 

elaboração dos planos de ensino, citando-se, por exemplo, suas limitações em fazer 

conexões com outras disciplinas e eleger conteúdos estabelecendo relações entre 

eles para contemplar uma abordagem temática.    

Houve muita discussão em torno do tema, entre os licenciandos, porque 
alguns deles não conseguiam a princípio, fazer as conexões com as outras 
disciplinas. Neste momento, entrava minha contribuição, juntamente 
com a das alunas do mestrado, elencando para eles, os conteúdos que 
poderiam ser trabalhados e de que forma eles podiam se relacionar 
(Relato – Professor da Educação Básica 02 – PEB02). 

Notei que os licenciandos tinham uma tendência de partir dos 
conteúdos para escolha do tema. Contudo ao fim todos conseguiram 
perceber que é o tema que deve determinar o conteúdo (Relato – 
Professor da Educação Básica 01 – PEB01). 

É nesse momento de produção coletiva que os professores mais experientes 

têm seus saberes práticos objetivados. É por meio da mobilização de saberes 

produzidos no exercício da docência que esses professores contribuem para a 

elaboração dos planos de ensino e para a formação profissional dos licenciandos, 

situando o que pode ser feito, como os conteúdos podem ser trabalhados e qual a 

melhor forma de se articularem entre si e com a temática eleita. Nesse contexto, “o 

docente é não apenas um prático, mas também um formador” (TARDIF, 2012, p.52). 
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Na experiência vivenciada pelo licenciando LQ1, durante as discussões em 

grupo acerca da aplicação da teoria na prática de forma interdisciplinar, os 

professores presentes mostraram-lhe “o que é real e possível de ser feito com 

apropriação de conteúdos e organização bem definida, sempre com o plano A 

e outro plano B, garantindo assim o sucesso das atividades” (RLQ1). A 

percepção de que há a necessidade de se apropriar dos conteúdos e estar 

preparado para agir com um “segundo plano” – assumindo nesse momento um 

potencial formativo – reside em um saber prático que os professores atuantes 

desenvolvem em função da própria natureza do trabalho docente, na qual “os 

condicionantes aparecem relacionados a situações concretas que não são passíveis 

de definições acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como 

a capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis” 

(TARDIF, 2012, p.49). Assim sendo, o saber prático que provêm da experiência do 

professor passa a constituir também o repertório de conhecimentos do licenciando. 

Em outras palavras, um saber constituído na escola por um professor experiente, 

validado por sua prática em sala de aula, começa a ser desenvolvido pelo 

licenciando a partir da interação entre os dois, algo que só seria possível quando o 

futuro professor estivesse atuando na escola.  

Uma das atividades citadas com entusiasmo pelos licenciandos como prática 

que trouxe contribuições para a formação foi a construção e o desenvolvimento de 

oficinas/minicursos com características de uma SE durante o estágio de 

coparticipação nas escolas de nível médio – Estágio Supervisionado II. Vale 

ressaltar que os licenciandos dos cursos de Física e Química que compunham os 

grupos interdisciplinares inicialmente formados, bem como os professores das 

escolas que os acompanhavam, trabalharam juntos ao longo dos estágios, 

conservando assim uma característica que consideramos inovadora do ponto de 

vista da formação inicial de professores.  

Nas falas dos licenciandos LF1 e LQ1 é possível compreender o cenário em 

que o minicurso com características de uma SE foi concebido: 

No estágio II com as colegas da Química, a gente desenvolveu um 

minicurso que os professores pediram, os professores regentes das turmas 

(as professores de Química e de Física), pra gente trabalhar a questão da 

termodinâmica. Então a gente montou, a gente chamou de minicurso, 

uma oficina de dois encontros, e a gente trabalhou de forma 

interdisciplinar.  
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[...] O grupo que organiza a Situação de Estudo, do Estágio I, que veio pro 

Estágio II, como atividade de coparticipação, a gente elaborou isso. Ela 

não ficou estruturada como Situação de Estudo, mas foi uma 

proximidade, do que vem a ser as situações. A gente trabalhou de 

forma junta, sentamos os quatro juntos, planejou junto, depois chamamos 

os professores e sentamos com eles também para planejar (ELF1). 

[...] termina tendendo à Situação de Estudo. Se a gente for observar hoje, 
pegar a oficina toda, a gente vê que é uma Situação de Estudo. Porque a 
gente teve primeiro, o planejamento; sentou com os professores e fez 
a apresentação do planejamento... (ELQ1). 

 A partir desse enquadramento, é possível perceber como a vivência nos 

espaços de construção de Situações de Estudo e a interação com os fundamentos 

dessa proposta influencia na prática dos licenciandos. Estruturar uma oficina ou 

minicurso com características de uma SE, requer o exercício de pensar de forma 

interdisciplinar, olhar situações de forma mais ampla, trabalhar de modo colaborativo 

valorizando a perspectiva do outro; o exercício de planejar e replanejar para que as 

situações produzidas contemplem vivências diversificadas e a integração entre 

saberes disciplinares de diferentes áreas do conhecimento científico. Assim, 

reconhecer essas características durante a construção de uma proposta de ensino, 

significa constituir e mobilizar saberes que orientam modos de fazer o trabalho 

pedagógico.  

 Vivenciar a produção e implementação dessa atividade prática com 

características de uma SE em um contexto real de ensino, proporcionou aos 

licenciados a construção de aprendizagens profissionais individuais e coletivas no 

contexto do trabalho colaborativo e no enfrentamento de condições da prática. De 

modo consensual, revela-se nas narrativas desses sujeitos o entendimento de que 

um trabalho pedagógico com as características de uma SE não é possível sem o 

trabalho em grupo, pois é necessário o diálogo com professores de outras áreas do 

conhecimento para que as situações sejam produzidas.     

A Situação de Estudo, eu acho que, até porque você acaba não trabalhando 
sozinho, porque você trabalha com outras disciplinas, então você tem 
um trabalho coletivo, você pensa nos conceitos de contextualização, 
contextualizar com a realidade do aluno, então você tem que observar 
muito isso, então seu fator de observação vai favorecer... a questão de 
trabalhar de modo interdisciplinar, que muitos julgam algo difícil de ser 
trabalhado, mas a Situação de Estudo de forma direta ou indireta ela 
provoca esse trabalho porque você tem que trabalhar com outros 
professores para formular a situação. Então eu acho que de vivência, o 
que ela traz para mim é isso, trabalho em grupo, o repensar do currículo, 
não ficar naquele método tradicional, só aula expositiva, conteúdo e 
livro didático, aula expositiva... (ELF1). 
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 Ao vivenciar essa prática, o licenciando LF1 pôde constatar que a Situação 

de Estudo provoca, de forma direta ou indireta, o trabalho com outras disciplinas, o 

que torna alcançável a prática interdisciplinar, que em sua opinião, é visto por muitos 

como algo difícil de ser trabalhado. Na visão desse sujeito, essa interação com 

profissionais de outras áreas estimula o pensar nos conceitos de contextualização e 

interdisciplinaridade, favorecendo a observação do professor sobre a realidade do 

aluno. Dessa forma, reflete que essa experiência contribuiu para sua formação 

profissional ao proporcionar-lhe a vivência do trabalho em grupo, o repensar do 

currículo e a tomada de consciência sobre as limitações dos métodos tradicionais de 

ensino que permeiam a realidade escolar.  

 Como uma prática que se desenvolve por intermédio do trabalho 

colaborativo, a interdisciplinaridade oportuniza ao licenciando interagir de forma mais 

íntima com saberes disciplinares que ampliam a compreensão sobre uma 

determinada situação em estudo, sejam esses saberes conhecimentos específicos 

de sua área de formação ou de outras áreas das Ciências. Quando articulada a um 

olhar sobre a realidade do aluno, essa prática permite ao futuro professor tornar-se 

produtor do currículo, na medida em que ele participa da elaboração de uma 

proposta pedagógica voltada a um determinado contexto escolar e é responsável 

pela seleção de conteúdos e construção de estratégias de ensino que proporcionem 

uma aprendizagem mais significativa para o aluno. 

 Para o licenciando LQ1, o trabalho coletivo, interdisciplinar, lhe proporcionou 

a leitura de outros textos, como “ler um livro de Física com uma visão Química” 

(ELQ1), por exemplo.  

 [...] a gente, assim, discutiu muito, trouxe muitas coisas que 
precisavam ser feitas numa outra perspectiva, como a da Física... o que 
terminou nos dizendo “óhh, isso aqui da Física, quer dizer a mesma coisa 
que a Química está falando, só que eles estão dialogando de forma um 
pouco diferente, mas sobre a mesma coisa”. Então, é como se tivesse um 
desencontro das duas, entre Química e física, e depois que a gente 
discutiu, e viu e analisou, e pesquisou de novo, e leu de novo, a gente 
viu que tinha uma intersecção, então elas se encontraram novamente. 
Então a gente falou da mesma coisa, em duas linguagens, bem... eram 
linguagem distintas, então a gente conseguiu unificar. Que é o que falta 
na UESC, por exemplo! (ELQ1). 

 Na experiência relatada, torna-se evidente como um trabalho pedagógico 

estruturado em torno de uma temática como a “termodinâmica” não se estreita em 

limites disciplinares. Nesse contexto, a interação entre os licenciandos dos 
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diferentes cursos, proporciona a compreensão coletiva de que questões 

concernentes ao estudo dessa temática devem ser desenvolvidas sob perspectivas 

da Física e da Química para que se construa uma visão mais ampla dos fenômenos 

em discussão.  

 Na fala do licenciando LQ1: “é como se tivesse um desencontro das 

duas, entre Química e física, e depois que a gente discutiu, e viu e analisou, e 

pesquisou de novo, e leu de novo, a gente viu que tinha uma intersecção, 

então elas se encontraram novamente”, retrata-se o fato de que o currículo 

praticado em diversos contextos, seja na educação escolar ou no ensino 

universitário, não contempla, durante a apresentação dos saberes disciplinares que 

o integram, um diálogo entre as Ciências que produzem o conhecimento científico. 

Diante dessa visão, o futuro professor relata que por meio de discussões com os 

pares, estudo e pesquisa, foi possível produzir uma prática que contemplou 

conceitos da Física e da Química, aproximando as linguagens que essas Ciências 

se comunicam. 

 Quando afirma que esse tipo de ação educativa “é o que falta na UESC, 

por exemplo” (ELQ1), evidencia-se que esse sujeito também se constitui 

profissionalmente a partir de uma reflexão sobre o que lhe foi proporcionado na 

condição de aluno durante sua trajetória na universidade. Desse modo, ao vivenciar 

esse contexto de trabalho no espaço da escola, o licenciando produz saberes 

experienciais que se traduzem em “certezas da prática”, ao mesmo tempo em que 

mobiliza e ressignifica os saberes adquiridos ao longo de sua formação em função 

das condições da experiência (TARDIF, 2012).  

 Durante o desenvolvimento do minicurso, os licenciandos utilizaram de 

recursos e abordagens metodológicas diversificadas, seja por uma necessidade de 

planejamento prévio ou de replanejamento devido à emergência de situações da 

prática.  

Aprendi a fazer uma aula de laboratório, né... porque a gente aplicou 
laboratório. A gente fez vários slides... movimentou esses slides, porque os 
meninos colocaram no primeiro relato que tava muito chato. Então a gente 
fez um slide dinâmico. [...] a gente fez vários textos, a gente trouxe a 
História da Química para a sala, para o curso e eles gostaram muito, 
porque eles não tinham visto ainda uma aula de Química trazendo história, 
né? Foi interessante. 

[...] A questão dos slides, houve sim as modificações; primeiro que a gente 
tinha uma menina que a gente não sabia que era deficiente auditiva... 



91 

 

então a gente fez uma readaptação a esse slide para ser dinâmico 
mesmo, com as figurinhas movimentando, pra ela entender todo o 
processo que acontece... Até pros outros colegas dela também, eu acho 
que foi mais legal. Porque quando você visualiza todo o processo que tá 
sendo dito, você consegue entender melhor. [...] Então eu vi que era 
melhor se fosse feito assim. Por exemplo, isso foi uma coisa que 
ajudou na minha formação, e que lá a gente fez essa modificação (ELQ1). 

 Na narrativa do licenciando LQ1, nota-se que foram utilizados recursos como 

experimentação (aula de laboratório), slides dinâmicos, textos diversos e relatos dos 

estudantes como forma de obter um feedback sobre o trabalho realizado. É visível 

que a forma de utilização de alguns desses recursos não foi prevista, condição que 

proporcionou aos futuros professores perceber as peculiaridades do trabalho 

docente e constituir-se em situações de replanejamento e desenvolvimento de 

habilidades pessoais. Quando cita a necessidade de modificar, readaptar os slides 

em função do feedback dos alunos e do conhecimento de que havia uma aluna 

deficiente auditiva na turma, o futuro professor mobiliza saberes profissionais para 

produzir novas formas de ensinar, o que vem a constituir saberes curriculares e da 

experiência face a compreensão de que, na prática, o trabalho docente se 

desenvolve fundamentalmente por meio de interações humanas (TARDIF, 2012).  

 Assim, de acordo com o licenciando LQ1, todo o planejamento que houve, o 

replanejamento coletivo, a leitura do feedback do aluno, o exercício de ouvir, 

configuram elementos importantes que contribuíram para sua formação profissional. 

Eu achei que tudo isso, todo o planejamento que houve, o replanejamento, 
sentar para discutir, para ler o relato do aluno... O exercício de ouvir! Para 
mim, foi o que eu tirei de mais importante, além de todas as 
contribuições em termos de conhecimento, porque a gente teve que 
fazer uma pesquisa, teve que analisar o que os meninos estariam 
prontos para aprender, o que eles estavam dispostos a fazer... E no final 
das contas deu super certo. Então assim, eu acho que o ouvir... Eu vi que 
trouxe muitas contribuições para mim. Porque, quando o outro te 
propõe alguma coisa, talvez a sua perspectiva não fosse aquela, 
porque você não consegue enxergar, porque você só está vendo o seu 
entendimento, o que você está pensando como seu objetivo. Na Situação 
de Estudo o objetivo tem que ser comum, tem que ser de todos, então 
não adianta eu impor o meu objetivo para você, sendo que o seu 
objetivo iria englobar você e eu (ELQ1). 

 Nesse sentido, o exercício de ouvir se traduz em valorizar a perspectiva do 

outro em processos colaborativos, uma vez que, na percepção desse sujeito, o 

planejamento coletivo de uma SE envolve a construção de um objetivo comum a 

todos os que a idealizam e desenvolvem, tendo sempre em vista a aprendizagem do 

aluno. Em contextos da prática, podemos considerar ainda que o exercício de ouvir 
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integra o conjunto de habilidades de um professor que valoriza a perspectiva do 

aluno como forma de construção de situações de aprendizagem.  

Para o licenciando LQ2, vivenciar esse contexto de produção e 

desenvolvimento curricular, lhe proporcionou a compreensão de que, no cotidiano da 

escola, “um trabalho mais colaborativo entre os professores da área” 

proporciona melhores condições para que o ensino seja mais significativo para o 

aluno e ele “entenda as Ciências de um modo geral”, em uma perspectiva mais 

ampla.    

E aí eu já penso, que quando eu for ser professor um dia, pensar em 
trabalhar, mesmo que, claro eu não vou ter outros professores na minha 
sala, mas conversar mais, pelo menos com os professores da minha 
área, para que a gente ente em alguns acordos, para trabalhar junto 
algumas coisas... eu acho que essa experiência de trabalhar a Situação 
de Estudo hoje, já me dá várias ideias do que eu posso trabalhar lá pra 
frente, de um trabalho mais colaborativo entre os professores da área; 
que eu não vejo isso na escola, pelo menos na que eu faço estágio 
atualmente. Não tem muito essa conversa. É cada um por si só. Eu acho 
que a Situação de Estudo ela tem, uma tentativa de aproximar esse 
diálogo entre os professores das disciplinas para que o trabalho seja 
mais significativo para o aluno, para que ele entenda as Ciências de 
um modo geral, eu diria (ELQ2). 

O que se observa, é que na medida em que esse sujeito se percebe um 

profissional atuante no cotidiano escolar e idealiza situações da prática – conversar 

mais com os professores da área, entrar em acordos, trabalhar propostas juntos, etc. 

– a partir da compreensão de que um trabalho mais colaborativo entre os 

professores contribui para a aprendizagem do aluno, ele se constitui 

profissionalmente por meio da mobilização de saberes da formação profissional e 

produção de saberes da experiência, uma vez que essa compreensão tem origem 

nas interações com os fundamentos da SE e foi validada por reflexões da prática – 

atividades realizadas na escola durante a vivência do estágio. Assim, Tardif (2012, 

p.17) nos ajuda a compreender melhor esse contexto quando discute que “as 

relações dos professores com os saberes nunca são relações estritamente 

cognitivas: são relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para 

enfrentar e solucionar questões cotidianas”. 

Em suma, a partir de uma análise sobre as narrativas dos sujeitos desta 

pesquisa, compreendemos que a participação dos licenciandos em processos 

colaborativos de produção e desenvolvimento curricular, contribui para que os 

futuros professores de Ciências se constituam sujeitos mais autônomos em relação 
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às suas práticas, e conscientes da necessidade do trabalho coletivo para o 

desenvolvimento de propostas de ensino fundamentadas nos princípios da 

contextualização e interdisciplinaridade.  

No que tange às aprendizagens construídas por intermédio do trabalho 

colaborativo, apoiados na perspectiva de Tardif (2012), indícios de constituição de 

saberes docentes nos levam a argumentar que os licenciandos constituíram-se 

profissionalmente na interlocução de saberes que provém de fontes como a 

formação profissional, o contexto interdisciplinar de construção e desenvolvimento 

de Situações de Estudo e a prática de professores mais experientes. 

  

4.2.3 Contextualização e interdisciplinaridade na abordagem de conteúdos de 

Ciências 

Nesta categoria, construímos argumentos em torno das narrativas dos 

licenciandos, no que se refere à contextualização e a interdisciplinaridade como 

elementos para uma ação educativa com caráter de inovação no ensino de Ciências. 

Nesse movimento, suas falas manifestam os entendimentos construídos acerca das 

potencialidades de uma prática que integra esses elementos, o que nos permite 

identificar saberes constituídos por esses sujeitos durante o processo de produção e 

desenvolvimento curricular da SE.  

Buscando atender às demandas sinalizadas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica 

(BRASIL, 1998; 1999; 2000; 2002), a SE como inovação curricular, configura um 

currículo que contempla a complexidade do trabalho pedagógico e promove a 

organização do ensino de forma contextualizada e interdisciplinar. Desse modo, 

conteúdos das disciplinas de Ciências são contextualizados por meio da abordagem 

de temas, estabelecendo-se uma relação entre eles e com contextos que dialogam 

com vivências cotidianas dos estudantes, na tentativa de diminuir a 

compartimentalização desses conteúdos e de tornar a aprendizagem dos 

conhecimentos escolares mais significativa para o aluno (MALDANER et al., 2007; 

HALMENSCHLAGER; SOUZA, 2012). 

Nesse contexto, para que a reconfiguração do currículo por meio da 

abordagem de temas impacte no cotidiano escolar, é necessário que os professores 
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das escolas e àqueles em formação inicial, ao participarem da construção de 

Situações de Estudo, apropriem-se das concepções teóricas que fundamentam essa 

proposta de currículo e das práticas que tornam possível o seu desenvolvimento em 

sala de aula. Assim, uma vez que esses saberes se incorporem à prática desses 

profissionais, será possível vislumbrar mudanças em ações educativas futuras. 

A partir da análise das narrativas dos sujeitos, emerge a compreensão de 

que a participação de licenciandos em processos coletivos de produção curricular 

como os proporcionados pela Situação de Estudo, possibilita a esses futuros 

professores a constituição de saberes profissionais que orientam novas formas de 

pensar o ensino de conteúdos de Ciências. De modo mais específico, orientam um 

saber-fazer interdisciplinar e contextualizado no âmago de uma abordagem 

temática, como pode ser percebido nos excertos a seguir.    

Eu acho a Situação de Estudo trabalhosa. [...] Mas eu acho 
imprescindível. Eu acho que o aluno aprende mais, você alcança o 
objetivo da aula melhor, de uma forma melhor. Eu acho que dá para 
fazer de uma forma interdisciplinar como a gente conseguiu fazer. E 
atende todas as necessidades [...] É trabalhoso no sentido de 
planejamento, e replanejamento... Mas a gente tem uma resposta muito 
rápida do aluno (ELQ1). 

[...] eu acho que a Situação de Estudo se torna tanto interessante para o 
professor, óbvio que ela requer mais um tempo para ser elaborada, por 
isso talvez os professores não façam, mas para o aluno se torna mais 
interessante, porque tá ligado ao convívio dele... (ELF1). 

Observei que o processo de construção de um conteúdo 
interdisciplinar não é nada tão mecânico e simples, e é de inteira 
importância para a construção do conhecimento dos alunos (RLF2). 

Achei bastante provocadora essa ideia de pensar de forma 
interdisciplinar, já que sempre tive contato com essa questão somente 
na teoria. Percebi que praticar não é algo tão “impossível” ou “difícil, 
requer sim um trabalho mais elaborado, uma dedicação e pensar acerca 
do que pretende-se fazer (RLQ2). 

Manifesta-se de modo consensual nas narrativas desses sujeitos a 

compreensão de que a construção e o desenvolvimento de um currículo sob a forma 

de Situações de Estudo não é um processo simples e requer planejamento, 

dedicação e tempo para ser elaborado. Ao mesmo tempo, entendem que por meio 

dessa proposta é possível praticar a interdisciplinaridade e aproximar os conteúdos 

científicos do convívio dos alunos (contextualização), o que torna o processo de 

ensino-aprendizagem mais interessante para os educandos e assim contribui para 

que o professor alcance os objetivos da aula de uma forma melhor.  
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 Como consequência dessas compreensões, a tomada de consciência sobre 

a relevância do planejamento na construção de práticas interdisciplinares e de 

propostas de ensino contextualizadas, começa a constituir saberes curriculares e da 

formação profissional (TARDIF, 2012), na medida em que orienta um saber-fazer 

que valoriza o contexto do aluno, o diálogo interdisciplinar, e que é validado durante 

a produção e desenvolvimento do currículo.  

 Face às discussões tecidas, faz-se necessário sinalizar que a 

contextualização e a interdisciplinaridade são aspectos que orientam a escolha de 

temas e conteúdos na elaboração de Situações de Estudo. Nesse sentido, a 

contextualização como prática está relacionada à abordagem de temas que 

contemplem situações cotidianas vivenciadas pelos alunos e que permitam o diálogo 

entre o contexto delimitado e os conteúdos científicos a serem ensinados na escola 

(HALMENSCHLAGER; SOUZA, 2012).  

 No que se refere à interdisciplinaridade, esta se torna necessária devido à 

abordagem contextualizada dos conteúdos que se pretende ensinar por meio da SE. 

Assim, a prática interdisciplinar tem por objetivo diminuir a fragmentação no Ensino 

de Ciências e, ao proporcionar a abordagem dos conteúdos disciplinares de forma 

articulada, tornar mais ampla a compreensão dos conceitos científicos que dialogam 

com a temática em estudo, bem como a compreensão do fenômeno como um todo 

(HALMENSCHLAGER; SOUZA, 2012).  

 É importante ressaltar que durante a construção de Situações de Estudo, os 

licenciandos puderam (res)significar suas concepções de currículo, contextualização 

e interdisciplinaridade em um ambiente marcado por práticas interdisciplinares de 

formação profissional. Desse modo, saberes concernentes à construção de uma 

abordagem contextualizada no ensino de Ciências e à interdisciplinaridade como 

prática educativa, são produzidos e validados coletivamente nesse contexto de 

formação. 

 Acerca do que se afirma nessas proposições, os excertos a seguir 

demonstram que as aprendizagens manifestas pelos licenciandos LF1 e LF2 se 

apresentam como produtos de construções coletivas.  

A Situação de Estudo, eu acho que, até porque você acaba não trabalhando 
sozinho, porque você trabalha com outras disciplinas, então você tem 
um trabalho coletivo, você pensa nos conceitos de contextualização, 
contextualizar com a realidade do aluno, então você tem que observar 
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muito isso, então seu fator de observação vai favorecer... a questão de 
trabalhar de modo interdisciplinar, que muitos julgam algo difícil de ser 
trabalhado, mas a Situação de Estudo de forma direta ou indireta ela 
provoca esse trabalho porque você tem que trabalhar com outros 
professores para formular a situação (ELF1). 

A atividade em grupo possibilitou uma troca de conhecimento simultânea e 
também a percepção que um único tema pode ser trabalhado de 
maneira interdisciplinar, com um contexto voltado para a escola 
adotada. Contextualizar o tema com as outras disciplinas torna o 
conteúdo específico da disciplina em si mais abrangente (RLF1). 

Observei que o processo de construção de um conteúdo 
interdisciplinar não é nada tão mecânico e simples, e é de inteira 
importância para a construção do conhecimento dos alunos. [...] 
construímos um novo olhar para as questões educacionais e 
estruturamos um novo pensamento voltado para a interação entre as 
disciplinas do ensino básico, visando à formação dos alunos, com 
olhar crítico sobre os aspectos sociais, tecnológicos e científicos 
(RLF2). 

 Na experiência vivenciada pelo licenciando LF1, o trabalho em grupo se 

mostra essencial na constituição de saberes que orientam práticas educativas com 

características de Situação de Estudo. De acordo com sua narrativa, a SE provoca 

um trabalho coletivo, o diálogo com outras disciplinas, o que possibilita uma troca de 

conhecimentos simultânea entre os integrantes do grupo. Assim, por intermédio de 

ações coletivas e na vivência do trabalho interdisciplinar, o futuro professor constitui 

saberes curriculares na medida em que compreende que “um único tema pode ser 

trabalhado de maneira interdisciplinar, com um contexto voltado para a escola 

adotada”. Por conseguinte, esse conhecimento profissional configura um saber-

ensinar específico, voltado a um trabalho pedagógico que opta pela abordagem de 

temas como forma de promover um ensino contextualizado e interdisciplinar dos 

conteúdos de Ciências. Além dos saberes curriculares, também demonstra ter 

constituído saberes disciplinares ao sinalizar que “contextualizar o tema com as 

outras disciplinas torna o conteúdo específico da disciplina em si mais 

abrangente”. Assim, ainda que a constituição de saberes disciplinares não se 

apresente de modo explícito no relato desse sujeito, é possível interpretar que 

durante a produção curricular, ao interagir com outras disciplinas na escolha do 

tema, o licenciando passa a compreender os conhecimentos específicos de sua área 

de formação de um modo mais amplo, sob a perspectiva de outras Ciências.  

 Para o licenciando LF2, a participação nas atividades coletivas de 

elaboração da SE possibilitou, de forma conjunta, a construção de “um novo olhar 

para as questões educacionais” e a estruturação de um “pensamento voltado 
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para a interação entre as disciplinas do Ensino Básico, visando à formação 

dos alunos, com olhar crítico sobre os aspectos sociais, tecnológicos e 

científicos”. É evidente em sua narrativa a constituição de novas formas de pensar 

contextos e práticas educacionais ao vivenciar a construção do trabalho 

interdisciplinar na elaboração de Situações de Estudo. Subentende-se que o 

licenciando começa a se distanciar de visões simplistas sobre o ensino de Ciências, 

quando o mesmo compreende que a prática de uma educação científica voltada à 

formação de um olhar crítico sobre aspectos sociais, tecnológicos e científicos, 

demanda de uma maior interação entre as disciplinas que integram o currículo da 

Educação Básica. Desse modo, a concepção de interdisciplinaridade que esse 

sujeito possui, torna-se mais complexa ao estar enriquecida com a vivência do 

trabalho colaborativo entre professores de diferentes áreas do conhecimento.   

 Nota-se que as percepções de currículo, contextualização e 

interdisciplinaridade que os licenciandos foram construindo ao longo do processo de 

construção de Situações de Estudo superam visões simplistas sobre essas práticas, 

na medida em que esses sujeitos tomam consciência da necessidade de um 

trabalho coletivo para que esses conhecimentos se concretizem em uma atividade 

docente inovadora, o que, para Carvalho e Gil-Perez (2011) constitui uma 

necessidade formativa do professor de Ciências.  

 Nesse sentido, os excertos a seguir mostram que os futuros professores 

alcançaram novos níveis de compreensão sobre essas práticas ao vivenciarem a 

produção do currículo de forma coletiva.  

A questão do conceito de interdisciplinar, ver de uma formar diferente, 
que não é só eu falar da Química e da Biologia, ou da Geografia; não é 
só eu falar delas, e sim elas também trabalharem comigo na Física. 
Então não é só falar, não é só colocar, inserir uma palavra ou outra na 
realidade do aluno que é contextualização... então, a Situação de Estudo 
me passa por isso... (ELF1). 

Hoje eu já tenho a quebra da disciplinaridade na minha cabeça. Eu vim 
pra cá disciplinar e hoje eu já entendo o contexto das Ciências, 
envolvendo até outras áreas, já que, tenho a intenção de trabalhar com a 
Situação de Estudo com outras áreas além das Ciências. Eu acho que o 
que mais marca na questão da Situação de Estudo para mim, é que 
hoje eu não tenho mais uma visão tão disciplinar como eu tinha. 

[...] Entendo que tudo pode ser conversado. [...] um assunto da Química 
que hoje eu consigo enxergar, que eu consigo falar dele também numa 
visão da Física, da Biologia, numa visão até de outra área; das áreas 
das humanas, talvez. Coisa que antes não. Para mim, e quando eu 
estudei era isso, eu entendia que aquele conceito de Química era da 
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Química e nada mais, ninguém mexia com aquilo. [...] Hoje a gente já 
consegue fazer vários links (ELQ2). 

 Ao superar visões simplistas, o licenciando LF1 entende que praticar a 

interdisciplinaridade escolar é uma ação mais complexa do que simplesmente falar 

de outras áreas como a Química, Biologia ou geografia, por exemplo, no contexto de 

uma aula de Física. Do mesmo modo, compreende que a contextualização não se 

resume a inserir “uma palavra ou outra” na realidade do aluno. Para além disso, 

defende que é necessário que essas Ciências trabalhem com ele no ensino da 

Física para que a ação educativa integre os princípio da interdisciplinaridade e da 

contextualização. Essa percepção de interdisciplinaridade vai de encontro à 

defendida por Boff et al. (2007), quando esses autores dialogam sobre a 

reestruturação do currículo escolar sob a forma de Situações de Estudo e 

expressam sua compreensão sobre o significado do termo “interdisciplinar” da 

seguinte forma:   

[...] uma profunda interação entre sujeitos de diferentes áreas e níveis do 
conhecimento. Significa dialogar/refletir na busca de compreensões sobre 
uma situação real/concreta em que os conteúdos escolares são estudados 
por serem necessários naquele contexto e por isso produzem sentidos para 
os estudantes (BOFF et al., 2007, p. 4). 
 

 Desse modo, constata-se que ao ressignificar seu entendimento sobre 

interdisciplinaridade escolar, o licenciando LF1 constitui um saber que orienta a 

prática interdisciplinar como ação que promove a construção e o desenvolvimento 

de um currículo com características de SE.  

 Nas singularidades do licenciando LQ2, o futuro professor reconhece que 

vivenciar a construção de Situações de Estudo no tempo do Estágio Supervisionado 

proporcionou a ruptura com uma visão disciplinar de ensino, a qual demonstra 

compreender que foi constituída de forma espontânea ao longo de sua trajetória 

formativa na condição de aluno da Educação Básica, ou mesmo do Ensino Superior. 

Ao se distanciar dessa visão, entende que “tudo pode ser conversado”, no sentido 

de que os conteúdos ensinados nas disciplinas de Ciências da Natureza (Química, 

Física e Biologia) se inter-relacionam e contribuem para uma compreensão mais 

ampla de um determinado fenômeno em estudo. Além disso, vislumbra a 

possibilidade de futuramente, quando no exercício da docência, trabalhar conteúdos 

de Química em uma perspectiva também das Ciências Humanas.  
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 Nesse contexto, o licenciando constitui saberes disciplinares quando, ao 

interagir com conhecimentos de outras áreas, amplia suas compreensões sobre os 

conceitos químicos a serem ensinados (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011). Também 

constitui saberes curriculares ao perceber a interdisciplinaridade em seu caráter 

instrumental, ou seja, saber “utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para 

resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista” (BRASIL, 2000).  

 Em síntese, com base nas discussões tecidas em torno das narrativas dos 

licenciandos, compreendemos que os futuros professores (res)significam suas 

concepções de currículo, contextualização e interdisciplinaridade, tornando-as mais 

complexas, na medida em que vivenciam a construção de uma proposta de currículo 

(SE) que, para sua concretização, exige um trabalho colaborativo entre profissionais 

de áreas diferentes e a constituição de um pensamento voltado à delimitação de um 

contexto que dialogue com os saberes específicos de diferentes disciplinas e com a 

realidade do aluno.  

 No que tange aos saberes constituídos nesses espaços de produção 

curricular, as aprendizagens manifestas nas narrativas analisadas indicam o 

distanciamento de visões simplistas no que se refere a uma abordagem 

interdisciplinar e contextualizada de conteúdos no Ensino de Ciências. Nesse 

sentido, os licenciandos demonstraram superar percepções genéricas sobre essas 

abordagens, ao compreendê-las como práticas possibilitadas por construções 

coletivas entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento científico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, buscamos investigar a 

constituição de saberes docentes na formação inicial de professores de Física e 

Química que, de forma conjunta, vivenciaram a construção de Situações de Estudo 

nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II dos respectivos cursos de 

licenciatura da UESC. Posto isto, nosso olhar sobre os dados produzidos foi 

fundamentado na perspectiva de Maurice Tardif e seus colaboradores, no que se 

refere à constituição de saberes docentes na formação profissional do professor.  

Diante do cenário exposto pelas pesquisas sobre Formação de Professores 

no Brasil, das demandas sinalizadas por especialistas da área, o interesse por 

investigar a constituição de saberes docentes na formação inicial de professores de 

Ciências, manifestou-se face à compreensão de que ações formativas com 

características de inovação como as proporcionadas pelo contexto de produção 

curricular da Situação de Estudo, necessitam ser analisadas constantemente quanto 

aos limites e potencialidades de seus impactos na formação docente.  

Como explicitado no capítulo metodológico, as narrativas dos sujeitos 

participantes – registradas por meio de entrevistas transcritas e relatos de 

experiência escritos pelos licenciandos – constituíram os principais meios de 

obtenção de informações para a produção de dados desta pesquisa. Dessa forma, 

conscientes do caráter narrativo do saber docente, na medida em que buscávamos 

apreender indícios de constituição de conhecimentos profissionais da docência, os 

procedimentos de pesquisa e os instrumentos utilizados se mostraram adequados 

para tal finalidade. Entretanto, sinalizamos a dificuldade em identificar junto ao 

referencial teórico-metodológico que sustenta esta investigação mecanismos que 

auxiliassem no reconhecimento desses saberes, de modo a torná-lo mais concreto, 

mais preciso durante o processo de categorização.  

Inicialmente, os entendimentos construídos nesta pesquisa nos levam a 

considerar a formação do professor como um processo complexo, que envolve a 

constituição de saberes diversificados em um movimento de (res)significação 

constante de conhecimentos que orientam a prática docente. Apoiados na 

perspectiva de Tardif (2012), compreendemos que esses conhecimentos são 

provenientes de diversas fontes: da formação profissional; da formação escolar 



101 

 

anterior; dos currículos e livros didáticos; do exercício da docência; da trajetória de 

vida que é singular para cada professor, dentre outras.  

Ter consciência da natureza desses saberes, suas fontes de origem, 

contribuiu para a análise dos dados, pois pudemos compreender melhor as relações 

que os licenciandos estabelecem com os saberes manifestos em suas narrativas. 

Desse modo, pudemos perceber que na medida em que esses sujeitos interagiam 

com os fundamentos da SE e construíam interpretações sobre essa forma de 

reorganizar o currículo, constituíam novos saberes sobre os processos educativos, 

(res)significando-os a partir dos saberes pessoais que conservam de sua trajetória 

de vida escolar e acadêmica. 

De um modo geral, os resultados desta pesquisa indicam que a participação 

conjunta de licenciandos dos cursos de Física e Química nos processos de 

produção curricular da SE, oportunizou a esses futuros professores, produzir e 

(res)significar saberes coletivamente na interação entre eles e com professores mais 

experientes. Assim, defendemos que essas interações profissionais são de 

fundamental importância para que os licenciandos alcancem novos níveis de 

aprendizagem profissional docente.  

Desse modo, no que concerne aos saberes docentes constituídos pelos 

licenciandos, suas narrativas manifestam indícios de constituição dos diversos 

saberes definidos por Tardif (2012) – saberes da formação profissional, curriculares, 

pedagógicos e disciplinares. Tratam-se de conhecimentos profissionais que orientam 

um saber-fazer interdisciplinar, contextualizado, que prioriza ações colaborativas e 

um trabalho pedagógico voltado às necessidades de aprendizagem do aluno. Ao 

constituir esses saberes, consideramos que os licenciandos começam a 

compreender os processos de ensino e aprendizagem em sua complexidade e se 

distanciam de visões simplistas sobre a prática educativa.  

Acerca das contribuições da Situação de Estudo para a formação inicial de 

professores, reconhecemos seu potencial em promover melhores condições de 

aprendizagens sobre a docência, ao instituir espaços coletivos de produção 

curricular, em que os licenciandos participantes se constituem profissionalmente na 

intersubjetividade das relações interpessoais proporcionadas pelo trabalho 

colaborativo. Além do que, ao proporcionar aos futuros professores a autoria do 
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currículo, contribui para que os mesmos se tornem sujeitos mais autônomos de suas 

práticas e conscientes da necessidade do trabalho coletivo.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Prezado(a) Sr/Sra,  

 
Convido o Sr (a) a participar como voluntário (a), na pesquisa que tem como título “Os 

saberes docentes e a formação inicial de professores de Ciências: (Re)pensando práticas 

educativas por meio da Situação de Estudo”, sob a responsabilidade do pesquisador: Wanderson 

Farias da Silva Alves, tendo como orientador o Prof. Dr. Maxwell Roger da Purificação Siqueira.  

Essa pesquisa tem como objetivo investigar a constituição de saberes docentes na formação 

inicial de professores de Ciências (Física e Química) que vivenciam a elaboração de Situações de 

Estudo em disciplinas de Estágio Supervisionado em uma proposta interdisciplinar de ensino entre os 

cursos de licenciatura em Física e Química da UESC. O presente estudo justifica-se diante da 

necessidade de pesquisas investigarem os impactos da Situação de Estudo enquanto proposta de 

reconfiguração curricular com caráter inovador para o ensino e formação de professores de Ciências; 

pesquisas que suscitem reflexões sobre os saberes docentes que constituem os sujeitos imersos nos 

espaços de produção de conhecimento oportunizados pela Situação de Estudo e possam analisá-la 

quanto aos seus limites e possibilidades para a melhoria das aprendizagens escolares.  

Caso aceite fazer parte desta pesquisa, informamos que o Sr. (a) participará autorizando o uso 

das videogravações feitas durante os encontros coletivos para a produção de Situações de Estudo, 

disponibilizando os relatos escritos (narrativas) que foram produzidos ao término de cada encontro e 

participando de um entrevista semiestruturada, a qual será gravada e integralmente transcrita. 

Buscamos por meio desses instrumentos conhecer sua trajetória acadêmica e suas concepções acerca 

das experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado e mais especificamente no que concerne à 

proposta Situação de Estudo. 
Toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Logo, a presente pesquisa tem 

a possibilidade mínima de trazer algum risco, tanto ao pesquisador, quanto aos participantes. Em 

pesquisas semelhantes a esta, os riscos se relacionam, principalmente, ao constrangimento em ter a 
imagem ou a identidade exposta por meio da videogração e dos relatos produzidos, ou ao desconforto 
durante a entrevista. Informamos que os procedimentos de segurança a serem adotados referem-se à 
garantia de privacidade durante a sua participação e a preservação da identidade, garantindo, desta 
forma, o anonimato. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para 
desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este 
documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta comunicar aos 
pesquisadores e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas 
pelo Sr. (a) serão destruídas, sem penalização alguma.  

Dentre os benefícios, informo que o resultado deste estudo trará contribuições para a pesquisa 

em Educação em Ciências, mais especificamente no campo de Formação de Professores, uma vez que 

nos preocupamos em investigar a proposta Situação de Estudo em suas potencialidades para a 

constituição de saberes docentes na formação inicial de professores de Física e Química. Ao término 

desta pesquisa, os participantes serão comunicados sobre os resultados da mesma por meio de uma 

dissertação de mestrado.  

Cabe informar que este TCLE será emitido em duas vias, uma permanecendo com o 

participante da pesquisa e a outra com a pesquisadora. Ressaltamos ainda que os dados desta pesquisa 

serão guardados por cinco anos com o pesquisador e após esse período serão descartados. Informo 

ainda, que é garantido o direito à indenização por qualquer dano que você sofra decorrente desta 

pesquisa. O Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar dessa pesquisa (mas caso tenha 

será ressarcido), bem como nada será pago pela sua participação.  

Como responsável por este estudo comprometo-me a manter o sigilo de seus dados pessoais.  
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__________________________________________ 

Pesquisador responsável: Wanderson Farias da Silva Alves 
Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC 

E-mail: wandersonfdsa@gmail.com 

Fone: (75) 992315636         

 

 

______________________________________________________ 

Orientador: Maxwell Roger da Purificação Siqueira 
Professor do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC 

E-mail: maxwell_siqueira@hotmail.com 

Fone: (73) 3680-5598 

 

 

Eu,______________________________________________________, li as informações contidas no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa “Os saberes docentes e a 

formação inicial de professores de Ciências: (Re)pensando práticas educativas por meio da 

Situação de Estudo”, estando devidamente informado(a) dos procedimentos que serão utilizados, 

assim como os riscos e benefícios, concordando, dessa forma, em participar da pesquisa. Foi 

assegurada a retirada do meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer 

penalidade. Declaro ainda, que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

______________________________________________________  

 

Local e data:_________________________, _____/_____/_____. 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 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 B 

Roteiro – Entrevista Semiestruturada 

1. Para iniciar nossa conversa, gostaria que falasse um pouco sobre o porquê da 
sua escolha por um curso de licenciatura. 

2. Durante sua trajetória acadêmica, quais vivências contribuíram de forma relevante 
para sua formação? Por quê? 

3. Para você, o que é necessário saber para ser um bom professor? Que 
conhecimentos esse profissional precisa ter? 

4. Como você percebe o estágio supervisionado na sua formação como professor? 

5. Como você avalia o desenvolvimento da proposta Situação de Estudo articulada à 
sua formação nos estágios? 

6. Quais as dificuldades enfrentadas durante esse processo?  

7. A partir do que vivenciou com a SE no estágio, quais aspectos considera 
relevantes para sua formação? 

8. Após essa vivência você percebe mudanças em suas concepções sobre o ensino, 
sobre a escola, sobre educar? 

 

 

 

 

 


