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PRÁTICAS DOCENTES FRENTE AOS QUESTIONAMENTOS SOBRE OS 

FENÔMENOS DA NATUREZA: um estudo com professores de uma escola do primeiro 

ciclo de alfabetização do municipio de São José da Vitória, Bahia 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal compreender as práticas dos professores frente aos 

questionamentos dos alunos sobre os fenômenos da natureza no primeiro ciclo de 

alfabetização, em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental dos anos iniciais, no 

município de São José da Vitória-Bahia. Mais especificamente, foi pretendido: compreender 

as oportunidades formativas dos professores e a concepção pedagógica que subsidiam suas 

práticas frente aos questionamentos dos alunos sobre os fenômenos da natureza; propor a 

construção com os professores de diferentes estratégias didáticas para a reconstrução dos 

conhecimentos a partir dos questionamentos/perguntas inquietantes levantados pelos 

educandos sobre os fenômenos da natureza; identificar e compreender, pós processo 

formativo, as atitudes e vivências dos professores em relação aos questionamentos/perguntas 

dos alunos, suas relações com os saberes e com a construção do conhecimento. Para tanto, foi 

realizado um estudo com docentes de uma escola municipal que atende o primeiro ciclo da 

alfabetização do Ensino Fundamental nos anos iniciais. Tratou-se de um estudo de abordagem 

qualitativa do tipo pesquisa participante, visto que foca no caráter subjetivo o comportamento 

dos professores e o objeto analisado. Buscou-se assim, aporte teórico em Demo (2015) e 

Moraes (2000) que abordam a importância do questionamento reconstrutivo e significativo na 

aprendizagem dos alunos, Galiazzi (2014) que defende a necessidade de construir e instaurar 

o conhecimento em todo o contexto, para que na sala de aula os aprendizes aprendam a pensar 

e a ter autonomia e Freire (1999, 2000) que discute a relevância da formação continuada para 

a promoção de uma educação libertadora. A pesquisa foi desenvolvida a partir da realização 

de uma entrevista semiestruturada gravada em áudio e depois transcrita; uma oficina para 

levantamento dos conhecimentos prévios acerca do objeto de estudo; análise sistemática dos 

dados coletados e uma entrevista final com os docentes para analisar as perspectivas de 

mudança na prática pedagógica, no que diz respeito ao questionamento dos alunos. As 

reflexões e discussões realizadas na oficina, produto da referida pesquisa, possibilitou aos 

educadores participantes, discutir, refletir, construir conhecimentos, no desejo de promover 

mudanças importantes no fazer pedagógico a partir da reflexão da prática através das 

experiências vivenciadas e dos questionamentos que os alunos trazem para sala de aula do seu 

entorno. 

 

Palavras-chave: Questionamento reconstrutivo. Prática docente. Formação continuada de 

professores. Educação em Ciências. 

 
  

 

 

 

 



TEACHING PRACTICE COMPARED TO THE QUESTIONING ABOUT NATURE’S 

PHENOMENA: a study with teachers of a primary school in the city of São José da Vitoria 

Bahia 

 

ABSTRACT 

 

This paper had as main objective understand the practice of the teachers compared to the 

questioning from the students about nature’s phenomena in the first term of literacy, in a 

primary local school, in the city of São José da Vitória - Bahia. Specific goals: i) understand 

the formative opportunities of the teachers and the pedagogical concept that subsidize the 

practices compared to the students questioning about the nature’s phenomena; ii) propose the 

construction with the teachers, different didatic strategies to the reconstruction of knowledge 

from tue questioning raised by the students about nature’s phenomena; iii) identify and 

comprehend post formative process, the teacher’s attitude according to the student’s 

questioning, and its relationship with the knowledge and how it is built. For this purpose, was 

peformed a study with the teachers in a local school that attends the first cycle of 

alphabetization of primary school in its first years.it was about a study with a qualitative 

approach like participant research, since that the purpose of the paper is not count quantities, 

but comprehend the teachers behavior and focus on the subjective nature of what is being 

analysed. The research was developed from an interview recorded by audio, then transcribed; 

a workshop to raise the previous knowledge of the study; systematic analysis from the 

collected information and a final interview with the teachers to analyse the perspective of 

change in the pedagogical practice, related to what student’s questioning. As theoretical 

support, was used Demo (2015) and Moraes (2000) who have as approach the importance of 

reconstructive questioning and meaningful in student’s learning, Galiazzi (2014) that supports 

the need of constructing and establishing the knowledge as a context, in order to teach 

students how to think and raise autonomy and Freire (1999, 2000) who discusses the 

relevance of a continuous formation to promote a liberating education. The reflections and 

discussions held in the workshop, a product of the aforementioned research, enabled 

participating educators to discuss, reflect, build knowledge, in the desire to promote important 

changes in pedagogical practice based on the reflection of practice through the experiences 

and questions that students they bring to the classroom of their surroundings. 

 

Keywords: Reconstructive questioning, teacher’s practice, continuous teacher’s education, 

Science education. 

 

  

 

 

                                       

 

 



                                     LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01: Categorias de análise da pesquisa.....................................................40 

Quadro 02: Perfil das professoras que participaram da pesquisa............................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

AC – Atividade Complementar 

ATD – Análise Textual Discursiva 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CME – Conselho Municipal de Educação 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC – Ministério de Educação 

PCLE – Processo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNAIC – Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................................17 

2.1 A prática do professor e os questionamentos dos alunos....................................17 

2.2 Formação do professor.........................................................................................21 

2.3 A prática do professor, seu contexto como espaço de reflexão...........................24 

2.4 A valorização do questionamento dos educandos como possibilidade de facilitar 

a aprendizagem..........................................................................................................25 

3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA...........................................................................29 

3.1 Caracterização da pesquisa.................................................................................29  

3.2 A escola pesquisada.............................................................................................29 

3.3 Participantes da pesquisa....................................................................................31 

3.4 Etapas da pesquisa e procedimentos de coleta de dados...................................31 

3.5 Processo de coleta de dados...............................................................................35 

      3.5.1Entrevista ....................................................................................................35 

      3.5.2 O produto pedagógico: Oficina...................................................................37 

4 ANÁLISES DOS DADOS ......................................................................................41 

4.1 Oportunidades formativas dos professores e concepção pedagógica................44 

4.1.1 Importância da formação continuada................................................................45 

4.1.2 Trabalho pedagógico.........................................................................................46 

4.2 Práticas e vivências dos professores em relação aos questionamentos dos   

alunos.........................................................................................................................48 

4.2.1 Questionamentos articulados com a prática.....................................................48 

4.2.2 A importância dos questionamentos dos alunos para a prática pedagógica....50 

4.2.3 Questionamentos discentes na (re)construção da prática docente..................52 

4.3 O produto: desvelamento da prática pela oficina.................................................53 

5 CONCLUSÃO.........................................................................................................63 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................66 

APÊNDICES...............................................................................................................69 



12 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

O primeiro ciclo da alfabetização é uma etapa em que os educandos estão 

numa fase de grande exploração do seu entorno, o questionando mesmo se não 

forem instigados para isso. Nessa faixa etária o aluno pergunta sobre qualquer 

fenômeno que venha acontecer em seu meio, seja por curiosidade ou interesse de 

compreender o que ainda desconhece. Os questionamentos das crianças são 

bastante comuns nos anos iniciais e se constituem como atributos importantes no 

processo de construção de novos conhecimentos. 

A minha prática sempre foi marcada por grandes desafios em todo o percurso 

como alfabetizadora, pois ao longo dos anos tive a felicidade de lecionar no ciclo da 

alfabetização, enfrentando desafios vivenciados com alunos ativos e questionadores 

de situações cotidianas trazidas do seu entorno. Meu ingresso no ciclo da infância 

foi motivado pela prática pedagógica da minha irmã primogênita, que por meio do 

seu admirável amor pela educação e dedicação no planejamento das aulas, 

elaborando estratégias de aprendizagens a partir das vivências dos alunos e de 

materiais alternativos encontrados em seu entorno, despertando em mim o desejo 

de ser professora. 

Diante disso, fui percebendo o seu envolvimento pelo ensino de forma a 

despertar a curiosidade nos alunos, ou nos aprendizes como ela os chamava, por 

acreditar que todos tinham a capacidade de aprender independente de suas 

limitações físicas, psicológicas e cognitivas. 

E, foi nesse ambiente interativo de educação e compromisso com a 

aprendizagem dos alunos que nasceu o meu desejo de lecionar.  Minha primeira 

experiência foi como auxiliar numa classe de primeira série. No ano seguinte assumi 

uma turma de terceira série como regente, sendo um momento encantador e 

prazeroso, pois adentrei em um universo de leitura, escrita e construção dos planos 

para ministrar aulas, criar avaliações, jogos pedagógicos e tudo que fosse de 

importância para uma aula motivadora. 

Por conseguinte, ao longo das minhas vivências em sala de aula, senti a 

necessidade de aprimorar meus conhecimentos, o que propiciou meu ingresso no 

curso de Pedagogia, dando continuidade ao exercício do magistério, propiciando o 

início de uma formação mais significativa e contextualizada com estudos teóricos. 
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Uma experiência incrível, que me fez repensar sobre conceitos já tão enraizados na 

minha prática.  

Os momentos no curso de Pedagogia, com discussões acerca da prática na 

articulação com a teoria, proporcionaram situações diversas e desafiadoras, pois as 

atividades propostas eram vivenciadas no interior das salas, em particular na 

interação com os alunos nas aulas, surgindo diversas situações e necessidades de 

outros saberes sobre o que estava sendo proposto, finalizando o curso com muito 

entusiasmo e construindo uma profissão tão sonhada por mim. 

A partir daí, assumindo diversas funções no contexto educacional como 

Diretora escolar e Coordenadora Pedagógica, a função de regente de classe como 

alfabetizadora, foi marcante em minha trajetória, pois propiciou experiências em 

todas as modalidades da Educação Básica. Desde então, tenho vivido diversas 

situações no contexto escolar, tanto em minha prática quanto nas vivências com 

colegas. E foi em um momento de observação em uma aula de arte na classe da 

terceira série, que a professora realizando uma mistura de cores com material 

alternativo, um estudante dirigindo um questionamento sobre as cores dos tecidos, 

se são misturados da mesma forma, a docente não respondeu ao seu 

questionamento, pois não contemplava estudar o tema questionado. 

Nesse contexto, nasceu à vontade de buscar conhecimentos acerca desta 

problemática, de considerar os questionamentos dos estudantes em todos os 

momentos da aula independente do tema proposto, aprimorando conhecimentos e 

ressignificando a minha prática. Uma vez que, as vivências dos alunos e as 

perguntas geradas da curiosidade deles são possibilidades de construção de 

saberes e podem conduzir para a construção de novos conhecimentos.  

De acordo com Demo (2015), a aprendizagem perpassa por diversos fatores, 

um deles é o conhecimento prévio adquirido das observações e das relações com 

seus pares. O referido autor afirma que nessa fase da criança a presença de 

mediadores é importante para auxiliar na reconstrução do que já é conhecido 

conduzindo-os a novas descobertas. 

Considerando os saberes trazidos das vivências dos educandos, o professor 

tem a responsabilidade de articulação ao propor questionamentos integradores e 

significativos, problematizar situações de forma a possibilitar o progresso da 

aprendizagem e explicitação do conhecimento nos diversos campos das linguagens. 

Para Moraes (2000), as perguntas têm significado mais efetivo quando são 
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conectadas ao conhecimento prévio dos alunos, ou seja, os saberes que os alunos 

já trazem e que podem agir como ponte para emergir outras aprendizagens. 

Tratar o conhecimento na perspectiva de uma pedagogia libertadora defendida 

por Freire torna a aprendizagem mais interessante e viável, sobretudo por ter sido 

gerada do horizonte contextual do sujeito aprendiz. Esse caminho leva a um saber 

construído e reconstruído advindo da capacidade produtiva do individual para o 

coletivo. No processo de aprendizagem, os alunos passam da condição de ouvintes 

para atuantes no seu processo de construção de conhecimento, pois realizam uma 

complementação no diálogo com outros, confrontando ideias, reconstruindo saberes 

advindo de uma construção coletiva. 

         O questionamento do aluno associado com as intervenções do professor pode 

ser o ponto crucial para a construção e reconstrução de saberes, direcionando-os a 

pesquisa cada vez mais sofisticada. Outro fator importante está centrado no 

contexto da reflexão da prática docente numa dimensão metodológica pautada no 

saber, como oportunidade de pensar sobre o seu ensino e rever a possibilidade de 

(re)planejamento. 

Sabe-se que os questionamentos sobre os fenômenos da natureza nos 

diversos contextos são frequentes pelos alunos. Freire (1985) argumenta que o 

questionar é criar condições de avançar, esse é um momento propício para colocar 

em movimento os saberes que precisam ser organizados, explicitados por meio da 

problematização. 

O educador age propondo desafios específicos ao colocar o educando em 

condição ativa de construção de conhecimento, à instigar o que sabe a partir dos 

conceitos construídos ao longo da vida, emergindo novos saberes e interligando o 

pensamento e a ação no percurso de evolução cognitiva. Para Lorenzetti e 

Delizoicov (1994, p. 46), o exercício da cidadania requer “um mínimo de formação 

básica em Ciências [...] de modo a fornecer instrumentos que possibilitem uma 

melhor compreensão da sociedade”.  

Convém destacar que a formação dos professores possibilita desenvolver o 

processo instigador e questionador para o exercício da cidadania, a tornar o 

ambiente educativo aberto, no intuito de construir um espaço provocador de 

situações que despertem, nos educandos, a curiosidade e o interesse pela 

(re)construção de suas ideias. 
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O ensino de Ciências significativo oportuna ao aluno sua percepção como parte 

integrante da sociedade de maneira a conquistar sua autonomia por meio de suas 

perguntas. Na busca de uma aprendizagem real e atrativa, construindo e ampliando 

novas estruturas cognitivas, partindo de saberes espontâneos do cotidiano, para um 

saber mais elaborado e sistematizado. 

A ação de educar deve estar intimamente articulada com as atividades da vida 

real. Por isso precisamos compreender melhor como os professores atuam frente 

aos questionamentos dos alunos. A compreensão gira em torno da importância da 

formação do professor como uma possibilidade de garantia dos direitos de 

aprendizagem dos alunos, também pela possibilidade de uma construção e 

reconstrução nos aspectos cognitivos advindos dos questionamentos instigadores e 

facilitadoras que de fato geram aprendizagens. 

Diante do exposto, o problema dessa pesquisa foi: Como acontecem as 

práticas dos professores do primeiro ciclo de Alfabetização frente aos 

questionamentos dos alunos sobre os fenômenos da natureza?  Além disso, 

algumas questões norteadoras secundárias direcionaram essa pesquisa: O 

questionamento/pergunta da criança é o ponto crucial para a construção e 

reconstrução de saberes?   Frente aos questionamentos/perguntas dos alunos quais 

são as estratégias dos professores para problematizá-los? 

O objetivo geral desse trabalho é compreender as práticas dos professores do 

primeiro ciclo de alfabetização frente aos questionamentos dos alunos sobre os 

fenômenos da natureza, em uma escola municipal de ensino Fundamental, nos anos 

iniciais, no município de São José da Vitória-Bahia. 

Compreende-se que as práticas dos professores e a forma como lidam com os 

questionamentos/perguntas dos alunos estão diretamente ligados às oportunidades 

formativas. Assim, na tentativa de alcançar o objetivo geral, destacamos os objetivos 

específicos em: 

 

 Compreender as oportunidades 

formativas dos professores e a concepção pedagógica que subsidiam suas 

práticas pedagógicas frente aos questionamentos dos alunos sobre os 

fenômenos da natureza; 

 Propor a construção de diferentes 

estratégias didáticas para a reconstrução dos conhecimentos a partir dos 
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questionamentos/perguntas inquietantes levantados pelos educandos sobre 

os fenômenos da natureza; 

 Identificar e compreender pós-

processo formativo, as atitudes e vivências dos professores em relação aos 

questionamentos/perguntas dos alunos, suas relações com os saberes e com 

a construção do conhecimento. 

 

A organicidade do nosso trabalho contém cinco capítulos, sendo descrito de 

maneira sucinta: no primeiro capítulo apresentamos a Introdução, na qual descrevo 

a minha caminhada pedagógica e o meu interesse pela proposta desta pesquisa; no 

segundo capítulo apresentamos o Referencial Teórico, discorrendo sobre a teoria 

que direcionou o nosso, estudo enfatizando os aspectos conceituais como: formação 

continuada dos professores, prática dos professores e questionamento reconstrutivo. 

No terceiro capítulo, apresentamos o Percurso Metodológico, de abordagem 

qualitativa do tipo participante por ser dialogada. Em seguida traçamos as Análises 

dos dados coletados, fundamentado no referencial teórico, como também uma 

discussão sobre a oficina pedagógica para reconstrução de saberes sobre o objeto 

de estudo. Por fim, as Conclusão, em que buscamos sistematizar os resultados 

alcançados com esta pesquisa.  

          Debruçamos também algumas reflexões sobre as práticas, o que nos chamou  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Apresentaremos a seguir, a compreensão dos estudos rigorosos e sistemáticos 

de alguns autores, que direcionaram esse estudo teoricamente, na tentativa de 

compreender os aspectos conceituais, os quais se referem aos conhecimentos 

advindos do universo peculiar dos educandos, a prática do professor como elemento 

de formação e construção de novos saberes. Evidenciaremos também os 

documentos estruturais da educação brasileira que versam a garantia de formação 

para o professor seu processo reflexivo, além disso, os objetivos que direcionam 

uma concepção de aprendizagem a partir dos questionamentos dos alunos. 

Tratando da organização desse capítulo está pautado em quatro subtítulos sendo 

eles: a prática do professor; questionamentos dos alunos; formação do professor; a 

prática do professor seu contexto como espaço de reflexão. 

 
 

2.1 A prática do professor e os questionamentos dos alunos 

 

Para atender aos questionamentos dos alunos, é necessário o professor refletir 

sobre a própria prática, criando condições básicas que favoreçam o 

desenvolvimento de aulas dialógicas e contribuam para a reconstrução do 

conhecimento. 

Construir possibilidades educativas e pedagógicas que promovam momentos 

reflexivos de reconstrução de saberes favoráveis aos educandos para construir seus 

conhecimentos básicos, é papel do professor que assume a responsabilidade de 

mediador do conhecimento.  

Freire (1985, p. 24) enfatiza que “todo conhecimento começa pela pergunta e 

que a inquietação dos estudantes, a sua dúvida, a sua curiosidade, a sua relativa 

ignorância devem ser tomada pelo professor como desafios a ele”. 

 Nessa perspectiva, os questionamentos levantados pelos educandos 

possibilitam uma reconstrução de conhecimento a partir da realidade por eles 

observada. Consistindo em ser uma ferramenta facilitadora da aprendizagem, por 

favorecer a explicitação do seu conhecimento prévio.  
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 Por conhecimento prévio podemos entender como as concepções que o 

indivíduo possui advindo do seu entorno social, construído através das suas 

interações e crenças culturais. Segundo Ausebel (1980), o mais importante na 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, o educador deve descobrir isso e 

ensinar de acordo a esses saberes que os alunos já possuem. 

 A partir dos conhecimentos que os alunos já possuem, os quais advêm do seu 

entorno e das suas vivências, é que o professor pode organizar sua prática 

pedagógica refletindo sobre a importância de dar espaço a voz do aluno, ao 

questionamento que amplia esse conhecimento. Para Freire (1985, p. 47),  

 

[...] a problematização atinge a realidade concreta em que os indivíduos 
vivem a se torná-los mais conscientes de sua realidade e motivá-los para 

lutar pela transformação do contexto que os oprime. 
  

 Aparecida (1999, p 43) aponta a metodologia da problematização como sendo 

uma manifestação do construtivismo pedagógico, em que a interação do sujeito e 

objeto é um fundamento básico. 

 Freire (1977, p.54) ainda argumenta que “nenhum pensador, como nenhum 

cientista, elaborou seu pensamento ou sistematizou seu saber científico sem ter sido 

problematizado, desafiado”. O referido autor propõe que os questionamentos dos 

educandos devem ser considerados como ponto de partida para ressignificar os 

conhecimentos já adquiridos, confrontar e investigar, questionar para a construção 

de argumentos, através de materiais prescritos possibilitando um questionamento 

reconstrutivo. 

Corroborando com Freire, Demo (2015) defende que o questionamento 

reconstrutivo é uma possibilidade de aprendizagem significativa a partir de uma 

problematização. O autor afirma que: 

 

Questionamento reconstrutivo, pois, com o saber procurar e questionar 
(pesquisa). O aluno será motivado a tomar iniciativa, apreciar leitura e 
biblioteca, buscar dados e encontrar fontes, manejar conhecimento 
disponível e mesmo o senso comum. Exercita sobre todo esse material o 
questionamento sistemático, cultivando sempre o mais vivo espírito crítico. 
Aprender a duvidar, a perguntar, a querer saber sempre mais e melhor. A 
partir dai surge o desafio da elaboração própria, por meio da qual o sujeito 
que desperta começa a ganhar forma, expressão, contorno, perfil. Deixa-se 
para trás a condição de objeto. (DEMO, 2015, p. 35). 
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 Segundo Demo (2015), o indivíduo desenvolverá uma autonomia como 

possibilidade para consciência crítica sobre temas diversos, concebendo o 

conhecimento autêntico e libertador. Sendo assim, o professor tem uma 

responsabilidade determinante de mediar a aprendizagem do aluno, contudo é 

necessário considerar o espaço e os recursos disponíveis para que tudo aconteça 

numa interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

Demo (2015) ainda afirma que questionamento reconstrutivo é essencial para o 

desenvolvimento do sujeito autônomo, porém é necessário que a pesquisa seja uma 

prática do professor em sala de aula. A esse respeito o autor declara que: 

Educar pela Pesquisa é também, estimular o aluno à curiosidade pelo 
desconhecido, incitá-lo a procurar respostas, a ter iniciativa, a compreender 
e iniciar a elaboração de suas próprias ideias. Nesse sentido, é também um 
desafio ao professor para transformar suas estratégias didáticas, (re) 
construir um projeto pedagógico próprio, (re)construir seus próprios textos 
científicos, (re)fazer material didático e recuperar constantemente sua 
competência. (DEMO, 2005, p.128). 

 

Demo (2015) adverte que a mudança nas estratégias de ensino é essencial 

para inserir os alunos em um processo investigativo, questionador. Sendo assim, o 

educador é aquele que proporciona momentos de reflexão acerca da realidade e as 

oportunidades que permitam ressignificar sua metodologia, proporcionando diversas 

situações, colocando os alunos na condição de protagonistas na construção do 

conhecimento.   

Assim, para melhor intervir e realizar aulas mais dinâmicas que possam facilitar 

a compreensão dos fenômenos da natureza, o professor precisa organizar suas 

aulas a partir dos questionamentos dos alunos. Considerando, dessa forma, diversos 

procedimentos típicos que levem à problematização recorrente de uma reflexão 

empírica, com base em suas anotações, registros e análises, visando o 

conhecimento a ser produzido, segundo os estudos de Galiazzi (2003). 

Esta prática supracitada vem pautada em procedimentos normativos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 1997, p.07), que enfatizam que o aluno 

seja capaz de, no final do ciclo do Ensino Fundamental, “questionar a realidade, 

formulando problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento 

lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação”.  
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Assim, os saberes dos educandos devem ser considerados como momentos 

de reflexão acerca da realidade do aluno para construção e reconstrução de 

saberes. Sendo assim, é necessário entender o dia a dia e as vivências dos 

educandos como um convite a permitir momentos de dar voz aos aprendizes nas 

aulas.  De acordo com Demo (2015), os saberes que se constituem nessa relação 

entre professor, aluno e aprendizagem, podem permitir a formação do sujeito 

competente, que deixa de ser um mero objeto “massa de manobra” e passa a ser 

sujeito consciente do contexto histórico no qual está inserido. 

No que tange ao papel do professor, este deve ser articulador e mediador do 

conhecimento, valorizando os saberes prévios dos alunos na busca constante da 

inter-relação entre os conteúdos escolares e o cotidiano dos estudantes, 

incorporando ao currículo, elementos importantes para desenvolver a aprendizagem 

dentro de um ciclo dialógico pedagógico. 

É importante, nesse processo de ensino e aprendizagem, que o educador 

perceba o aluno como sujeito deste e parceiro de trabalho, uma vez que “a 

experiência do aluno será sempre valorizada, inclusive a relação natural 

hermenêutica de conhecer a partir do conhecido, o que se aprende na escola deve 

aparecer na vida” (DEMO, 2015, p.21). 

A proposta supracitada demanda situações motivadoras que favoreçam a 

participação interativa do educando, levando ao questionamento, desenvolvendo 

habilidades, isto exige uma prática educativa, participativa, dialógica e democrática, 

que supere a cultura autoritária da transmissão de conhecimento (DEMO, 2015). 

Sendo assim, é importante que o professor desenvolva possibilidades de 

reflexão e ação pedagógica em função das vivências cotidianas. Para isso os 

educadores, principalmente os que devem ter conhecimento de várias áreas 

(Português, Matemática, Ciências, História, Geografia) para ministrarem aulas, 

necessitam de formação, seja ela através de um grupo de estudo e/ou encontros de 

atividades complementares ou troca de experiência com os colegas.  

Essas são oportunidades formativas para o desenvolvimento profissional. 

Contudo, essa não é uma responsabilidade isolada do profissional da educação, a 

escola deve negociar e propiciar as oportunidades de formação permanente que 

devem ser orientadas por um projeto educacional. 
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2.2 Formação do professor 

 

Freire (2002, p.23) argumenta que “não há docência sem discência, os saberes 

são necessários a uma reconstrução ativa a prática educativa”. Desse modo, a 

formação do professor é o fio condutor para construir os saberes que, necessitam 

ser ressignificados a partir de novos conceitos e paradigmas contextuais, o que 

exige dialogicidade e respeito ao saber dos educandos.  

Demo (2011, p.27) enfatiza que “não se pode realizar prática criativa sem 

retorno constante à teoria, bem como não se pode fecundar a teoria sem confronto 

com a prática”. Diante deste argumento do autor referido, fica claro que o professor 

se constrói como educador mediante a possibilidade de formação continuada, para 

poder ressignificar sua prática e construir uma identidade profissional. O educador 

se constitui numa reflexão fundamentada na teoria e na prática.  

Demo (2015, p.80) ainda afirma que “o profissional, portanto, não é aquele que 

apenas executa sua profissão, mas, sobretudo quem sabe pensar e refazer sua 

profissão”. Sendo assim, a prática do educador é uma possibilidade de reflexão 

constante, permitindo um aprofundamento da teoria relacionada à prática 

pedagógica. É importante destacar que “na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 2000, p.43). 

A reflexão da prática docente torna-se crucial para uma mudança pedagógica 

prática, referindo-se a uma reflexão dos desafios encontrados no quotidiano do 

educador. A profissão docente é construída no diálogo, na reflexão com seus pares 

numa práxis à ressignificação, ficando evidentes princípios da interpessoalidade.  

Segundo Freire (2000, p.43) “na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é da reflexão crítica sobre a prática. A reflexão crítica, por si 

só não é suficiente, o ensino aprendizagem, exige um movimento dialético entre o 

fazer e o pensar sobre o próprio fazer”.  

Libâneo (2006) corrobora com Freire ao argumentar que: 

 

A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não 
resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, 
além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e 
melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar. (LIBÂNEO, 
2006, p. 76). 
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O problematizar e aprender constitui e afeta o cotidiano dos educandos, 

enquanto lugar de produção de saberes e práticas docentes, de construção e 

aprendizagens. Mediante tais proposições suscitadas, é relevante a implementação 

de metodologias que possam ofertar suporte para que os educandos desenvolvam e 

exercitem suas competências argumentativas a partir da problematização sobre os 

fenômenos vivenciados no seu cotidiano. 

Dar continuidade à formação é um ponto importante para que o professor 

possa superar os desafios do quotidiano escolar, de maneira a tender as diversas 

inquietações dos alunos. Visto que toda ação na sala de aula demanda novos 

saberes à favorecer mudanças na prática. Mesmo o saber mais elementar permite 

um refazer, uma reflexão. (DEMO, 2015). 

 O profissional da educação não é aquele que apenas executa sua profissão, 

mas, sobretudo, quem sabe pensar e refazer esta. Saber pensar nessa perspectiva 

é ter autocrítica no seu fazer pedagógico, no seu trabalho docente, ter atitude 

reflexiva crítica e se comprometer com a ação de educar com dialogicidade. 

O professor que reflete, é aquele que busca o desenvolvimento do aluno em 

suas especificidades. Observa o comportamento de cada indivíduo em suas diversas 

capacidades: cognitivo, afetivo e comportamental. Bem como suas dificuldades 

diante dos desafios e percalços encontrados no seu dia a dia.  

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei n. 9394/96 (BRASIL, 

1996), determina que é responsabilidade da escola e dos professores promoverem o 

questionamento, o debate, a integração. Sendo assim, o professor é o grande 

articulador a favorecer um ambiente de diálogo com os estudantes. Compreende-se 

que nessa prática o professor não transfere conhecimento, e sim, cria as 

possibilidades para a sua produção e construção de maneira autônoma e 

emancipatória. 

Segundo Heckler (2017), 

 

No Brasil, os documentos oficiais sempre destacam a importância das 
abordagens investigativas no Ensino de Ciências. Com objetivo de colocar 
em prática todos os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1996, a contar de 1997, começaram a serem publicados os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). Esses documentos servem de referência 
para os ensinos fundamental e médio de todo o país e tem por finalidade 
auxiliar os professores nas práticas diárias de sala de aula. (HECKLER, 
2017, p.199). 
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Faz-se necessário que o profissional da educação se atente as demandas da 

atualidade, busque nos documentos referenciais subsídios para desenvolver novas 

estratégias de Ensino de Ciências que estimulem a capacidade de questionar e 

construir argumentos sobre os fenômenos da natureza em todos os espaços vividos 

por eles. A Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015, que estabelece que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

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

licenciatura) e para a formação continuada, determina que: 

 

 [...] às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional 
e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla 
do processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face 
das dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e 
interativas que permeiam a ação pedagógica, possibilitando as condições 
para o exercício do pensamento crítico, a resolução de problemas, o 
trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a 
autonomia. (BRASIL, 2015, p.6). 

  

 A reflexão crítica sobre a prática torna-se ponto central para a produção de 

novas metodologias que possam dar conta de aulas mais motivadoras, utilizando a 

prática da problematização, estas que permitem ao aluno argumentar de maneira 

que possa se tornar autores autônomos, reflexivos e críticos. O que fica em 

evidência é que a formação continuada é a grande aliada para ressignificação de 

uma prática reflexiva. Nóvoa (1992) afirma que: 

 

A formação não se constrói por acumulação de cursos de          
conhecimentos ou de técnicas.  Mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma 
Identidade pessoal. (NÓVOA, 1992, p.25). 

 

A prática é vista e construída a partir dos espaços em que o docente 

desenvolve o seu fazer pedagógico, e acontece em um movimento de compreensão 

crítica sobre suas práticas em uma reconstrução de ação e reflexão constante, 

mediante os desafios e vivências na sala, considerando os recursos pedagógicos e 

o sujeito do processo. Este, participando de seu processo de conhecimento e não 

simplesmente ouvindo respostas a pergunta. 
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A identidade do professor é construída a partir da significação e revisão social 

da profissão. Mas também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem significativas e do “confronto entre as teorias e as práticas, da 

análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas 

teorias” (PIMENTA, 1999, p. 19). Dessa forma, resgata a importância de se 

considerar o professor em sua própria formação, no qual, seus saberes se 

constroem a partir da reflexão na e sobre a prática. 

Para subsidiar a prática do professor, o Ministério da Educação (MEC) lançou 

na década de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1990), 

documento composto pelas diversas áreas de conhecimento. De acordo com os 

PCN, o conteúdo escolar não deve tratado com fim em si mesmo, mas de maneira 

relacionada aos conhecimentos e acontecimentos reais que circundam a vida do 

aluno. 

Aparecida (1999) descreve com propriedade tal situação: 

. 

[...] há que se realizar a formação de um professor que aprenda a pensar, a 
relacionar teoria e prática, a resolver problemas que se apresentam 
inevitavelmente no dia a dia na escola, decorrente do que ocorre na 
sociedade em geral, a criar novas alternativas de atuação, a estudar 
continuamente, a desenvolver um espírito investigativo e a preparar-se para 
intervir na sua realidade de vida, como sujeito histórico, como cidadão 
(APARECIDA, 1999, p.193). 

 

Não há dúvida que a docência não pode mais ficar em torno de apenas 

transmitir ao aluno apenas informações, mas favorecer a capacidade de tratar as 

informações como instrumentos de interpretações do mundo que o cerca (FREIRE, 

2002). Portanto, os indivíduos vivenciam fenômenos distintos nos seus espaços que 

podem manifestar diversos saberes, e o professor precisa compreender esse 

processo de aprendizagem já construído pelo aluno em seu cotidiano,  de maneira a 

levar o aluno a refletir sobre esses saberes, possibilitando o desenvolvimento do 

pensamento critico-reflexivo. 

 

2.3 A prática do professor, seu contexto como espaço de reflexão 

  

 Não há dúvida que o espaço da sala de aula se constitui num espaço de 

formação, através das manifestações advindas dos saberes e comportamentos dos 
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aprendizes. Com histórias e culturas diversas, carregadas de crenças culturais 

específicas á promoção da construção conjunta de saberes, sendo uma vertente 

aliada e articulada com a reflexão da prática para a prática. Como também os 

fenômenos diários ocorridos em cada encontro, em cada exposição das aulas, em 

cada dificuldade apresentada pelos educandos que implicam em uma nova 

perspectiva de redirecionamento da prática. 

 De acordo com Tardif (1991), a prática emerge de diversos saberes que se 

caracterizam como: 

 

Os saberes profissionais, aqueles que são transmitidos pelas instituições; 
Os saberes disciplinares, produzidos pelas ciências da educação e dos 
saberes pedagógico; Os saberes curriculares, que correspondem aos 
discursos, objetivos, conteúdos e métodos; Os saberes experienciais, 
saberes específicos baseados em seu trabalho cotidiano. (TARDIF, 1991, p. 
37). 

  

Estes saberes são articulam-se à prática através das vivências do cotidiano em 

uma perspectiva de construção do conhecimento e reflexão da prática mediante o 

processo de ação-reflexão-ação. Tornar-se um professor reflexivo é reconhecer que 

os saberes da prática advêm das experiências com os alunos e de todos os 

fenômenos ocorridos no espaço escolar, como tantos outros. Possuir consciência da 

prática pedagógica materializada na diversidade dos indivíduos.  

Segundo Pimenta (2006), a reflexividade é uma autoanálise sobre nossas 

próprias ações que pode ser feita a partir da reflexão da prática docente relacionada 

aos desafios da sala de aula, dentre outros. Ou seja, a formação do professor 

também acontece nos momentos de reflexão da própria prática e nos momentos de 

trocas de experiências. 

 

2.4 A valorização do questionamento dos educandos como possibilidade de 

facilitar a aprendizagem 

  

 A valorização do questionamento dos alunos como uma possibilidade 

construção de conhecimento, consiste em possibilitar um grau de reflexão a partir 

dos seus saberes, ressignificando conceitos que vêm construindo ao longo da vida 

em seus diversos contextos. Por meio dos questionamentos que os alunos 
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constroem conhecimentos mediante informações relevantes no processo ensino 

aprendizagem. 

 Sabe-se que é necessário articular os saberes dos alunos com o currículo 

apresentado. Mas, para que se materialize esse atributo de articulação, é importante 

uma ação pedagógica que fomente o exercício a curiosidade intelectual, incluindo a 

reflexão crítica, a imaginação e a criatividade, a favorecer a construção e 

reconstrução de novos conhecimentos através dos questionamentos apresentados 

por estes.  

 Autores como [COLOCAR AUTORES AQUI] enfatizam que, ao propor 

questionamentos, o professor pode problematizar situações relacionadas ao 

conhecimento prévio dos alunos. Moraes (2000) afirma que as perguntas serão mais 

significativas quanto mais estiverem relacionadas aos conhecimentos prévios dos 

alunos. O autor supracitado destaca a importância dos saberes dos educandos, 

como ele constrói seu conhecimento, assumindo o seu papel de sujeito criador e 

autor num movimento de reconstrução de novos conhecimentos. 

 Demo (2015) apresenta a pesquisa em sala de aula como uma ferramenta 

essencial no processo de construção de um sujeito ativo e afirma que: 

 

A pesquisa inclui sempre a percepção emancipatória do sujeito que busca 
fazer e fazer-se oportunidade, à medida que começa e se reconstitui pelo 
questionamento sistemático da realidade. Incluindo a prática como 
componente da teoria, e vice-versa, englobando a ética dos fins e valores.  
(DEMO, 2015, p. 09) 

  

De certo que a pesquisa em sala de aula possibilita momentos dialógicos 

favorecendo a construção de novos conhecimentos tornando o sujeito mais ativo no 

processo emancipatório. Demo (2015) também enfatiza que nenhum fenômeno 

histórico é mais característico do questionamento reconstrutivo do que o processo 

emancipatório, não apenas em seu ponto de partida, mas principalmente como 

marca permanente do processo.  

Nessa linha de pensamento, Freire expõe: 

 

Reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, assim tanto o 
aluno quanto o professor devem ter atitudes criativas, superando 
conhecimentos através de questionamentos incitados pelo professor, ele 
também afirma que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 
(FREIRE, 2002, p. 28) 
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 Freire (2002) e Demo (2015) advertem para a necessidade de uma prática 

pedagógica problematizadora, que dê conta de alguns objetivos educacionais com 

maior profundidade como: desenvolvimento da autonomia intelectual, aprender a 

aprender, capacidade de tomar decisões buscando novas descobertas e o 

desenvolvimento de capacidade mediante o processo de construção e reconstrução 

de conhecimentos. 

 De acordo com Aparecida (1999): 

 

O educador deve fazer sua ação educativa a partir das razões do 
aprendizado [...] “O professor tem que ouvir os alunos”. Ouvir o que? Ouvir 
o que sabe o que ele precisa o aquele quer o que ele pergunta. Colocar o 
aluno para observar a realidade, decidir o problema de estudo, os aspectos 
do problema que julga necessários estudar e todas as outras elaborações 
que vai realizando é uma forma intensa de dar a palavra ao aluno, 
permitindo sua expressão e valorizando-a. (APARECIDA, 1999, p.11) 

  

 Através da prática do ouvir os questionamentos dos alunos, que estes se 

percebem parte integrante do espaço escolar, como sujeito ativo de seu processo de 

aprendizagem. Seu questionamento o possibilita interagir com a aula, expor o que 

pensa sobre o objeto de estudo em um movimento dialógico, propiciando a 

ampliação de sua capacidade de perguntar nas diversas atividades que se propõe. 

(DEMO, 2015). 

 Segundo Demo (2015), para reconstruir os argumentos é necessário oferecer, 

permitir e direcionar os educandos a acessarem esses conhecimentos em diversas 

fontes para posterior circuito de comunicação e diálogo com seus pares à realizar 

nexos articulando e estabelecendo relação com os conhecimentos adquiridos 

àqueles já existentes. Uma vez que se torna mais significativa para a prática do 

professor e o processo de ensino aprendizagem dos educandos. A partir do que eles 

conhecem que vão conhecendo mais, em um movimento de confrontos mentais que 

acontecem a partir dos chamados conhecimentos prévios, estes formulados das 

interações do cotidiano. 

 Não há dúvida que a prática do professor é crucial nesse movimento de 

confronto, de fato, não se pensa mais uma prática que não possibilite ouvir os 

questionamentos ouvir os alunos, os quais atuam como agente instigador nesse 

processo de confronto de conhecimento, criando espaços de reflexão, construindo 

momentos de troca de experiências, sanando dúvidas, estimulando, possibilitando 
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ao sujeito momentos de perguntar, questionar, reformular conceitos a estabelecer 

relações com situações do dia-a-dia à reconstruir seus questionamentos. 
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3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 Pesquisa de natureza qualitativa apoiada na ideia defendida de (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2014), que se caracteriza pelo contato direto do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada. 

 O estudo de característica participante, entendida como a pesquisa 

epistemológica na qual pesquisador e pesquisados são sujeitos ativos da produção 

do conhecimento. Diante do exposto, a pesquisa qualitativa na abordagem 

participante tem um “caráter participativo e uma relação dialógica entre o pesquisado 

e o pesquisador” (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 34). 

 A pesquisa participante “busca envolver aquele que pesquisa e aquele que é 

pesquisado no estudo do problema a ser superado, conhecendo sua causa, 

construindo coletivamente as possíveis soluções”. (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 34).

 A pesquisa teve como norte a seguinte questão problema: Como acontecem as 

práticas dos professores do primeiro ciclo de Alfabetização frente aos 

questionamentos dos alunos sobre os fenômenos da natureza?  Além disso, 

algumas questões norteadoras secundárias direcionam essa pesquisa: O 

questionamento da criança é o ponto crucial para a construção e reconstrução de 

saberes na busca da compreensão do mundo a levará a fazer novas descobertas?  

Frente aos questionamentos dos alunos quais são as estratégias dos professores 

para problematizá-los? 

 Para alcançar o problema supracitado temos como objetivo geral: compreender 

as práticas dos professores frente aos questionamentos dos alunos sobre os 

fenômenos da natureza no primeiro ciclo de alfabetização. Como objetivos 

específicos: 

 

3.2 A  escola pesquisada 

 

 A pesquisa foi realizada no município de São José da Vitória-Bahia, na Escola 

Municipal Guilhermina Cabral. A instituição possui sete salas de aulas, uma 

secretaria com diretoria, uma pequena biblioteca, um pátio com uma parte coberta, 
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único espaço para recreação; uma cantina com despensa e quatro banheiros. No 

que se refere ao quadro de professores, este se compõem de 12 professores de 

efetiva prática pedagógica em sala de aula, todos com curso de graduação, e 

apenas 03 auxiliares com formação no Ensino Médio Normal (antigo Magistério de 

2º grau). 

 A Escola Guilhermina Cabral situa-se à Rua Honório Góes, s/ nº, centro de São 

José da Vitória-Bahia. Sua fundação ocorreu em 1985 com o ato de criação 882/ 84, 

datado de 03/05/1984 na publicação do Diário Oficial do Estado. Seu código 

registrado no Ministério da Educação é 29313309. A escola oferece o ensino 

fundamental para os anos iniciais com duração de nove anos conforme Resoluções 

de nº. 001/2008 (BRASIL, 2008a) e 002/2008 (BRASIL, 2008b) do Conselho 

Municipal de Educação (CME) de São José da Vitória- Bahia e Educação de Jovens 

e Adultos. 

Surgiu para atender as carências da sua comunidade, no entanto, os 

problemas ainda são os mais diversos possíveis. Problemas estes, que vão desde a 

estrutura física até a sistematização do trabalho educativo. Mesmo assim, nesse 

contexto histórico e situacional, a escola tem conseguido atingir bons resultados 

resgatando a dignidade e a sua função social, garantindo a confiança e a 

credibilidade perante a clientela atendida. 

A equipe de gestão da Escola Municipal Guilhermina Cabral é formada pela 

direção, coordenação e toda comunidade escolar, pois trabalham de modo coletivo 

com a participação de todos os segmentos: pais, alunos, docentes, porteiros, 

zeladores e colaboradores, nas tomadas das decisões de forma conjunta. A equipe 

diretiva é composta pela direção geral, vice direção, coordenação e secretária 

escolar, funcionários do quadro efetivos e contratados, indicados e nomeados pela 

entidade mantenedora. A Unidade escolar no ano de 2018 atendeu 225 alunos entre 

06 a 08 anos, nos turnos matutino e vespertino. 

A decisão pelo critério de escolha desta escola explica-se pelo fato da mesma 

ser a única no que atende a modalidade contemplada na pesquisa, pois as 

modalidades de ensino educacionais no município estão organizadas de maneira 

nucleada, visto que cada instituição atende a uma  ou mais modalidades de ensino.    
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3.3 Participantes da pesquisa 

 

A Escola Municipal Guilhermina Cabral conta com um universo de12 (doze) 

educadores que atuam do 1º ao 3º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Do convite para participar da pesquisa foi levado em conta alguns critérios como: a 

exclusividade da demanda da escola, por serem regentes e atuação da 

pesquisadora do seu magistério por décadas na instituição. 

Para preservar a identidade dos docentes optou-se por usar codinomes de 

flores da flora brasileira. Assim será detalhado no quadro 02 a identificação dos 

professores, participantes da pesquisa, no capítulo resultado. 

 

3.4 Etapas da pesquisa e procedimentos de coleta de dados 

    

 A pesquisa foi realizada a partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos. Após solicitação e permissão através da 

diretora, foi realizada uma reunião no momento da atividade complementar (AC) em 

que explicamos para os participantes como seria a pesquisa para que eles 

pudessem compreender as etapas. Após a explanação, os docentes foram 

convidados a participar dessa pesquisa, porém tinham autonomia de decidir por 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice A). 

Para melhor compreender este contexto, foi realizada esta pesquisa, de caráter 

qualitativo a ser desenvolvida com os professores do (turno matutino, vespertino) 

que estejam em atuação na Escola Municipal Guilhermina Cabral da cidade de São 

José da Vitória- BA. Nessa pesquisa foram discutidos alguns teóricos que abordam a 

temática em estudo e também documentos que versam sobre os objetivos que 

enfatizam o assunto proposto. A pesquisa foi realizada e desenvolvida em fases. 

        A pesquisa é constituída em três fases distintas, sendo elas: Na primeira etapa 

- para compreender as oportunidades formativas dos professores e a concepção das 

práticas em relação aos questionamentos dos alunos, a pesquisadora realizou a 

coleta sistemática de dados, constituída pelas entrevistas semiestruturadas 

gravadas em áudio e transcritas posteriormente. 

A segunda etapa consiste nos resultados das entrevistas. Conforme as 

análises dos relatos dos educadores, organizamos uma oficina pedagógica com a 
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finalidade de identificar as vivências dos professores em relação aos 

questionamentos dos alunos. A proposta da oficina objetivou identificar as vivências 

dos professores em relação aos questionamentos dos alunos, suas relações com os 

saberes e com a construção do conhecimento, assim dando ênfase na possibilidade 

de diálogos com os professores para o desenvolvimento de uma prática 

argumentativa sobre as finalidades dos questionamentos dos alunos, como tentativa 

de reflexão do fazer pedagógico. 

Mediante os casos relatados pelos professores, organizamos um momento de 

discussão com o coletivo da instituição, para construir conhecimento a partir da ação 

e da reflexão da experiência dos educadores e discussões de textos acerca da 

temática abordada. Assim organizamos a oficina, a princípio em três horas, e como 

exigência da escola nosso trabalho foi inserido no calendário de formação da 

mesma escola de modo que os professores se organizassem conforme os dias 

estabelecidos para não comprometer a rotina da escola. 

Em vista disso, foi prevista uma data desde o início do ano letivo, havendo a 

necessidade de ampliar a carga horária em quatro horas, concluindo assim, o tempo 

de formação continuada exigida pela unidade escolar. Por conta da exigência de 

carga horária de formação continuada exigida pelo Programa Nacional Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), que acontece a cada dois meses com todos os professores. 

Para motivar e recepcionar os professores, ambientamos a sala com alguns 

elementos como: chapéus e espelhos, pois levamos uma dinâmica para que as 

professoras pudessem ver refletida a própria imagem; assentos com formatos de 

cubos bem coloridos, painéis com gravuras de desenhos históricos de leitura pintada 

por alunos, que assim poderiam suscitar curiosidade e reflexão e por fim, para 

adoçar nosso encontro foi exposta uma mesa de guloseimas. Percebemos o quanto 

foi prazeroso investir também no ambiente combinando o saber com o sabor 

exprimindo uma forma de interação com o outro, fortalecendo o compromisso de 

todos com a pesquisa. 

No decorrer da oficina, houve apresentação de alguns slides suscitando uma 

discussão acerca de alguns teóricos que defendem os questionamentos dos alunos 

como elemento importante para a construção do conhecimento e reflexão da prática 

pedagógica. Havendo uma participação de todos, externando suas posições e 

dúvidas. Cabe ressaltar que as discussões descritas nos slides, foram pautadas no 

estudo sobre o questionamento dos alunos, compreendendo como ferramenta 
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facilitadora da aprendizagem do aluno que favorece a explicitação de seu 

conhecimento prévio; desenvolvimento da capacidade de observação; as 

intervenções do professor e do aluno interferindo diretamente na construção do 

conhecimento. 

No decorrer das discussões fundamentamos nossa compreensão em  Moraes 

(2000, p. 122) com um fragmento: “as perguntas serão mais significativas quanto 

estiverem relacionadas ao conhecimento prévio dos alunos. E que o processo de 

construção ocorre juntamente com os outros”. Em seguida, discutimos o sujeito 

aprendiz que é o que constrói seu próprio conhecimento assumindo o seu papel de 

sujeito criador e autor dos seus conhecimentos. Aquele que transforma seus saberes 

numa organicidade e, possui uma história, cultura diferenciada, que interage 

construindo através dos saberes do outro, selecionando o que apreende, 

estabelecendo relações entre o saber do outro e o vivido em situações do dia-a-dia. 

Logo após, realizamos boas reflexões acerca da prática, pautado no professor 

reflexivo. Como agente instigador da prática, dos saberes dos alunos, propondo 

questionamentos através da problematização de situações relacionadas aos 

conhecimentos existentes dos alunos através do diálogo, da leitura, da reflexão e 

das interações com seu cotidiano e com o movimento de relação com os colegas. 

(PIMENTA, 2006). Foi possível constatar a construção de novos argumentos e o 

desejo de mudança na prática. 

Na sequência da oficina, foi feito o convite aos professores para se 

organizarem em dupla. Foi distribuída para cada dupla, casos que foram descritos 

nas narrativas deles, com as seguintes perguntas: Identificar o questionamento dos 

alunos; tentar identificar a postura do professor frente ao questionamento dos alunos 

e analisar a prática docente frente às perguntas dos alunos? Os questionamentos 

são/podem ser pertinentes para o desenvolvimento dos conteúdos? Os 

questionamentos dos alunos permitem uma reflexão docente? Os questionamentos 

dos alunos podem ser inseridos no planejamento docente? Podem ajudar a 

reorganizar a prática docente? É possível identificar dificuldades que emergem a 

partir dos questionamentos dos alunos? Como é possível sanar estas dificuldades? 

As perguntas demonstram que existem demandas de formação (oportunidades 

formativas) para os professores? A formação inicial é suficiente para lidar com os 

questionamentos dos alunos? Que outras formações podem ser buscadas? Seria 

possível elencar algumas estratégias didáticas para a reconstrução dos 
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conhecimentos a partir dos questionamentos inquietantes levantados pelos 

educandos? 

A partir das perguntas, foi então solicitado que discutissem tentando refletir e 

responder cada uma, fazendo uma articulação com a prática deles, assim, 

possibilitando momentos de reflexão inquietantes com seus pares, certamente um 

momento marcante para todos os envolvidos. 

Essa metodologia de trabalho permitiu aos professores reconstruírem 

conceitos, revisitar a prática, o seu fazer pedagógico próprio, como propõem Demo 

(2015, p.), trata-se de pesquisar o tema estudado, o autor estabelece que se “deve 

partir do material disponível e das práticas próprias ou alheias, aplicando o critério 

do pensamento reconstrutivo”. 

Na oficina foi feita a leitura dos casos, analisou-se os dados discutindo, teorias 

e por fim criaram propostas próprias, o que demonstrou a interpretação pessoal e 

contribuiu com possíveis mudanças de posicionamentos. Em vista disso, confrontou-

se com os saberes da prática fortalecendo um diálogo com as colegas, confrontando 

com saberes teóricos. 

Depois das discussões em dupla, os docentes socializaram para os colegas a 

sistematização do estudo, gerando uma interlocução muito significativa na sala com 

a participação coletiva de conhecimento sobre o fazer pedagógico nas vivências de 

todos os participantes, sendo um momento marcante para todos, pois cada dupla 

socializou manifestando-se possíveis mudanças na prática. 

 Segundo Freire (1996, p.86) ensinar exige disponibilidade para o diálogo, o 

estudioso argumenta que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura 

com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconcluso em permanente movimento na História”. 

Após as discussões, as professoras retomaram com as perguntas e 

sistematização para discutirem uma proposta de procedimentos didáticos que 

atendessem aos questionamentos dos alunos. E no final da oficina os professores 

discutiram em grupo e elaboraram diretrizes (procedimentos didáticos) que eles 

consideraram importantes para lidar com os questionamentos dos alunos 

socializando para todos em um documento unificado. 

Por fim, foi socializada a proposta de construção de diferentes estratégias 

didáticas frente aos questionamentos inquietantes dos alunos, relatados 

anteriormente nas entrevistas. È importante salientar que a proposta foi construída 
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junto com os professores, uma vez que não constituiu – se uma proposta pronta, o 

planejamento foi pensado e discutido coletivamente em um processo de interação 

com os colegas e com a pesquisadora. E que depois de um estudo teórico, 

buscassem possibilidades para melhorar a prática pedagógica no que se refere ao 

objetivo geral desse estudo. 

Na terceira etapa, foi realizada uma entrevista final com os docentes, após a 

realização da oficina, para identificar e compreender como as discussões e 

elaboração de estratégias pedagógicas realizadas na oficina puderam possibilitar 

aos educadores participantes da pesquisa uma reflexão da ação pedagógica, 

construir conhecimentos e promover mudanças importantes no fazer pedagógico. 

Diante disso, os professores que manifestarem interesse de relatar a 

experiência vivenciada durante a pesquisa, em especial na oficina, e poderão 

apresentar no seminário da escola que acontece a cada semestre. É importante 

ressaltar que, a análise sistemática dos dados foi realizada ao final de cada etapa 

desta pesquisa. 

 

3.5 Processo de coleta de dados 

 

A pesquisa teve início após análise e aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Após 

aprovação, adentrei como pesquisadora no universo investigador, um critério 

norteador da pesquisa qualitativa que tem como premissa a ideia dos fenômenos a 

serem pesquisados no próprio contexto1. 

 

3.5.1 Entrevistas  

 

Na primeira etapa foi realizada uma entrevista semiestruturada (Apêndice B), 

gravada em áudio, com momentos distintos e agendados pela coordenação no 

calendário de ações da instituição para manter a rotina pedagógica. Momentos 

apropriados e combinados com cada um dos professores, facilitando a compreensão 

do objetivo da pesquisa. 

                                                                 
1
O projeto de pesquisa foi analisado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 

Santa Cruz, sob o número do Protocolo CAAE 77608217.9.0000.5526, sendo aprovado em 18 de 
Outubro de 2017 pelo Parecer 2.336.504. 
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Na entrevista incial foram realizadas dez perguntas que permitiram compreender 

aspectos realizados a compreensão das oportunidades formativas das professoras, 

e aspectos relacionados aos questionamentos que os estudantes fazem para as 

professoras, como a relevância que as professoras atribuem a estes 

questionamentos para o processo de aprendizagem e como estes questionamentos 

são (ou não são) aproveitados em sala de aula, o que nos permitiu compreender as 

posturas das professoras frente aos questionamentos dos educandos. 

Após a oficina foi realizada uma nova entrevista (APÊNDICE D), na tentativa de 

confrontar ideias e saberes iniciais e finais, as utilizações dos áudios serviram para 

registrar momentos significativos da pesquisa. 

Os encontros para as entrevistas foram realizados individualmente na 

biblioteca/sala de leitura da instituição, local escolhido pela coordenação, 

acreditando ser o mais agradável, assim como relatou a coordenadora da escola. 

Em horário conveniente ao docente, ficando acordado com a equipe diretiva a não 

suspensão das aulas no momento da entrevista, mas que os auxiliares 

substituíssem os sujeitos da pesquisa no momento das entrevistas. 

As entrevistas foram gravadas em áudio para posterior transcrição. Em 

consideração da rotina da escola usamos a sala da biblioteca/sala da leitura, uma 

vez que as entrevistas foram realizadas individualmente. No momento da gravação, 

as peculiaridades de verbalizações de cada indivíduo foram importantes para 

perceber suas individuais práticas frente aos questionamentos dos alunos. As 

perguntas tiveram rumos diferentes no momento da entrevista gravada, para que as 

docentes compreendessem melhor as perguntas e porque surgiram 

encaminhamentos que foram relacionados ao objetivo da pesquisa.  

Durante as duas entrevistas, percebemos que foi se concretizando uma relação 

amigável com todas, de companheirismo e de amizade. As que não tinham amizade 

expressaram o carinho e atenção em participar e colaborar de maneira amigável e 

aberta com a pesquisa. Diante de algumas interrupções por pessoas que chegavam 

observando e saiam repentinamente, os participantes da pesquisa mudavam seu 

comportamento, às vezes se afastando do instrumento que estava gravando. Mesmo 

com os pequenos percalços não comprometeu o andamento da entrevista. 

 

3.5.2 O produto pedagógico: Oficina 
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Conforme as análises dos relatos dos educadores, obtidos por meio da 

entrevista inicial, organizamos uma oficina pedagógica (APÊNDICE C) com a 

finalidade de identificar as vivências dos professores em relação aos 

questionamentos dos alunos. A proposta da oficina objetivou identificar as vivências 

dos professores em relação aos questionamentos dos alunos, suas relações com os 

saberes e com a construção do conhecimento, assim dando ênfase na possibilidade 

de diálogos com os professores para o desenvolvimento de uma prática 

argumentativa sobre as finalidades dos questionamentos dos alunos, como tentativa 

de reflexão do fazer pedagógico. 

Mediante os casos relatados pelos professores, organizamos um momento de 

discussão com o coletivo da instituição, para construir conhecimento a partir da ação 

e da reflexão da experiência dos educadores e discussões de textos acerca da 

temática abordada. Assim organizamos a oficina, a princípio em três horas, e como 

exigência da escola nosso trabalho foi inserido no calendário de formação da 

mesma escola de modo que os professores se organizassem conforme os dias 

estabelecidos para não comprometer a rotina da escola. 

Em vista disso, foi prevista uma data desde o início do ano letivo, havendo a 

necessidade de ampliar a carga horária em quatro horas, concluindo assim, o tempo 

de formação continuada exigida pela unidade escolar. Por conta da exigência de 

carga horária de formação continuada exigida pelo Programa Nacional Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), que acontece a cada dois meses com todos os professores. 

Para motivar e recepcionar os professores, ambientamos a sala com alguns 

elementos como: chapéus e espelhos, pois levamos uma dinâmica para que as 

professoras pudessem ver refletida a própria imagem; assentos com formatos de 

cubos bem coloridos, painéis com gravuras de desenhos históricos de leitura pintada 

por alunos, que assim poderiam suscitar curiosidade e reflexão e por fim, para 

adoçar nosso encontro foi exposta uma mesa de guloseimas. Percebemos o quanto 

foi prazeroso investir também no ambiente combinando o saber com o sabor 

exprimindo uma forma de interação com o outro, fortalecendo o compromisso de 

todos com a pesquisa. 

No decorrer da oficina, houve apresentação de alguns slides suscitando uma 

discussão acerca de alguns teóricos que defendem os questionamentos dos alunos 

como elemento importante para a construção do conhecimento e reflexão da prática 

pedagógica. Havendo uma participação de todos, externando suas posições e 
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dúvidas. Cabe ressaltar que as discussões descritas nos slides, foram pautadas no 

estudo sobre o questionamento dos alunos, compreendendo como ferramenta 

facilitadora da aprendizagem do aluno que favorece a explicitação de seu 

conhecimento prévio; desenvolvimento da capacidade de observação; as 

intervenções do professor e do aluno interferindo diretamente na construção do 

conhecimento. 

No decorrer das discussões consideramos que o sujeito aprendiz que é o que 

constrói seu próprio conhecimento assumindo o seu papel de sujeito criador e autor 

dos seus conhecimentos. Aquele que transforma seus saberes numa organicidade e, 

possui uma história, cultura diferenciada, que interage construindo através dos 

saberes do outro, selecionando o que apreende, estabelecendo relações entre o 

saber do outro e o vivido em situações do dia-a-dia. 

Logo após, realizamos boas reflexões acerca da prática, pautado no professor 

reflexivo. Como agente instigador da prática, dos saberes dos alunos, propondo 

questionamentos através da problematização de situações relacionadas aos 

conhecimentos existentes dos alunos através do diálogo, da leitura, da reflexão e 

das interações com seu cotidiano e com o movimento de relação com os colegas. 

(PIMENTA, 2006). Foi possível constatar a construção de novos argumentos e o 

desejo de mudança na prática. 

Na sequência da oficina, foi feito o convite aos professores para se 

organizarem em dupla. Foi distribuída para cada dupla, casos que foram descritos 

nas narrativas deles, com as seguintes perguntas: Identificar o questionamento dos 

alunos; tentar identificar a postura do professor frente ao questionamento dos alunos 

e analisar a prática docente frente às perguntas dos alunos? Os questionamentos 

são/podem ser pertinentes para o desenvolvimento dos conteúdos? Os 

questionamentos dos alunos permitem uma reflexão docente? Os questionamentos 

dos alunos podem ser inseridos no planejamento docente? Podem ajudar a 

reorganizar a prática docente? É possível identificar dificuldades que emergem a 

partir dos questionamentos dos alunos? Como é possível sanar estas dificuldades? 

As perguntas demonstram que existem demandas de formação (oportunidades 

formativas) para os professores? A formação inicial é suficiente para lidar com os 

questionamentos dos alunos? Que outras formações podem ser buscadas? Seria 

possível elencar algumas estratégias didáticas para a reconstrução dos 
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conhecimentos a partir dos questionamentos inquietantes levantados pelos 

educandos?  

A partir das perguntas, foi então solicitado que discutissem tentando refletir e 

responder cada uma, fazendo uma articulação com a prática deles, assim, 

possibilitando momentos de reflexão inquietantes com seus pares, certamente um 

momento marcante para todos os envolvidos. 

Essa metodologia de trabalho permitiu aos professores reconstruírem 

conceitos, revisitar a prática, o seu fazer pedagógico próprio, como propõem Demo 

(2015, p.), trata-se de pesquisar o tema estudado, o autor estabelece que se “deve 

36 partir do material disponível e das práticas próprias ou alheias, aplicando o 

critério do pensamento reconstrutivo”. 

Na oficina foi feita a leitura dos casos, analisou-se os dados discutindo, 

teorias e por fim criaram propostas próprias, o que demonstrou a interpretação 

pessoal e contribuiu com possíveis mudanças de posicionamentos. Em vista disso, 

confrontouse com os saberes da prática fortalecendo um diálogo com as colegas, 

confrontando com saberes teóricos.  

Depois das discussões em dupla, os docentes socializaram para os colegas a 

sistematização do estudo, gerando uma interlocução muito significativa na sala com 

a participação coletiva de conhecimento sobre o fazer pedagógico nas vivências de 

todos os participantes, sendo um momento marcante para todos, pois cada dupla 

socializou manifestando-se possíveis mudanças na prática. 

Segundo Freire (1996, p.86) ensinar exige disponibilidade para o diálogo, o 

estudioso argumenta que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura 

com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconcluso em permanente movimento na História”.  

Após as discussões, as professoras retomaram com as perguntas e 

sistematização para discutirem uma proposta de procedimentos didáticos que 

atendessem aos questionamentos dos alunos. E no final da oficina os professores 

discutiram em grupo e elaboraram diretrizes (procedimentos didáticos) que eles 

consideraram importantes para lidar com os questionamentos dos alunos 

socializando para todos em um documento unificado. 

Por fim, foi socializada a proposta de construção de diferentes estratégias 

didáticas frente aos questionamentos inquietantes dos alunos, relatados 

anteriormente nas entrevistas. È importante salientar que a proposta foi construída 



40 

junto com os professores, uma vez que não constituiu – se uma proposta pronta, o 

planejamento foi pensado e discutido coletivamente em um processo de interação 

com os colegas e com a pesquisadora. E que depois de um estudo teórico, 

buscassem possibilidades para melhorar a prática pedagógica no que se refere ao 

objetivo geral desse estudo. 

Diante disso, os professores que manifestarem interesse de relatar a 

experiência vivenciada durante a pesquisa, em especial na oficina, poderão 

apresentar no seminário da escola que acontece a cada semestre. É importante  

ressaltar que, a análise sistemática dos dados foi realizada ao final de cada etapa 

desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 
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Após a coleta dos dados obtidos durante as entrevistas e oficina, os mesmos 

foram transcritos e tratados O nome dos participantes foi suprimido e substituído 

pelo nome de alguma flor da flora brasileira, garantindo, assim, o anonimato, sigilo, 

preservando a identidade de cada um. Entretanto, observamos que este cuidado não 

era suficiente para manter o sigilo da identidade dos participantes em todos os 

momentos, fator este que nos fez suprimir também o nome das flores ao apresentar 

o perfil dos docentes (no capítulo dos resultados). Ao transpor as informações 

coletadas oralmente em escritas, no momento de escuta permearam impressões 

advindas das tensões emocionais, mas que também foram transcritas. 

Procuramos desenvolver uma análise que ajudasse a compreender o problema 

investigado de maneira a interpretá-lo com mais consistência, assim procedendo a 

Análise Textual Discursiva (ATD), que consiste uma abordagem de análise de dados 

que transita entre duas formas consagradas de análise de pesquisa qualitativa, que 

são a análise de conteúdo e análise de discurso (MORAES; GALIAZZI, 2006). A 

leitura das transcrições permitiu identificar unidades de sentido, que são os trechos 

mais significativos à compreensão do objeto da pesquisa. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2006, p.118), 

 

A análise textual discursiva descrita como um processo que se inicia com 
uma unitarização em que os textos são separados em unidades de 
significado. Estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de 
unidades oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e das 
interpretações feitas pelo pesquisador. (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 118). 

 
Assim, foi feita uma leitura atenta e minuciosa, em paralelo com uma escuta 

densa, retomando sempre o objeto de estudo para assimilar trechos que 

contemplassem os objetivos da pesquisa e atendessem também o problema de 38 

pesquisa. Captando significados comuns dos discursos, agrupando respostas por 

semelhanças de conteúdos, nestes trechos que foram agrupados em categorias, que 

nos permitiram construir uma nova leitura e compreensão sobre o objeto da 

pesquisa. Estes trechos emergiram categorias e posteriores subcategorias, que nos 

permitiram construir uma nova leitura e compreensão sobre as respostas dos 

docentes frente aos questionamentos dos alunos relacionados aos fenômenos da 

natureza. 

 

Nas constantes tentativas de leitura e interpretação, nossa análise possibilitou 

o delineamento a priori das seguintes categorias: ”Oportunidades formativas dos 
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professores e organização do trabalho pedagógico”, com as subcategorias; 

“Importância da formação continuada”, “Trabalho pedagógico”, e “Práticas e 

vivências dos professores em relação aos questionamentos dos alunos” com as 

seguintes subcategorias: “Questionamento articulado com a prática”, “Importância 

dos questionamentos dos alunos”, “Atividade na prática” (Quadro 1).  

Nesse ponto é considerável observar que, tomamos como referência o objeto 

de pesquisa, atentando ao contexto que está sendo observado. As categorias serão 

melhores apresentadas no quadro a seguir. 

 

 QUADRO 01. CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PESQUISA 
 

CATEGORIAS 
 

 
SUBCATEGORIAS 

 
1- Oportunidades formativas dos 
professores e organização do 
trabalho pedagógico. 

1.  
- Importância da formação 
continuada. 

1. B
 - Trabalho pedagógico 

 
 
 
2- Práticas e vivências dos 
professores em relação aos 
questionamentos dos alunos. 

 
2. A Questionamentos articulados com 
a prática. 
 
2. B Importância dos questionamentos 
dos alunos. 
 
2. C Como organiza prática a partir dos 
questionamentos dos alunos. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Apresentamos um quadro do perfil das professoras que participaram da 

pesquisa, buscando ententer as suas características. Como a identidade de um 

indivíduo não se dá somente pelo nome, mas pelas suas características e história de 

vida, no quadro abaixo, onde apresentamos o perfil das docentes que participaram 

da pesquisa, utilizaremos somente as letras de A a L, distribuídas aleatorimamente, 

para identificá-las. 
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FONTE: Informações coletadas em dados da pesquisa na entrevista inicial, 2018. 

 

Das 12 professoras participantes da pesquisa, todas do sexo feminino, duas 

possuíam formação em nível médio, com o curso de Magistério, sem formação em 

nível superior. Das demais, todas possuíam formação em nível superior, 

Licenciatura, sendo 4 e Pedagogia, 3 em Letras, 1 em Biologia, 1 em Geografia e 1 

em História. Das docentes graduadas, duas possuíam Pós-Graduação latu senso 

(Especialização).  

Destas profissionais da educação, 08 (oito) atuam como docentes há mais de 

dez anos, o que lhes possibilitam uma propriedade sobre a prática e como lidam 

com os questionamentos dos alunos. 

Embora os documentos legais apontem critérios de atuação para o exercício 

do magistério, observamos que as docentes que atuam no referido segmento são de 

áreas específicas. No que tange o artigo 62 da LDB, que prevê a obrigatoriedade da 

formação em nível superior para todos os professores que atuam na educação 

básica, na análise foi visto que existem professores com apenas magistério.  
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No artigo 64 determina: 

 

Que a formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. (BRASIL, 2015, p.43). 

 

Observando o perfil dos docentes, observamos que a maioria dos docentes 

possui graduação, licenciatura. Entretanto, alguns não possuem a formação exigida 

pela lei que rege os critérios de atuação na modalidade da educação básica, 

especificamente no ciclo da alfabetização, atuação que deve ser preferencialmente 

ser cumprida por pedagogos. 

A maioria dos participantes da pesquisa atuava de dez a trinta anos como 

docente em sala de aula. Apenas uma docente possuia menos de dez anos de 

atuação. No momento da entrevista, duas lecionavam no primeiro ano, quatro no 

segundo ano e seis no terceiro ano do ciclo de alfabetização. 

Como a rede de ensino do município trabalha com o quadro de profissionais 

efetivo em regime de 20h (vinte horas), a instituição possui um número significativo 

de 06 professores contratados. Embora o município trabalhe com o regime de 

contrato, nessa escola não acontece grande rotatividade de professores. 

Apesar da rotatividade de profissionais da educação nas escolas, esta prática é 

considerada um problema agravante no setor educacional, causando prejuízos na 

aprendizagem dos alunos e na organização pedagógica, potencializando uma 

descontinuidade de programas e ações que viabilizam melhoria na qualidade da 

educação como um todo.   

 

 

4.1 Oportunidades formativas dos professores e concepção pedagógica 

        

O texto aqui apresentado contempla uma das categorias de análise, sobre as 

oportunidades formativas dos professores e concepção pedagógica. Aqui 

versaremos sobre a importância da formação continuada, assim como a sua relação 

com a atuação pedagógica dos docentes. Os resultados aqui apresentados nos 

permitem analisar aspectos que contemplam a formação do professor, a 

organização do trabalho pedagógico. 
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4.1.1 A Importância da formação continuada 
 

Buscando compreender as oportunidades formativas dos professores e as 

concepções pedagógicas que subsidiam suas práticas frente aos questionamentos 

dos alunos sobre os fenômenos da natureza, foi perguntado aos participantes da 

pesquisa: Qual a importância da formação continuada?  

Durante a análise foi observada a consciência clara sobre a importância da 

formação continuada pelos docentes. Destacamos aqui algumas falas das docentes, 

que nos direcionaram para compreensão do tema. 

   

Todas as formações foram e são importantes para ampliar os meus 
conhecimentos, né. (Professora Rosa). 
 
Olha só... A formação continuada, sem ela eu não teria continuado é..., a 
minha profissão que é professora porque eu fiz a formação e encontrei 
profissionais assim muitos parceiros que me ensinaram muito. Colegas 
professores de sala de aula, eu digo que na formação eu aprendi mais com 
as colegas, quando compartilham as dúvidas, as angustias, as experiências 
das suas aulas, então eu vi que sem a formação continuada eu não estava 
na sala de aula... Alfabetizadora de qualidade é a partir das formações 
(Professora Margarida). 
  
O bom da formação é que adquirimos conhecimentos novos, para saber 
como lidar com os alunos em forma de disciplina através de uma nova 
rotina pedagógica que temos na escola (Professora Hortência). 
 

Nestas falas, percebemos que as participantes atribuem grande importância à 

formação continuada no sentido de ampliar os conhecimentos e transpor para 

prática em forma de disciplina. Também como forma de lidar com os alunos, 

ressignificando a prática pedagógica. A postura de cada professor ilustra muito 

claramente que a formação continuada é necessária, mas que as interações 

materializam os saberes a partir das reflexões e das experiências expressadas nos 

encontros formativos. 

Percebe-se que há o entendimento que a formação continuada permite 

desenvolver um trabalho com os alunos. Sendo assim, é notório que a formação em 

uma das falas acontece de fato a partir das discussões nos encontros com os 

colegas valorizando a construção de saberes. Freire (2006) argumenta que: 

 

Será privilegiada a formação que se faz no âmbito da própria escola, com 
pequenos grupos de educadores ou com grupos ampliados, resultantes do 
agrupamento das escolas próximas. Este trabalho consiste no 
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acompanhamento da ação – reflexão – ação dos educadores que atuam 
nas escolas; envolve a explicação e análise da prática que requerem 
considerando a reflexão sobre a prática e a reflexão teórica. (FREIRE, 2006, 
p.81). 

   

Não há dúvida que o espaço da escola pode se constituir em um ambiente 

integrado, que pode e deve promover meios que facilitem discussões entre os 

indivíduos com suas singularidades culturais, seus diversos fazeres pedagógicos e, 

que ao ouvir o outro consiste em um refazer e fazer a prática mediante uma ação– 

reflexão–ação. 

Os encontros formativos fazem parte do processo de construção de 

conhecimentos e construção da identidade profissional. Pois nestes encontros são 

geradas discussões da prática, que de forma bastante crucial, fortalece suas ações 

pedagógicas, concretizando um fazer pedagógico mais reflexivo, à (re)construção da 

prática. Embora demonstre que as interações das colegas possam mediar uma 

construção acerca de um planejamento mais eficaz, possibilitando assim, momentos 

para sanar as dificuldades. 

Muito se tem discutido sobre a formação continuada nos últimos anos, mas é 

importante ter um olhar sobre a trajetória deste contexto nos aspectos que 

fundamentaram ao longo do tempo as atividades na prática do docente. De acordo 

com Nóvoa (1992) e Schön (1997) a formação continuada é fundamental para o 

exercício da docência. Ela também é contemplada pela Lei de Diretrizes e Bases, 

que, em seu artigo 67, inciso V, que determina em caráter obrigatório a formação 

continuada (BRASIL, 1996). 

 

4.1.2 Trabalho pedagógico 

 

Entendendo que o trabalho pedagógico se faz em um contexto de 

açãoreflexão-ação, da qual a formação continuada é constituinte, questionamos aos 

docentes como eles organizavam o seu trabalho pedagógico. As falas nos 

permitiram compreender as concepções construídas no percurso da trajetória 

profissional, através das relações vividas pelos professores nos diversos espaços 

escolares, sobre a organização do trabalho na prática e teorias que as embasam, 

influenciando de maneira efetiva na organização do trabalho referente aos 

questionamentos dos alunos. 
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Constatamos nas narrativas da maioria das entrevistadas que elas organizam 

seu trabalho pedagógico a partir dos encontros de planejamento pedagógico com a 

coordenação da escola, a saber, a escola utiliza a pedagogia de projeto, relatado a 

seguir por alguns participantes da pesquisa. A professora Tulipa disse: 

 

Eu organizo a partir dos projetos é, e também socializando as ideias com as 
colegas como eu falei né. As dificuldades, que temos procuramos é... 
Através de gêneros textuais, através de autores da educação a gente está 
organizando. (Professora Tulipa). 
 

Já a professora Rosa, relatou que: 
 

Olha só. Eu aguardo os encontros semanais e a partir daí eu tento fazer 
uma sequência, pesquiso na internet, converso com minhas colegas. 
Porque assim elas têm mais experiências e aí eu vou montando de acordo 
com as necessidades dos alunos. Às vezes faço atividade diferenciada das 
que a gente tem, faço por conta dos níveis. (Professora Rosa). 
 
 

Utilizando a mesma organização, a professora Margarida disse que: 

 

Eu, no meu caso, organizo assim: existe o planejamento semanal 
organizado pela gestora e coordenadora, a partir daí desenvolvo minhas 
atividades com conteúdos a partir daí dentro desse texto, trabalho a letra 
inicial e a final, palavras, frases, é tudo contextualizado de acordo o texto e 
o tema do projeto. (Professora Margarida). 

   

Analisando estas respostas, fica claro que a organização do trabalho 

pedagógico é feito a partir do direcionamento do corpo diretivo nos encontros 

pedagógicos semanais, a partir daí programam os conteúdos necessários para 

explicitar aos alunos. Embora se discuta muito sobre uma proposta que evidencie os 

conhecimentos prévios dos alunos, na maioria vemos professores que utilizam de 

documentos prescritivos dependendo de uma orientação didática do corpo diretivo, 

como mostra claramente as narrativas apresentadas, há evidência de uma prática 

que não apenas transmite o conteúdo, mas despreza o fator mais importante que 

são os conhecimentos que os alunos trazem. A transmissão do conhecimento se 

caracteriza no contexto da educação bancária tão criticada por Freire. 

Cabe ressaltar que Freire (2002) afirma que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 2002, p. 27). Conforme o autor, é necessário uma prática que 

valorize os conhecimentos do sujeito, que o estimule, invista na capacidade de sua 
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interação com os outros, reestruturando seus esquemas de conhecimentos e se 

constituindo num sujeito ativo e participativo. 

 

4.2 Práticas e vivências dos professores em relação aos questionamentos dos 

alunos 

 

A referida categoria ficou definida como Práticas e Vivências dos Professores 

em relação aos Questionamentos dos Alunos. Contemplando as subcategorias que 

serão discutidas a seguir: 

 

4.2.1 Questionamentos articulados com a prática 

 

Inicialmente buscamos compreender as formas como os questionamentos dos 

estudantes se articulam à prática docente. As falas das docentes impulsionou 

análises sobre as práticas adotadas pelas professoras frente aos questionamentos 

que os alunos fazem e como estas professoras articulam sua prática. Foi feita a 

seguinte pergunta às participantes da pesquisa no intuito de compreender aspectos 

relevantes da observação acima: Como você articula os questionamentos dos 

alunos com a sua prática pedagógica? Destacamos aqui as seguintes falas: 

 

Eu busco responder em uma linguagem simples com exemplo do cotidiano 
dos meus alunos e acrescentando sinalizações dos meus alunos no meu 
planejamento (Professora Tulipa). 
 
Eu faço através de aulas preparadas, com vocabulário de fácil entendimento 
para eles (Professora Begônia). 
 
Tenho que procurar conscientizar meu aluno de acordo com a área que 
estou trabalhando, fazendo um paralelo com esse trabalho (Professora 
Jasmim). 

 

As narrativas apresentadas mostram que, por vezes, os questionamentos dos 

alunos não repercutem diretamente no replanejamento das ações pedagógicas em 

função da aprendizagem. As professoras procuraram responder as perguntas 

trazidas por eles ou tentaram chamar os alunos para o tema da aula que estão 

ministrando no momento, todavia, não demonstraram reconhecer e integrar os 



49 

conhecimentos trazidos por eles, os colocando em condição passiva, como meros 

ouvintes. 

A prática nessa perspectiva não contribui para a formação de um sujeito 

autônomo, pois não valoriza os conhecimentos prévios, despreza a curiosidade 

crítica, condição que é inerente ao ciclo da alfabetização, modalidade ministrada 

pelas professoras. 

Foi solicitado às participantes da pesquisa que citassem exemplo de alguns 

questionamentos trazidos pelos alunos e qual a prática e atitude tomada frente a 

tais, as professoras responderam: 

 

As questões folclóricas são muito fortes, né? A gente mora em uma 
comunidade que tem rios, então eles têm muito... (pausa) eles perguntam 
muito em relação ao folclore, se realmente existe. Uma das perguntas 
mesmo da minha aluna foi: mula sem cabeça existe? Ai nós fomos para o 
dicionário, né. Pedir para que ela procurasse no dicionário significado e 
lenda, o significado de mito e a partir desses significados nós fomos pra 
conversa oral (Professora Tulipa). 
 
É engraçado (RISOS) eu tenho um aluno que ele fala muito, muita coisa da 
Inglaterra, dos Estados Unidos e eu não sei o que, se você tem esse tempo 
todo para ficar pesquisando, que a internet taí., aí ele vem falando dos jogos 
e não sei o que. Então quando ele me pergunta, quem mais questiona é ele. 
Eu falo: rapaz eu não sei não, se você me perguntar daqui de São José eu 
sei (RISOS) se você me perguntar da Bahia eu sei, de Buerarema eu sei, 
mas da Inglaterra tenho que pesquisar. Então depois ele me cobra, sim tia e 
aí pesquisou? Eu penso que esqueceu né. Aí eu não pesquisei não, estou 
lhe devendo. 
 

                             Ela: pois pesquisei, olha aqui o grupo tal... Ele mesmo traz essa resposta. 
Agora assim, eu tenho muito aluno meio tímido, então às vezes, nem 
questiona esse não, e que ele ler bastante, ele, diz ele que vive na internet, 
acredito porque a mãe dele disse que não deixa ficar na rua brincando é 
mais no computador. 
Então assim, é o que mais me questiona e alguns me questionam mais na 
época do folclore, sobre curupira, é saci- Pererê, essas coisas, aí vem os 
mitos, as lendas, aí eu fui explicar de acordo, peguei um dicionário fui dizer 
o que é lenda, o que é mito e tal, então assim, sou eu sou muito, franca. Ó 
tia não sabe, a tia vai pesquisar, tia vai procurar saber, às vezes a tia 
esquece (RISOS) e fica em débito né. Mas aí, como eles são crianças, 
assim, aí vou com jogo de cintura depois digo que pesquiso então você 
mesmo pesquise e fale e passa para sua tia, sua tia trabalha tanto, não tem 
tempo não, sei que não é correto, mas aí sabe... Acabo resolvendo a 
situação (Professora Rosa). 

             

Na primeira narrativa a professora Tulipa demonstra um cuidado de envolver o 

aluno utilizando o dicionário para um conhecimento conceitual e em seguida provoca 

uma atividade a partir da oralidade. Entretanto a professora Rosa ouve o aluno e 
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deixa claro desconhecer o conteúdo que em outro momento poderá responder sem 

preocupação com os saberes trazidos do seu entorno. 

Cabe ressalvar que Freire (1987) defende uma pedagogia problematizadora, 

a proporcionar a interação dos estudantes com os conteúdos e com professores, 

considerando seus saberes. Estes são debatidos e confrontados, criando 

possibilidades de reconstrução em ciclo de dialógico com todos. Conforme o autor 

citado, este educador não apenas educa, mas enquanto educa, é educado em 

diálogo com o educando. Nesse movimento dialógico que o professor reflete seu 

fazer pedagógico dando lugar a outros saberes para a prática. 

 

4.2.2 A importância dos questionamentos dos alunos para a prática 

pedagógica 

 

A seguir, bucamos compreender a importância dos questionamentos dos 

alunos e como as professoras trabalham estes em suas práticas, no sentido de 

compreendê-los em suas vivências para construção dos saberes. Foi realizada a 

seguinte pergunta: Os questionamentos sobre os fenômenos da natureza trazidos 

pelos alunos são importantes e podem ser inseridos na organização do seu 

planejamento? 

A Professora Cravo argumentou que: 

 

Sim, são de extrema importância. E sempre eu insiro nos planos de aula os 
questionamentos feitos por eles. Eu sempre os coloco... perguntam-me 
hoje, aí se não tiver uma resposta cabível pra dar para ele eu em casa 
pesquiso, coloco no próximo plano pra poder satisfazer a turma e a todos 
(Professora Cravo).   

 

Na mesma perspectiva, a professora Jasmim diz que: 

 

Com certeza, são inseridos sim... a partir dos questionamentos trazidos por 
cada aluno, eu procuro desenvolver minhas aulas e procuro também 
elaborar minhas atividades baseadas no conhecimento de cada aluno. 
Assim procede a minha aula (Professora Jasmim). 

 

Analisando estas duas respostas, fica explícito que os questionamentos dos 

alunos são importantes, sendo inserida na prática pedagógica como um conteúdo a 

parte. Não colocando o aluno no confronto com os saberes do cotidiano, sem o 



51 

envolver nesse processo de busca de integração do conhecimento com o vivido, 

embora o momento seja para construção dos conhecimentos e superação das 

lacunas conceituais.  

Pode-se notar que o questionamento do aluno precisa da resposta do 

professor. Retomo aqui para esse tipo de ensino de aula reprodutiva, mecânica, 

aquela que o aluno precisa reproduzir seus saberes sem refletir seus 

questionamentos, restringindo uma organização lógica de pensamento. Os 

questionamentos são possibilidades de avançar na aprendizagem, como também 

um caminho para a reflexão da prática. 

Em outra narrativa percebemos uma preocupação com os questionamentos 

em relação com seus saberes, vejamos a seguir quando fizemos a pergunta 

destacada acima, o argumento da professora Begônia foi: 

 

Sim. Porque os alunos já vêm para a sala de aula, trazendo uma bagagem, 
é nós temos que aproveitar o conhecimento prévio, a fim de melhoria de seu 

próprio conhecimento (Professora Begônia). 
 

Vejamos a posição da professora Orquídea, percebe que o conhecimento 

trazido e discutido é uma forma do aluno se sentir pertencente e participante na 

sociedade em que vive, vejamos a seguir como a professora se posiciona: 

 

Pode sim e principalmente nós podemos “casar” esse é... essa questão em 
relação a assuntos sobre a nossa cidade, ao aluno como ser participante na 
sociedade, porque ele se percebe atuante, ele é parte né daquele meio. 
Então quando a gente insere esses questionamentos toda essa proposta a 
realidade da criança ele não se sente indiferente, aquilo que ele está 
vivendo, ele sente parte de algo e que ele tem responsabilidade para tal 
(Professora Orquídea). 

 

Para compreendermos melhor esse aluno é necessário criar situações que 

ele possa construir sua autonomia por meio do questionamento. O aluno precisa 

compreender sua posição como alguém capaz de crescer, de construir e produzir 

algo novo. O alicerce dessa postura é o questionamento, já que faz que o aluno 

elabore ao invés de copiar (MORAES; RAMOS; GALIAZZI, 2002)  

Nesta perspectiva o professor precisa organizar uma prática que possibilite 

ferramentas para que o aluno, através dos questionamentos, possa criar 

mecanismos de aprendizagem. Foi perguntado ao professor que tipo de atividade 
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propõe considerando o que os alunos trazem dos conhecimentos (questionamentos) 

e assim, emergindo a seguinte subcategoria. 

 

4.2.3 Questionamentos discentes na (re)construção da prática docente 

 

As falas dos docentes nos permitiram analisar se os questionamentos dos 

discentes contribuem para a construção ou reconstrução dos planejamentos e das 

práticas dos docentes. Neste sentido, destacamos as seguintes falas: 

 

Respeitando a atividade prévia do aluno, o conhecimento assim, trazendo-
os para a sala de aula. Pego algum... o que eles trazem eu transformo e dou 
a minha aula. Qualquer novidade que o aluno traga para a sala de aula de 
natureza de rua, de acontecimento familiar eu pego, baseado no que traz, 
faço a minha aula e passo para eles (Professora Lírio). 
 
O aluno conta um fato ocorrido, geralmente tem crianças que... Nós temos 
trabalhado com crianças nós sabemos o quanto elas são curiosas, então 
ele, traz um fato de casa, porque a gente que está frente a frente com a 
classe de criança, a gente sabe que ela traz uma imensa bagagem de casa 
e essa bagagem que o aluno traz nós devemos está sempre aproveitando. 
Assim, um aluno traz um fato que ocorreu, ele conta aquele fato, eu deixo 
contar da forma dele, procuro ouvir com muita atenção e procuro propor 
uma atitude, uma atividade de forma que ele relate construindo assim um 
texto descritivo e fazendo uma apresentação em sala. E aí vou pedir depois 
que explique leia perante os colegas de classe, explique aquele texto que 
ele mesmo construiu, pensa que estou levando meu aluno a construir e 
apresentar perante os outros alunos e perante a classe (Professora 
Jasmim). 
 
Diante do que ele me trouxer no meu caso faço a explicação oral e se não 
for naquele momento que não tiver, não puder fazer, mas depois eu trago 
algo para dá um suporte pode fazer uma criação de texto, dentro daquilo 
que eles criaram, posso trazer uma história, mas no outro dia, entendeu? 
Uma palavrinha cruzada, alguma coisa desse jeito diferente pra fortalecer 
tudo isso (Professora Hortência). 

 

As narrativas esclarecem que as professoras montam estratégias, atividades 

de trabalho baseado no que os alunos trazem, mas acontece uma ausência de 

interagir o aluno no processo de construção dos conhecimentos, resumindo a meras 

atividades, sem a preocupação de problematizar o conhecimento trazido por eles. “É 

preciso saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para sua própria produção ou construção” (FREIRE, 1997, p.25). 

Essa posição de Freire (1997) permite-nos repensar a prática no âmbito da 

sala de aula em seus múltiplos fatores, dentre eles, a condição que damos aos 
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alunos a partir da valorização dos seus saberes confrontarem conhecimentos, 

selecionar e aprender com os elementos disponíveis do seu entorno. 

 

4.3 O produto: desvelamento da prática pela oficina 

A prática docente é considerada um lócus de formação e produção de 

saberes, segundo D’Ávila (2012). Há de se considerar que as experiências vividas 

na oficina e a produção sistematizada vão se entrelaçando dando outros significados 

a conceitos enraizados a partir das reflexões da prática, produzindo inovação dos 

saberes e, consequentemente, inovação das práticas. 

Em vista disso, os saberes profissionais são saberes da ação (PASSOS, 

2012). O processo de reflexão ocorreu no fluxo das atividades e na mediação do que 

faço e o que pretendo fazer em situações significativas, possibilitando condições de 

avanços e de apropriação do conhecimento e de uma nova prática. Compreende-se 

que foi de grande importância no processo de pensar a prática e os 

questionamentos dos alunos como elementos norteadores nas dimensões de refazer 

a prática e possibilitar o questionamento reconstrutivo (DEMO 2015, p. 35).  

 Desse modo, a falta de problematização frente aos questionamentos dos 

alunos foi o que me levou a pesquisar e discutir as práticas de professores do 

primeiro ciclo da alfabetização sobre os fenômenos da natureza.  Lorenzetti e 

Delizoicov (1994) afirmam que: 

 

Considerando os objetivos mais amplos da educação, principalmente dar 
condições para o exercício da cidadania, um mínimo de formação básica em 
Ciências, deve ser desenvolvido, de modo a fornecer instrumentos que 
possibilitem uma melhor compreensão da sociedade que vivemos.  
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 1994, p. 46). 

 

 A formação dos professores é importante no processo instigador e 

questionador desse indivíduo na formação do exercício da cidadania, constituindo-se 

um provocador de situações, tornando o ambiente educativo aberto a novos 

questionamentos possibilitando um despertar nos educandos, principalmente nas 

aulas de ciências. É notório que o papel do professor é possibilitar que o educando 

avance por meio de ações pedagógicas educativas, tornando suas curiosidades, 

suas perguntas numa aprendizagem real e atrativa construindo e ampliando novas 
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estruturas cognitivas, partindo dos seus saberes espontâneos do cotidiano, para um 

saber mais elaborado e sistematizado. 

Nesse sentido, através da oficina vivenciada foi perceptível que as 

professoras demonstraram uma conduta perceptiva a partir dos questionamentos 

dos alunos, como um momento de refazer o plano, de ressignificar a prática, 

resultando em uma estrutura organizativa pedagógica. Uma vez que, as discussões 

aconteceram a partir das vivências de atividades que emergiram no interior das 

salas observado nos relatos da entrevista. 

Percebemos que, após a oficina e das diversas discussões, ficou o desejo de 

mudança em algumas professoras, na certeza de aprimorar os conhecimentos 

refletindo a prática através das experiências vivenciadas relativo ao planejamento e 

aos questionamentos que os alunos trazem para a sala de aula do seu entorno. 

Em se tratando de mudança como condição de melhorar a prática, a reflexão 

da ação contribui para o processo de formação constante, pois a partir dessa 

reflexão da prática que o professor aprimora seu desenvolvimento profissional 

(D’ÁVILA, 2012, p. 40), reconstruindo e reformulando conceitos. 

Para compreender o processo pós-formativo, as atitudes e vivências dos 

professores e atendendo o terceiro objetivo realizamos as seguintes perguntas 

descritas abaixo com as narrativas das professoras participantes da pesquisa: O que 

você passou a entender sobre questionamentos dos alunos a partir da vivência da 

pesquisa? 

 

Entendi que os questionamentos trazidos por eles podem transformar todo o 
nosso planejamento, fazendo com que possamos está sempre em busca de 
algo novo. (Professora Cravo). 

Passei entender que é muito importante para os discentes se expressarem. 
(Professora Tulipa). 

Professora Orquídea: Sobre os questionamentos dos alunos, que é 
inevitável, não é correto diante de um questionamento da criança passar 
despercebido, pois a partir do momento que uma criança ela faz uma 
pergunta, ele já tem um conhecimento, ela já está envolvida em um 
contexto, então a partir do momento que ela faz aquela pergunta você 
percebe que ela está no contexto da aula e que você percebe que ela está 
numa fase que você espera no nível que ela esteja. Percebi também que os 
conhecimentos prévios, é você pegar os conhecimentos prévios do aluno, 
pois é tudo e faz a diferença na aprendizagem. (Professora Orquídea). 

 

Percebemos nas narrativas que as professoras notaram a necessidade de 

mudança na prática, em compreender os saberes que os alunos trazem e 



55 

transformam em pergunta trazendo para a sala quando surge a oportunidade para 

essa expressão ou como curiosidade ou como dúvida, mas, que as duas condições 

são elementos importantes para um bom momento de ampliar e ressignificar a aula 

a partir da reflexão. A reflexão por si só não basta, “é necessário que o professor 

seja capaz de tomar posições concretas.” (PIMENTA 2006, p.22). 

A posição da autora acima nos remete para uma compreensão do processo 

de manifestação de mudança da prática, mas que as mesmas tomem decisões. Foi 

dirigida às professoras, a seguinte pergunta: A partir da vivência da pesquisa você 

pretende modificar algo no planejamento e na organização do seu trabalho 

pedagógico? As manifestações foram às seguintes: 

 

Sim, até porque cada dia a gente aprende alguma coisa nova com os 

alunos, e estas devem ser aproveitadas e inclusas no planejamento. 

(Professora Begônia). 

Sim. Porque nós professores temos que está sempre buscando, 

pesquisando, para estarmos sempre preparado para o questionamento do 

educando. (Professora Lírio). 

Sim. Preciso intensificar o meu trabalho pedagógico e a organização com 

base nos questionamentos dos alunos. ( Professora Tulipa). 

Sim. É, pretendo incluir em meus planejamentos, é quando ocorrer tais 

questionamentos é, incluí-lo e buscar mesmo de uma maneira que eu possa 

ajudar ao meu aluno a me também, porque às vezes eles fazem 

questionamentos que eu não sei, então tenho que pesquisar, tem que 

buscar e trazer essa resposta pra eles e com eles, envolvendo todos nesse 

contexto. (Professora Rosa). 

 

Todos os momentos concretizados desde o primeiro contato, a primeira 

entrevista, o retorno para a oficina, à segunda entrevista, enfim toda a trajetória 

permitiu uma reflexão de todos nos diversos contextos distintos e significativos, 

propondo situações formativas a partir do exercício da reflexão, da prática e 

mudança no fazer pedagógico.  

Demo (2004, p. 38) afirma que “aprender é uma das marcas típicas da 

competência humana do esforço reconstrutivo pessoal e coletivo”, percebemos uma 

reconstrução na prática a partir das narrativas quando fizemos a seguinte pergunta: 

Você considera importante o questionamento feito pelos alunos serem articulados 

com o plano de ensino? 
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 Eu acho que sim, porque facilita a construção do conhecimento do meu 
aluno e a reflexão da prática do professor, da minha própria prática por isso 
que é importante. (Professora Rosa). 

 

Professora Lavanda comunga com a mesma opinião: 
 

Sim. Porque através dos seus questionamentos, facilita para a excursão do 
planejamento e desenvolvimento do raciocínio do educando.(Professora 
Lavanda). 
Com certeza, porque se isso não acontecer o aprendizado não vai ser legal, 
que quando você faz tudo em cima do questionamento dos alunos, é bem 
mais fácil para ele aprender. O professor tem que sair do comodismo. É 
importante que o professor deixe de ser “egoísta”, achar que ele tem de 
decidir tudo e ver que é o aluno que constrói a aprendizagem... (Professora 
Hortência). 
 

O exercício da reflexão foi marcante depois das discussões na oficina, 

quando os professores perceberam com algo que foi manifestado na prática deles a 

partir das situações relatadas na entrevista. Cada ação apresentada foi suscitando 

diversas discussões refletindo uma nova postura das professoras, repensando seu 

fazer pedagógico no exercício da função de educar. A professora Rosa diz que: 

 

Após a vivência da pesquisa mudei muito minha visão com relação aos 
questionamentos.  Depois que participei do encontro me ajudou bastante a 
rever o meu conceito. Então, pra mim faz necessário mais encontro, mais 
aprofundamento a respeito desse tema. (Professora Rosa). 
 

Nos relatos ficaram evidentes que as professoras manifestaram uma 

mudança na concepção no que tange os saberes do aluno no contexto da aula, 

compreendendo o questionamento do aluno como elemento importante para incluir 

no processo pedagógico, a serem reorganizados como possibilidades de 

envolvimento na aprendizagem, propiciando um refazer da prática e também a 

necessidade de continuidade de formação. 

Refletir no contexto da prática é reorganizar a prática, dessa forma Pimenta 

(2006, p.43) afirma “que o professor pode produzir conhecimento a partir da prática, 

desde que a investigação reflita intencionalmente sobre ela, problematizando os 

resultados obtidos com o suporte da teoria”. Nesse sentido, faz - se necessário 

refletir a prática a partir de uma teoria num desafio de inovar os conhecimentos 

reconstruindo saberes com elementos de organicidade da prática. 
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Na concretude da reflexão a respeito desse aspecto emergiu a seguinte 

pergunta: Os questionamentos sobre os fenômenos da natureza trazidos pelos 

alunos são importantes e podem ser inseridos na organização do seu planejamento? 

Sim, são de extrema importância, eu sempre insiro nos meus planos, pois 
acho importante o professor se mostrar interessados aos questionamentos 
trazidos por eles. (Professora Cravo). 
Sim, com certeza, pois é através do conhecimento do educando que 
aprimoro o meu planejamento, que disse anterior, na pergunta anterior né, 
eu posso trabalhar em cima daquele questionamento do aluno. (Professora 
Lírio). 
 
Sim, pode ser articulado e também organizado, você fazer o seu plano e 
inserir, mas você tem que fazer o seu plano inserido no questionamento dos 
alunos. Você tem que se adequar ao que o menino traz de lá para cá, 
porque como eu digo você tem um plano na cabeça, e o aluno vem e você 
tem que jogar aquele questionamento dos alunos aqui dentro do plano, é 
simplesmente você só, juntar tudo, não mudar totalmente o plano, mas 
adequar. (Professora Hortência). 
 
 

 Compreende-se que os questionamentos dos alunos refletem numa prática 

inovadora, todas relatam que inserem as impressões dos alunos no plano e que é de 

suma importância construí-lo adequando aos saberes dos alunos, resultando o 

aprimoramento da prática. Conforme Freire (1996): 

 

Respeitar a leitura de mundo do educando significa toma-lo como ponto de 
partida para a compreensão do papel da curiosidade, de modo geral, a da 
humana, de modo especial, como um dos impulsos fundantes a produção 
da produção do conhecimento (FREIRE 1996, p 77). 

 

Em conformidade com o autor, é importante que os educadores precisem 

respeitar os saberes dos alunos propondo desafios a partir das curiosidades que 

trazem para o interior da sala, refletindo, questionando ativamente os saberes 

existentes impulsionando para uma reconstrução e produção de novas descobertas 

a novos questionamentos. 

A professora Dália enfatiza que: 

 

Os fenômenos da natureza são absolutamente impressionantes e 
instigadores porque despertam o interesse do aluno, por isso costumo 
inserir no meu plano e abrindo um bom debate. (Dália). 

 

Vejamos a posição da professora Rosa: 

 

Olham, eles devem ser né, porque como te disse é, eu mudei muito, né, a 
minha visão, porque eu não dava muita importância, porque também eles 
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não faziam, mas de certa forma eles fazem, a gente que não está atento 
naquele momento, né, necessariamente não precisa ser um 
questionamento sobre o meio ambiente, sobre chuva, sobre trovão, eles 
perguntam sobre outras coisas, né, como eu disse anteriormente, os meus 
perguntam coisas de outros países e aí eu não sei, às vezes vejamos como 
uma pregunta sem interesse, mas interessa sim, se é o momento que ele 
quer né, então interessa ele pesquisar e interessa a me também saber, 
porque hoje em dia os meninos estão bem mais adiante do que eu, digo por 
mim. Eles sabem mais coisas do que eu me facilitar eu fico pra trás. Né. 
Então para esclarecer essas dúvidas trazidas por eles e também para que 
eu possa tá, é junto com eles, né, pesquisando, aprendendo, crescendo, 
porque eu vejo assim, que a gente, não é a gente que ensina, a gente 
aprende mais com eles do que eles com a gente, talvez, dependem da 
história de vida de cada um, Sabe a gente aprende muito, eu mesma tenho 
aprendido muito aqui com esses meus pequenos. (Professora Rosa). 

 

A narrativa da professora acima nos remete a afirmação de Freire, à leitura de 

mundo do sujeito, nos possibilita a uma ideia de que o mesmo busca uma identidade 

aguçada pelas experiências vividas em seu entorno que ora levam consigo até o 

chão da escola. Freire (1996) afirma que: 

 

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser 
formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em 
consideração às condições em que eles vêm existindo, se não se 
reconhece a importância dos "conhecimentos de experiência feitos". 
(FREIRE, 1996 p.37). 

 

O autor nos permite uma reflexão acerca dos saberes que os alunos trazem e 

precisam ser respeitadas as influências dos fatores internos e externos das vivências 

do cotidiano. O professor deve adequar a esses atributos de conhecimentos, 

saberes a sua prática através de procedimentos didáticos e de boas condições 

significativas, tornando possível seu próprio aperfeiçoamento na aprendizagem e 

também criando possibilidade para um refazer da prática como a professora relata 

que aprendemos quando compreendemos e respeitamos o que os alunos trazem. 

A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática (FREIRE, 1996, p. 22). Há de se entender que a reflexão crítica sobre 

a prática é um a postura que reflete uma concepção de conhecimento a partir das 

experiências vividas que se entrelaçam com outros sujeitos sistematizando de 

maneira articulada dando significados a outras práticas. 

 Nessa perspectiva foi dirigida a seguinte pergunta às entrevistadas: Como 

você considera que será a sua prática frente aos questionamentos dos alunos? 

Apresentaram as seguintes respostas: 
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Considerando que a partir dos seus questionamentos devo cada vez mais 

aprimorar os direitos de aprendizagens dos meus educandos. (Professora 

Jasmim). 

 

Será de forma criativa, utilizando tudo que for necessário para o conforto e 

aprendizado das crianças. (Professora Begônia). 

 

Será uma prática problematizadora e questionadora voltada para a 
realidade do aluno, vivenciada pelo aluno. (Professora Margarida). 
 
Eu considero frente à prática dele, dos alunos, eu considero assim que... 
Agora estou realmente mais preparada para está em sala de aula, eu 
quando era criança, eu fazia muita pergunta e isso eu tinha a consciência 
que fazendo pergunta, era não saber e eu quebrei esse pensamento que 
percebi hoje que quando a criança pergunta ela está compreendendo, ela 
está entendendo, então até para fazer uma pergunta, você já tem que está 
inserida no contexto. Antes eu tinha esse preconceito comigo, porque eu era 
uma criança que perguntava demais, às vezes eu queria falar bem assim, 
poxa não quero mostrar para minha professora que eu não sei , quero 
mostrar que eu sei, então quando a criança pergunta, ela mostra que ela 
sabe, mais antes não era visto dessa forma, é, quando a criança perguntava 
demais ficava parecendo que a criança não sabia de nada, hoje é diferente 
,quando a criança pergunta você já sabe que ela não é uma folha em 
branco, ela vem com os conhecimentos dela, a partir dessa pergunta você 
percebe realmente que a criança está compreendendo. (Professora 
Orquídea). 
 

Falando-se da prática e como será após a pesquisa frente aos 

questionamentos dos alunos, uma professora respondeu que terá primeiramente 

uma prática respeitosa, entende-se que respeitará os saberes dos alunos, sua 

cultura, seu jeito de pensar, dirigindo sua atenção para o papel das vivências prévias 

das crianças, as suas experiências de vida. 

Consistindo em momentos de situações significativas, em um ambiente rico e 

apropriado para uma prática que favoreça uma construção de saberes e formação 

de novos conceitos precisos e de organização do conhecimento adquirido 

coletivamente. 

Em vista disso, a formação de professores é uma prática educativa visando à 

mudanças qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem (LIBÂNEO, 2012, p. 

60). Quanto ao reconhecimento de mais formação a partir da vivência da pesquisa 

foi direcionada a seguinte pergunta às entrevistadas. A partir da vivência da 

pesquisa, você sentiu a necessidade de alguma outra formação complementar? 

 

Sim, pois aproveito também para refletir minha prática que se faz necessário 
para melhor atender meus alunos. (Professora Jasmim). 
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Sim Mesmo porque o professor tem que está sempre em formação, sempre 
buscando, sempre questionando, sempre pesquisando, por que o aluno ele 
está sempre trazendo novidades, perguntando, a gente tem que está 
sempre preparada, a gente tem que está sempre buscando. (Professora 
Lírio). 
 
Sim, pois mudei muito minha visão com relação aos questionamentos. E 
depois que participei do encontro me ajudou bastante a rever o meu 
conceito. Então, pra mim faz necessário mais encontro, mais 
aprofundamentos a respeito desse tema. (Professora Rosa). 

 

Todas as expressões apresentadas reconhecem que necessitarão de 

formação continuada após adentrarem como participantes da pesquisa, a temática 

sobre questionamento que os alunos trazem, chamando a atenção da professora 

Rosa foi uma referência importante e necessária para aprofundar e rever os 

conceitos. 

Nas narrativas percebemos também que no contexto formativo a reflexão da 

prática reside como primordial visando construir novas experiências para atender 

aos alunos. Esse espaço de percepção de transformar a prática, o professor ensina 

e aprende aprimorando suas ações pedagógicas. Reportamos ao termo a 

“dodiscência, docência-discência” (FREIRE, 2002, p. 15). 

É nesse ciclo de aprendizagem que sendo professor e aluno no exercício 

pleno da sua função que aprende, reconstrói saberes de princípios pedagógicos, 

teóricos e, sobretudo, “aprender a aprender que é competência de construir 

competência” segundo Demo ( 2013, p.224), para intervir nas ações que de fato os 

alunos possam construir autonomia e que o professor possa resolver problemas e 

desafios que surgem no cotidiano do espaço escolar. 

As atividades propostas pelos alunos tiveram relevância no contexto após 

vivenciarem a pesquisa. Entendendo que o conhecimento ressignificado requer uma 

mudança de paradigma na prática. Nesse aspecto foi revelado pelas professoras 

participante com as seguintes falas após a interrogativa: “Que tipo de atividade 

propõe, considerando o que os alunos trazem de conhecimentos sobre os 

fenômenos da natureza ocorridos no seu cotidiano após a vivência na pesquisa?” 

As professoras expressaram o seguinte: 

 

São várias atividades a serem trabalhadas, como por exemplo, o uso de 
jogos didáticos, através de pesquisa de campo e vários outros, a depender 
dos questionamentos deles. (Professora Cravo). 
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É propor roda de conversa, com temas interessantes para o aluno, de 
forma, ou melhor, de acordo com a realidade dele. (Professora Margarida). 
Olha, as atividades elas contribuem para o interesse e o aprendizado como 
atividades com experimentos que conduzem aos questionamentos o que já 
realizei. (Professora Dália). 
 

Bem, atividades lúdicas, né, pesquisas de atividades de campo né, 

dependendo da situação, tem atividades que podem muito bem serem feitas 

fora da escola, a partir destes questionamentos. E que vão poder enriquecer 

bastante, não só a eles quanto a mim também. (Professora Rosa). 

Atividades envolvendo todos os alunos, com aspectos em seu contexto para 

desenvolver seus conhecimentos a partir da pesquisa trabalhada em sala de 

aula. (Professora Jasmim). 

 

As narrativas demonstram que as atividades serão articuladas com os 

saberes dos alunos, que sejam de temas de interesse dos alunos com experimentos 

e que possam suscitar questionamentos e a partir deles mediar uma aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo. 

Há de se entender que as atividades direcionadas para os alunos além de 

serem articuladas com seus saberes é importante apresentar com base em um 

objetivo intencionalizado com temáticas e conteúdos específicos a aprenderem e 

construírem. Nessa perspectiva os professores discutiram na oficina alguns  

procedimentos didáticos que foram suscitados das vivências da sala de aula, 

ressalvando que são processos contínuos, não se reduzindo a uma lista de 

conteúdos, mas uma sugestão das vivências por elas realizadas. 

Para compreender como seriam esses procedimentos, lançamos a seguinte 

pergunta: Quais os tipos de conteúdos que são priorizados a partir dos 

questionamentos dos alunos articulados com as diretrizes propostas (orientações 

pedagógicas)? As seguintes respostas apontam que: 

 

O preconceito, racismo, preservação do meio ambiente e reciclagem, 
espaço geográfico e etc. (Professora Begônia). 
 
É construção de livros de histórias, produção textual, atividade de 
matemática com jogos de xadrez e gênero textual. (Professora Margarida). 
Ó, são vários, mas, os gêneros textuais, receitas e jogos pedagógicos entre 
outros. (Professora Dália). 
 
Conteúdos: clima é... A identidade dos nossos alunos, a linha do tempo de 
cada aluno, a fauna e flora, relevo geográfico do nosso município e o clima, 
a questão dos tipos de clima daqui do nosso município, são esses os 
conteúdos e mais alguns que nós procuramos priorizar. (Professora 
Jasmim). 
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Os conteúdos disciplinares, as temáticas são elementos que precisam de 

procedimentos eficazes para o desenvolvimento da capacidade e de boas 

aprendizagens. Diante disso os professores em suas narrativas apontam alguns 

temas da vida, sobre os fenômenos ocorridos na cidade, a identidade dos alunos e 

utilizam também estratégias pedagógicas como jogos e textos diversos. Percebemos 

uma diversidade de procedimentos que podem demandar outras temáticas e novas  

habilidades. Inspirando-se novos horizontes de conhecimentos para uma nova 

prática. 

Retomamos a afirmação de Aparecida (1999), que o professor precisa ouvir 

os alunos, o que falam o que questionam de suas curiosidades, para uma 

sistematização de temática e conteúdos que julgam necessário estudar com 

intencionalidade e percepção da realidade do seu entorno. Dessa forma, deve 

envolvê-los nesse processo possibilitando reconstrução de conceitos gerado da 

aprendizagem através dos seus questionamentos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Desenvolver uma pesquisa em educação é um desafio, mas trouxe para os 

envolvidos momentos fundamentais de reflexão crítica sobre prática e a relação dela 

com os questionamentos dos alunos, em todos os âmbitos das linguagens.    

Voltamos à questão apresentada no início desse trabalho: Como acontecem 

as práticas dos professores do primeiro ciclo de Alfabetização frente aos 

questionamentos dos alunos? Diante da questão de pesquisa, o presente estudo 

possibilitou momentos de discussão e reflexão da ação pedagógica e uma 

dialogicidade com os seus pares, construindo conhecimentos específicos na 

perspectiva dos questionamentos dos alunos nas aulas, e também, mediante as 

narrativas após a oficina de formação. A partir daí ficou evidente possibilidades de  

mudanças importantes na prática pedagógica do grupo de professores participantes 

da pesquisa. 

Nesse sentido, evidenciou-se que todas as experiências aqui estudadas e 

relatadas não foram o começo e nem será o fim, mas será de grande relevância para 

uma reflexão da prática referente aos questionamentos dos alunos. Assim, a partir 

de fundamentos de campo teórico, esse estudo nos fez perceber a forma como os 

questionamentos transformam o aprendizado dos educandos de maneira 

significativa e prazerosa, transformando os conhecimentos a partir dos saberes 

existentes dos alunos, emergindo um sujeito ativo e participativo. 

Defendemos que no processo de questionamento reconstrutivo citado por 

Demo (2015), professores e alunos aprendem juntos e é preciso ressiginificar a 

prática pedagógica para promover uma educação para além dos muros escolares. 

Defendemos também, a partir das ações observadas, que os encontros formativos 

fazem parte do processo de construção de conhecimento e construção de uma 

identidade profissional, pois ali são geradas discussões da prática que levam os 

professores à reflexão da ação. 

Observamos a partir das narrativas, que o professor deixa de ser um mero 

transmissor de conteúdo e técnicas e assume o papel de articulador, mediador da 

aprendizagem e a todo o momento será obrigado a tomar decisões diante dos 

questionamentos inquietantes dos alunos. Também percebemos que os docentes 

envolvidos na pesquisa reconhecem a importância da formação continuada. Nossa 
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análise permitiu constatar que os questionamentos dos alunos são importantes, 

quando são inseridos na prática pedagógica não como um conteúdo a parte, mas 

quando coloca o aluno no confronto com os saberes do cotidiano, envolvendo ele 

nesse processo de busca de integração do conhecimento com o vivido. 

Nessa perspectiva, a partir dos discursos das professoras, observamos de 

modo geral que as mesmas montam estratégias, atividades de trabalho baseadas no 

que os alunos trazem, mas acontece uma ausência de interagir o aluno no processo 

de construção dos conhecimentos, resumindo a meras atividades, sem 

problematizar o conhecimento trazido por eles. 

Com a realização da oficina foi possível fazer reflexões acerca da prática, 

pautado no professor reflexivo, como agente instigador da ação, dos saberes dos 

alunos, propondo questionamentos através da problematização de situações do 

cotidiano e com o movimento de relação com os colegas. 

Assim, foi possível constatar a construção de novos argumentos e o desejo de 

mudança na prática pedagógica da maioria dos professores envolvidos na pesquisa, 

no momento da construção de estratégias didáticas. Ficou explícito o envolvimento 

dos docentes e a reflexão da ação desses profissionais quando propõem um 

ambiente de discussão com os alunos e para os alunos. 

Nesse movimento de construção de procedimentos didáticos os professores 

apresentaram também novas temáticas que poderão desencadear outros saberes, 

mas que estes estejam vinculados aos questionamentos que eles trazem e são  

propício sistematizá-los para possíveis envolvimentos dos educandos nesse 

processo de aprendizagem. 

Atendendo assim a questão da pesquisa, a prática perpassa por diversos 

saberes e que evidenciam no contexto da sala, mas que é necessário compreender 

esse processo de modo geral como um atributo de novos saberes porque precisa 

ser ressignificada em cada desafio vivenciado e serem reelaborado em constantes 

processos formativos. 

Diante do exposto, acreditamos que o questionamento dos alunos pode ser 

considerado o ponto de partida e de chegada para a organização da prática 

pedagógica do professor. Mas que a expressividade organizativa da prática será 

possível a partir das relações e interações com outras práticas em que se imbricam, 

assumindo novas significações. 
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Reafirmamos que o questionamento pode surgir naturalmente do aluno, 

sendo assim é algo importantíssimo, contudo, nada impede que o professor 

estimule, instigue a pergunta, não importa se tem uma resposta, o importante é 

incentivar o aluno a perguntar e valorizar os questionamentos inquietantes trazidos 

pelos discentes. 

Percebemos a partir das falas dos professores, como elas atuam frente aos 

questionamentos dos alunos, que subsídios apresentam como atividades para 

construírem seus novos saberes e como articulam com seu plano. Acreditando que 

necessitam de mais formação para que possam repensar seu fazer pedagógico 

diário, para sanarem dúvidas a partir das experiências relatas de outros pares. 

Sendo assim, as práticas do professor emergem de diversos fatores 

influenciados dos campos externos e internos, em um movimento dialógico de 

aprender e desaprender, rompendo paradigmas provocando uma ruptura de 

conhecimento e surgindo outros para que novos desafios sejam apresentados 

reconhecendo que preciso aprender mais. 

Diante disso, o referido estudo foi crucial para um repensar na prática da 

pesquisadora, levando em conta todo o processo de escuta, convívio com os 

pesquisados, desde o início provocou uma inquietação na minha vida profissional, 

desde quando adentrei nesse estudo minha postura tem mudado quanto sujeito 

profissional e pesquisadora. 

Este estudo pode contribuir para o desenvolvimento da formação continuada 

no contexto do professor. Embora as políticas de formação tenham avançado as 

práticas ainda continuam fora do contexto vivido na escola, sem representação 

curricular no que tange aos questionamentos que os alunos trazem do seu entorno.   

Portanto, considerando a natureza do mestrado profissional, neste estudo não 

tem a pretensão de explicitar uma resposta, mas propor e provocar uma reflexão 

epistemológica das práticas na perspectiva metodológica, através de estudos 

teóricos que contribuíram significativamente com o nosso objeto de estudo. 

Assim acreditamos que são necessárias formações continuada que atendam 

as necessidades específicas do professor em todos os segmentos, e que o exercício 

diário de reflexão a partir das vivências no cotidiano escolar sejam uma constante na 

prática pedagógica. 
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APÊNDICE A 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL - PPGE 
 

                               ROTEIRO DE ENTREVISTA INICIAL 

PERFIL DO PROFESSOR 

Escola:____________________________________________ 

Professor:__________________________________________ 

Sexo:_________________Idade: _______________________ 

Tempo de trabalho na educação________________________ 

Tempo de docência na escola__________________________ 

 

1 - Qual a sua trajetória profissional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2- Qual a importância da formação continuada? E como surgiram essas 

oportunidades na sua trajetória profissional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3- Como organiza o trabalho pedagógico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Como você articula os questionamentos dos alunos com sua prática pedagógica?   
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Dê exemplos de alguns questionamentos trazidos pelos alunos. Quais atitudes 
tomadas frente a esses questionamentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Que tipo de atividade propõe, considerando o que os alunos trazem 
conhecimentos sobre os fenômenos ocorridos no seu cotidiano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Quais os tipos de conteúdos que são priorizados a partir dos questionamentos 
dos alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Você considera importante o questionamento feito pelos alunos? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Os questionamentos sobre os fenômenos da natureza trazidos pelos alunos são 
importantes e podem ser inseridos na organização do seu planejamento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Quais os critérios usados no momento do planejamento referente aos 
questionamentos dos alunos no seu fazer pedagógico? 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL - PPGE 
 

 

PROPOSTA DE OFICINA PEDAGÓGICA 

 

Data: 

Carga horária da oficina: 3h00 

Local de realização: Escola Municipal Guilhermina Cabral 

 

Título: Questionamento dos alunos: uma possibilidade de ressignificar a prática 

pedagógica e o plano de ensino. 

Autora: Geníria Almeida dos Santos Souza 

Titulo da pesquisa: As práticas dos professores do Primeiro Ciclo da 

alfabetização Frente aos Questionamentos dos Alunos sobre os Fenômenos da 

Natureza 

Descrição: A proposta da oficina faz parte da terceira etapa da pesquisa e seu 

objetivo consiste identificar as vivências dos professores em relação aos 

questionamentos dos alunos, suas relações com os saberes e com a construção 

do conhecimento. A oficina tem como ênfase possibilitar diálogos com os 

professores para o desenvolvimento de uma prática argumentativa sobre as 

potencialidades dos argumentos dos alunos, como tentativa de reflexão do fazer 

pedagógico nas aulas referente aos fenômenos da natureza. 
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Nível de Ensino e público Atendido/Local de desenvolvimento Proposta: 

Professores do Ensino Fundamental I, primeiro ciclo da alfabetização da Escola 

Municipal Guilhermina Cabral. 

 

Justificativa da Proposta 

O primeiro ciclo da alfabetização é um momento em que os educandos 

estão em fase de aprendizagem e a todo o momento questionam, mesmo se não 

forem instigados.   Nessa faixa etária de aluno pergunta sobre qualquer 

fenômeno que venha acontecer no seu entorno, tanto por curiosidade ou pela 

necessidade de compreender algum fenômeno instigador. Sabemos que a 

curiosidade e o questionamento da criança são muito comuns nos anos iniciais 

contribuindo para construção do pensamento reflexivo. 

Assim, no cotidiano dos alunos existe a possibilidade de construção de 

saberes a partir das perguntas geradas da sua curiosidade, contudo, nem 

sempre esses questionamentos são conduzidos para a construção de novos 

conhecimentos. Nesse sentido, a fase que a criança está no despertar da 

curiosidade necessita de mediadores que possibilitem novos questionamentos e 

incitá-los possíveis respostas. 

Nessa perspectiva, para melhor intervir e realizar aulas mais dinâmicas que 

possam facilitar a compreensão dos fenômenos da natureza a partir dos 

questionamentos dos alunos, o professor deve considerar diversos 

procedimentos típicos que levem a problematização que possam confrontar a sua 

realidade, recorrente de uma reflexão empírica, tomando como base as 

anotações, os registros, análises, visando o conhecimento a ser produzido, 

segundo os estudos de Galiazzzi (2003). 

Sabe-se que um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais enfatiza 

que o aluno seja capaz de consolidar no final do ciclo do Ensino Fundamental: 

 

Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-
los, utilizando para isso o pensamento lógico, criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 
sua adequação. (BRASIL, PCN, p. 07, 2007). 
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Portanto, devem ser considerados os saberes dos educandos como momentos 

de reflexão acerca da sua realidade, do aluno e da sua prática como elementos 

importantes na construção e reconstrução de saberes, estes que se constituem 

no cotidiano do professor, na problematização advindas da observação dos 

educandos, selecionando aspectos importantes e adequado para análise crítica 

da realidade. 

Objetivo Geral 

 Identificar as vivências dos professores em relação aos 

questionamentos dos alunos, suas relações com os saberes e com a 

construção do conhecimento. 

Objetivos Específicos 

 Discutir como utilizar a pesquisa como princípio educativo; 

 Refletir as práticas pedagógicas frente os questionamentos dos 

alunos com relação aos fenômenos da natureza; 

 Desenvolver estratégias de atividades a serem aplicadas nas aulas 

de Ciências. 

Recursos e Instrumentos didáticos: 

 Data Show; 

 Notebook; 

 Caixa de som; 

 Quadro branco; 

 Apostila (xerocada); 

 Cartolinas; 

 Pinceis atômico; 

 Caneta, lápis preto e Lápis de cor. 

 

Metodologia da Oficina 

Levar exemplos elencados pelos professores como questionamentos 
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inquietantes para juntos refletirem sobre suas práticas; 

Será levada a proposição da construção coletiva de diretrizesque eles 

consideram importantes ao lidar com os questionamentos dos aluno; 

Instrumentos de Avaliação dos elementos de ensino e aprendizagem 

 Participação no encontro; 

 Contribuições nas discussões, leituras e prática das atividades; 

 Ficha de Avaliação 

 
Referências: 
BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
_______Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF 
DELIZOICOV, D. e ANGOTTI, J. A. P. Metodologia do ensino de ciências. São 
Paulo: Cortez, 1994. – (Coleção magistério 2º grau. Série formação do professor) 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 10ª ed. Campinas, São Paulo: Autores 
Associados, 2015. 
_____, Pedro. Educar pela pesquisa. 10ª ed. Campinas, São Paulo: Autores 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL - PPGE 

 

                               ROTEIRO DE ENTREVISTA FINAL 

PERFIL DO PROFESSOR 

Escola:____________________________________________ 

Professor:__________________________________________ 

Sexo:_________________Idade: _______________________ 

Tempo de trabalho na educação________________________ 

Tempo de docência na escola__________________________ 

1 – O que você passou a entender sobre questionamentos dos alunos a partir da 

vivência da pesquisa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2- O que você pode fazer a partir desses questionamentos que os alunos trazem ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3- A partir da vivência na pesquisa, você pretende modificar algo no seu 

planejamento e na organização do seu trabalho pedagógico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Como você considera que será a sua prática frente aos questionamentos dos 

alunos? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5-A partir da vivência da pesquisa, você sentiu a necessidade de alguma outra 
formação complementar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Que tipo de atividade propõe, considerando o que os alunos trazem 
conhecimentos sobre os fenômenos ocorridos no seu cotidiano após a vivência na 
pesquisa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Quais os tipos de conteúdos que são priorizados a partir dos questionamentos 
dos alunos articulados com as diretrizes propostas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Você considera importante o questionamento feito pelos alunos serem articulados 

com o plano de ensino? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Os questionamentos sobre os fenômenos da natureza trazidos pelos alunos são 
importantes e podem ser inseridos na organização do seu planejamento? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Quais os critérios usados no momento do planejamento referente aos 
questionamentos dos alunos no seu fazer pedagógico? Por quê? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_ 


