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RESUMO 

 

Diante das novas demandas da sociedade e da escola, deparamo-nos com a necessidade de 

formar um professor cada vez mais capaz de refletir sobre sua atuação e manter-se em constante 

aprendizagem profissional, sobretudo, os professores de Ciências. Nessa perspectiva, emergem 

as discussões sobre questões relacionadas aos vários momentos de formação, nos quais o 

docente torna-se participante ativo de ações e programas voltados ao seu desenvolvimento 

profissional. A pesquisa desenvolvida, teve como Objetivo Geral Analisar o Programa de 

Formação Continuada Grupo de Orientação de Estudos e Prática para professores de Ciências 

do município de Crystal, observando relações entre suas características e os princípios de 

DPD atribuídos aos programas eficazes. Para isso, percorremos caminhos que buscaram 

responder a seguinte questão de pesquisa: como foi proposto e implementado o GOEP para 

professores de Ciências do município de Crystal e quais as relações entre suas características e 

os princípios de DPD atribuídos aos programas eficazes? O objetivo principal do programa de 

formação continuada analisado nesta pesquisa, está fundamentado na implementação da 

Alfabetização Científica no Ensino Fundamental e, diante dessa perspectiva, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, com análise documental e entrevistas semiestruturadas, dando voz aos 

participantes e buscando identificar, a partir dos dados, elementos que pudessem evidenciar 

alguns princípios potencializadores de Desenvolvimento Profissional Docente presentes na 

atividade formativa, ao tempo que sugerimos ajustes e medidas a serem tomadas para promovê-

lo. Assim, após a análise dos dados foi possível identificar aproximações em relação ao 

conteúdo ofertado na formação mencionada, sendo facilmente identificado nos encontros a 

ocorrência de atividades envolvendo conteúdos científicos, e didáticos, além de atividades 

práticas, atendendo aos princípios: foco no conteúdo e aprendizagem participativa. Porém, 

alguns distanciamentos também foram facilmente observados, referentes a metodologia 

utilizada, entre o que foi proposto no curso e o que seria necessário para caracterizá-lo como 

um eficiente programa de Desenvolvimento Profissional Docente, pois, alguns princípios não 

foram considerados pelos proponentes como: modelos da prática, colaboração, suporte 

especializado, feedback e reflexão e duração sustentada. Portanto, reiteramos a importância da 

Formação Continuada como sendo uma grande potencializadora do Desenvolvimento 

Profissional Docente, desde que na sua elaboração, implementação e avaliação não percamos 

de vista os caminhos que levem a aprendizagem de professores e alunos.   

  

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente. Formação continuada de professores. 

Ensino de Ciências.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GROUP ON STUDY GUIDANCE AND PRACTICE IN SCIENCES: 

Analysis from the perspective of professional development 

 

 

ABSTRACT 

 

Faced with the new demands of society and school, we are faced with the need to train a teacher 

who is increasingly able to reflect on his / her performance and to keep himself in constant 

professional learning, above all, the science teachers. From this perspective, discussions emerge 

about issues related to the various moments of formation, in which the teacher becomes an 

active participant in actions and programs aimed at their professional development. The 

objective of this research is to analyze the Continuing Education Program Group of Study and 

Practice Guidance for Science teachers in the city of Crystal, observing the relationship between 

its characteristics and the principles of DPD attributed to effective programs. To do this, we 

followed paths that sought to answer the following research question: how has GOEP been 

proposed and implemented for science teachers in the municipality of Crystal and what are the 

relationships between their characteristics and the DPD principles attributed to effective 

programs? The main objective of the continuing education program analyzed in this research is 

based on the implementation of Scientific Literacy in Elementary Education and, from this 

perspective, a qualitative research was carried out, with documental analysis and semi-

structured interviews, giving voice to the participants and seeking to identify, from the data, 

elements that could show some potential principles of Professional Development in the training 

activity, while suggesting adjustments and measures to be taken to promote it. Thus, after 

analyzing the data it was possible to identify approximations in relation to the content offered 

in the aforementioned training, being easily identified in the meetings the occurrence of 

activities involving scientific and didactic contents, in addition to practical activities, attending 

to the principles: focus on content and learning participatory approach. However, some 

distances were also easily observed, referring to the methodology used, between what was 

proposed in the course and what would be necessary to characterize it as an efficient 

Professional Development Program, since some principles were not considered by the 

proponents as: practice models, collaboration, expert support, feedback and reflection, and 

sustained duration. Therefore, we reiterate the importance of Continuing Education as a major 

enabler of Professional Development, provided that in its elaboration, implementation and 

evaluation we do not lose sight of the ways that lead to the learning of teachers and students. 

 

Palavras-chave: Professional teacher development. Continuing education of teachers. Science 

teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de apresentar a pesquisa e suas descobertas, me apresento como autora com o 

intuito de esclarecer os caminhos que me fizeram chegar até ela. Início pelo Ensino Médio, no 

curso de Magistério, no ano de 1993, onde pela primeira vez ouvi falar em Formação de 

Professores.  Nesse momento, não entendi muito bem o que mais, além dos conteúdos 

científicos das disciplinas, alguém que iria ensinar às crianças as primeiras letras deveria saber, 

mas, entendia à docência como sendo uma profissão e como tal, não poderíamos contar apenas 

com a boa vontade. Por isso, no ano seguinte ao término do curso de Magistério, em 1995, 

ingressava no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, porém, sem 

a certeza de que seria essa realmente minha profissão, contudo, convicta de que, se assim fosse, 

a formação representaria algo constante, assim como meu interesse pelo conhecimento, que me 

acompanharia em qualquer carreira. Concluí o curso em 2001, e em abril de 2002 ingressei 

como professora efetiva na Rede Municipal de Ensino, tendo sido aprovada em um concurso 

público realizado pela prefeitura municipal.  

Durante a graduação, o processo de ensino me intrigava, pois, como aluna, eu tinha 

consciência de que muito do que eu decorei para passar nas provas tinha ficado para trás e ainda 

assim as formas de ensinar no Ensino Básico se perpetuavam no Ensino Superior em um curso 

de Formação de Professores, que, sugeria mudanças, mas não as praticava. Sigo para a minha 

primeira especialização, nesse tempo, Mestrado era algo muito distante, inatingível, a ideia era 

fazer quantas especializações fosse possível. Depois da primeira, entendi que teria que fazer 

quantas fossem necessárias à minha formação. Escolhi a área de coordenação pedagógica 

fazendo um curso de Planejamento Educacional, e por ocasião da sua conclusão, fui convidada 

à função de coordenadora pedagógica com apenas 6 meses de docência, é claro que eu não sabia 

fazer nem uma coisa nem outra e percebi que os certificados não bastavam, precisava me 

desenvolver profissionalmente, e esse foi o início da minha trajetória como coordenadora, e do 

meu envolvimento com a formação continuada em serviço, períodos marcantes da minha 

profissionalização.Com o tempo, passei por algumas escolas e etapas, até que em 2010 assumi 

a coordenação de uma grande escola e fui designada a acompanhar professores da área de 

Ciências da Natureza e Matemática, aquela área que, na ocasião, nenhum Pedagogo queria 

assumir com medo de enfrentar professores especialistas que sabiam de didática tanto quanto 
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nós Pedagogos dominávamos as Ciências Naturais e  matemática, e não é que a grande 

vantagem estava em ensinar e aprender? Foi nessa experiência, que me aproximei do ensino de 

Ciências e daí em diante, mudei de escola outras vezes, mas sempre fazia questão de 

acompanhar essa área nas escolas que ofertavam os Anos Finais do Ensino Fundamental. A 

essa altura, a Formação Continuada de professores já era parte do meu cotidiano na 

coordenação, além de ter ingressado também como preceptora/tutora em uma Universidade 

particular, em um curso de Pedagogia, no auge da expansão da Educação à distância, inclusive 

retornando à UESC também como tutora da primeira turma de Pedagogia da Universidade 

aberta do Brasil - UAB. 

Dessa vez, por estar tão envolvida com o meio acadêmico, o Mestrado agora parecia 

algo possível e necessário, então escolhi um curso que tivesse relação com o trabalho que já 

vinha desenvolvendo e daí veio a aprovação em 2013 para um curso na área de Ciências e 

formação de professores, e em seguida o trancamento do curso por questões pessoais em 2014 

e nova aprovação em 2017, agora, mais uma vez de volta a UESC como discente no Programa 

de Pós-Graduação em Educação em Ciências – PPGEC. 

Nesse interstício, estive 2 anos fora da função de coordenação, mas sabia que existia na 

Rede Municipal de Ensino, um grupo de formação chamado “Grupo de Orientação de Estudos 

e Prática” – GOEP, que reunia os professores de Ciências para estudar e discutir o ensino de 

Ciências das escolas municipais. Dessa forma, de pronto, em 2016 retornei à função de 

coordenadora e comecei a frequentar os encontros, conhecer a dinâmica e tentar contribuir com 

os professores acompanhados por mim. Para minha surpresa, encontrei um espaço de formação 

esvaziado e um contexto de conflitos entre a categoria profissional e o governo, mas, decidi que 

seria sobre esse dia a dia do fazer Formação Continuada de Professores que queria pesquisar, 

entender e, consequentemente, colaborar com a melhoria da qualidade do que realmente vem 

sendo oferecido aos professores. Assim, chego a mais uma etapa importante dessa caminhada 

profissional, no papel de pesquisadora em um contexto real de formação em serviço, permeado 

por questões salarias, políticas e estruturais, onde o professor aventura-se a ensinar e, para tanto, 

deve dispor de condições favoráveis a essa prática.  

A nós, pesquisadores que representamos a Universidade e proponentes das formações 

que representam os organizadores da Educação Básica, cabe facilitar e potencializar o 

desenvolvimento e bem-estar profissional. Façamos então isso da melhor forma possível, 
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ouvindo suas críticas e anseios, mas, sem deixar de reafirmar que a formação ainda é o melhor 

recurso para promover melhores condições de trabalho.  

Sobre a temática Desenvolvimento Profissional Docente - DPD, conheci e me interessei 

pelo tema ao ler a ementa de uma das disciplinas, “Desenvolvimento Profissional de professores 

de Ciências e Matemática”, que compunha o núcleo de eletivas do primeiro Mestrado que não 

conclui, não cheguei a cursar, mas  desde 2013 até 2017 iniciando a pesquisa aqui relatada, li 

muito sobre o assunto e identifiquei que as questões que me intrigavam não diziam respeito aos 

cursos de formação continuada, a dinâmica destes estava clara pra mim, mas me inquietava 

entender  o que muda de fato na conduta dos professores e na aprendizagem dos alunos a partir 

do contexto de trabalho e da formação continuada? Como alguém se torna professor a partir 

disso? Acredito estar falando de profissionalidade quando trato de um conhecimento 

profissional específico da função docente. 

Para compreender melhor a relação entre Formação e o DPD, é que me proponho a 

desvelar a organização de uma formação totalmente elaborada e executada por uma Secretaria 

Municipal de Educação, sem nenhum tipo de vínculo com a Universidade, e a partir daí, analisar 

se a maneira como foi proposta, apresenta aproximações ou distanciamentos com elementos 

catalisadores de DPD apontados pela literatura recente e, se o que foi realizado está em 

consonância com esses elementos, bem como, identificar formas para potencializar a 

contribuição da formação nessa direção. 

Para reconhecimento do espaço reservado ao DPD no campo de estudos sobre Formação 

de Professores, foi importante conhecer pesquisas apresentadas através de teses e dissertações 

nacionais, sendo possível traçar um panorama dentro da área de Ensino de Ciências. Nesse 

intuito, a partir de buscas no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD, dos diversos trabalhos encontrados, foram selecionados 10 estudos que 

traziam alguma similaridade com a pesquisa em questão. 

Os aspectos aqui apresentados, apontam em quais pontos as pesquisas se aproximam ou 

se distanciam em relação aos parâmetros utilizados para avaliar a influência da formação sobre 

o DPD. Assim, começamos com o aspecto que mais diferencia os trabalhos encontrados da 

pesquisa aqui descrita nessa dissertação, o fato de que todos os contextos pesquisados são de 

cursos que tem parcerias e convênios com a Universidade por meio de: Projeto de Pesquisa 

(SANTOS, 2016); Formação Contínua em Serviço (AZEVEDO, 2013; SILVA, 2013); 

Programa de Iniciação à Docência (NASCIMENTO, 2014; CORRÊA, 2014); Grupo de 
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Discussão (MORITA, 2012); Grupos Colaborativos (MENEZES, 2010; LIMA, 2016; SOUZA, 

2016 e ROSA, 2017) e afins. Dessa forma, vale salientar que os membros das atividades 

formativas acima, participaram de forma voluntária e, em um dos casos, foram remunerados 

com adicional para tal atividade. 

Aproximam-se, porém, por anunciarem em consenso que o objetivo das atividades 

formativas, está em colaborar com o aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

docente realizado ao longo da vida profissional, com o escopo de assegurar uma ação docente 

efetiva que promova aprendizagens significativas aos alunos. Além disso, as pesquisas 

evidenciam que, apesar de ser convergente o fato de sabermos o que fazer para potencializar o 

DPD, ainda permanecemos no campo discursivo e precisamos avançar nesse aspecto, 

organizando programas mais objetivos, balizados em práticas reflexivas, colaborativas e 

investigativas. 

Em se tratando da opção pelo termo DPD ou Desenvolvimento Profissional de 

Professores existe uma variação entre os trabalhos, inclusive, sendo utilizados ambos os termos 

em vários deles, visto que, os próprios autores citados não o trazem de forma unificada, nem 

tampouco, se posicionam justificando tal escolha. Sobre isso Fiorentini e Crecci (2013), em seu 

ensaio teórico, argumentam que não se trata de substituir o termo formação, mas, se trata de 

demarcar uma distinção com o processo não contínuo e tradicional, visto que o DPD remete ao 

processo ou movimento de transformação dos sujeitos dentro de um campo profissional 

específico. No entanto,   no contexto norte-americano, em algumas situações DPD é utilizado 

para tratar de programas de formação continuada por entenderem que toda iniciativa nesse 

sentido tem como objetivo o desenvolvimento profissional .Dessa forma, o fato de utilizar 

categorias elencadas por Darling-Hammond et al (2017) como aquelas que nortearam nosso 

olhar sobre os dados, o termo DPD será utilizado para marcar o aporte teórico extraído de um 

estudo de três décadas, realizado por esta autora,  a partir de 35 trabalhos empíricos que 

fornecem evidências importantes de que a eficácia dos programas de DPD  se traduzem em 

bons resultados na aprendizagem dos alunos.   

A qualidade da educação escolar vem sendo amplamente discutida nas várias camadas 

da sociedade, com grande ênfase na importância do professor e da sua formação para o 

direcionamento e execução de propostas em prol da melhoria da escola e da aprendizagem dos 

alunos. 
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As pesquisas sobre educação tendem a avançar de uma fase apenas descritiva das 

propostas de formação, para um trabalho de reconhecimento do seu potencial e dos seus 

impactos na escola e na aprendizagem de professores e alunos, na qual a instituição educativa 

assume também a responsabilidade pelo DPD, junto ao professor. A perspectiva de formação 

docente voltada para o DPD é descrita por Marcelo (2009, p. 10), “como processo, que pode 

ser individual ou coletivo, mas que se deve contextualizar no local de trabalho do docente — a 

escola — e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais por meio 

de experiências de diferente índole tanto formais como informais. ” 

Diante desse contexto, propomos uma análise sobre a proposta da Secretaria Municipal 

de Educação da cidade Crystal1 para a Formação Continuada de professores, o que requer, 

portanto, um entendimento teórico sobre a Formação de professores, sobre o DPD, e, em 

especial, para esta pesquisa, sobre a formação dos professores de Ciências e suas as 

necessidades formativas.  

O programa de formação municipal recebeu o nome de GOEP a partir de 2013, e o 

professor formador foi denominado “Orientador de Estudos”. Assim, emerge a necessidade de 

conhecer, mediante quais circunstâncias essa Formação Continuada foi proposta, quais 

concepções de formação docente e de desenvolvimento profissional podem ser identificadas 

entre proponentes, formador e professores, a partir de cada contexto e como as mesmas se 

relacionam com princípios consensuais da literatura recente sobre os programas de DPD e sua 

contribuição para a qualidade dos processos educativos. 

Para isso, buscamos responder ao seguinte problema de pesquisa: como foi proposto e 

implementado o GOEP para professores de Ciências do município de Crystal e quais as relações 

entre suas características e os princípios de DPD atribuídos aos programas eficazes? 

Considerando todos os aspectos apresentados é possível identificar a relevância da pesquisa, 

por se tratar de um estudo sobre o processo de formação continuada e de Desenvolvimento 

Profissional Docente, a partir da análise de um programa desenvolvido pelo Departamento de 

Educação Básica – DEB, da cidade Crystal, dando voz aos participantes, buscando reunir 

elementos que possam ajudar a identificar nas práticas de formação alguns princípios de 

programas de DPD. Para tanto, traçamos como objetivo geral desta pesquisa: Analisar o 

Programa de Formação Continuada GOEP para professores de Ciências do município de 

                                                             
1 Crystal é um nome fictício atribuído ao município onde a pesquisa foi realizada, a fim de garantir o 

anonimato dos participantes da pesquisa. 
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Crystal, observando relações entre suas características e os princípios de DPD atribuídos aos 

programas eficazes, que será efetivado a partir dos objetivos específicos que seguem: 

 

o Delinear um perfil didático - histórico do GOEP. 

o Analisar a proposta e a implementação do GOEP sob a ótica do DPD. 

o Identificar aproximações e distanciamentos entre as características do GOEP e os 

princípios de DPD atribuídos aos programas eficazes.  

Essa pesquisa parte da hipótese de que é possível que uma proposta de formação 

continuada esteja alinhada a princípios de DPD considerados eficazes, desde que estes sejam 

considerados no processo de elaboração e avaliados periodicamente na sua fase de execução. 

Traremos nesse trabalho, o capítulo 1 dedicado a apresentação da fundamentação teórica dos 

principais eixos da pesquisa: Formação Continuada e DPD.   O capítulo 2 traz  o referencial 

teórico e discute  a relação entre o Ensino de Ciências por Investigação e a necessidades 

formativas dos professores. O  capítulo 3, traz o panorama didático-histórico da Formação 

Continuada no município de Crystal, a partir dos documentos técnicos da Secretaria Municipal 

de Educação-SEC e das falas dos responsáveis pela proposta, do orientador de estudos e dos 

professores participantes. Os procedimentos metodológicos são descritos e justificados no 

capítulo 4. No capítulo 5, há a análise dos dados, onde descrevemos a organização da proposta 

de formação e analisamos 3 encontros de orientação de estudos e prática sob a ótica dos 

princípios do DPD, no entrelaçamento com as histórias de 4 professoras  participantes,   2 

assessoras técnicas da Secretaria de Educação como proponentes e idealizadoras da proposta e 

do orientador de estudos no papel de realizador das ações e, em seguida,  apresentamos as 

considerações finais, apontando alguns desdobramentos para pesquisas futuras.    
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1 FORMAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

DOCENTE  

 

Este capítulo apresenta uma discussão teórica que embasa parte deste trabalho, a 

Formação Continuada de professores com ênfase no ensino de Ciências Naturais, suas 

implicações, e como esta temática vem sendo abordada nas pesquisas educacionais mais 

recentes. 

Abordamos também as pesquisas mais recentes sobre Desenvolvimento Profissional 

Docente e sua relação com a Formação Continuada.  

 

1.1 Da Formação Continuada ao DPD: como as pesquisas abordam essa temática? 

 

A Formação de Professores considera atualmente duas etapas que se complementam: a 

Formação Inicial e a Formação Continuada, que também pode se dar em serviço, sendo estas 

partes indivisíveis e insubstituíveis do DPD. 

A Formação Docente ou Formação de Professores em cursos específicos teve início no 

final do século XIX, e, segundo Gatti (2010), o ensino das primeiras letras era o destino 

daqueles que frequentavam as Escolas Normais que correspondiam, à época, ao nível 

secundário e, posteriormente, ao ensino médio a partir de meados do século XX. Essa 

configuração de formação inicial que atendia às exigências de uma mão-de-obra qualificada, 

de acordo com demandas da época, apesar da criação do curso de Pedagogia em 1939, 

continuou vigorando por muito tempo, até a publicação da Lei de Diretrizes e bases da 

Educação - LDB 9394 de 1996, quando ficou determinado que a formação desses profissionais 

seria, a partir dessa data, realizada por meio de Curso Superior, nas licenciaturas plenas. O 

artigo 62 da LDB 9394/96, apesar de admitir como formação mínima ainda os cursos normais, 

estipulou um prazo de dez anos para a adequação da formação dos professores em exercício, 

tornando, consequentemente, a habilitação em nível superior, exigência mínima para o ingresso 

de novos profissionais na rede pública de ensino. 

Além de exigir como formação inicial um novo grau de escolaridade àquele que optava 

pela carreira docente, houve também anteriormente, a partir de meados dos anos 70, a separação 

entre professores polivalentes, a quem era concedida licença para atuar da Educação Infantil e 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e especialistas, professores aptos ao ensino dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e ensino médio, sendo que os primeiros frequentam cursos de 

Licenciatura em Pedagogia nas faculdades ou departamentos de educação e os demais optam 

por diversas especialidades em departamentos específicos a cada área de conhecimento.  

A formação inicial de professores, cujo objetivo é o de oferecer saberes específicos 

básicos ao desempenho do trabalho docente, não almeja, contudo, suprimir a necessidade de 

um constante aperfeiçoamento, mediante tantas reformas educacionais e demandas cada vez 

mais complexas para o exercício da atividade de ensino. Além disso, existem dificuldades de 

caráter pedagógico que se refletem em resultados de aprendizagem cada vez menos 

satisfatórios, o que, certamente, justifica o fato de, nos anos 1990, o Ministério da Educação-

MEC ter começado a demonstrar uma grande preocupação com a fragilidade da formação dos 

professores, revelada principalmente, através de problemas relacionados a aprendizagem dos 

alunos. Preocupações estas que tem influência também da confirmação dessa insuficiência do 

ensino em estudos acadêmicos posteriores, a exemplo de Gatti e Nunes (2009) e Gatti e Barreto 

(2009) que trouxeram uma grande ênfase na Formação Continuada como possível solução para 

promover o DPD e, consequentemente, uma melhor qualidade na aprendizagem dos alunos. 

Para compreender o contexto atual, nos interessa, de forma breve, situar historicamente 

a Formação Continuada e em serviço para compreendermos melhor as demandas atuais. 

Primeiramente, na fase inicial da Formação Continuada de professores, situada em um 

período anterior a década de 70, segundo Imbérnon (2010), formavam-se poucos professores, 

que possuíam o monopólio de um pequeno saber que durava toda sua vida profissional, dessa 

forma, havia o predomínio de um modelo individual de formação onde cada um traçava seu 

itinerário formativo em busca de algum aprendizado.    

No contexto brasileiro, apesar de surgir fortemente a partir da década de 80 como 

“treinamento” (Galindo, 2011), a Formação Continuada vem sendo mais amplamente discutida 

nas produções acadêmicas, principalmente, a partir dos anos 90 e é considerada, inclusive, 

como um importante eixo norteador das políticas que visam melhorias na qualidade da 

Educação. 

Estudos demonstram uma forte relação entre resultados positivos de aprendizagem dos 

alunos e investimentos em políticas públicas para a formação docente inicial e em serviço, essa 

constatação, de acordo com Gatti, Barreto e André (2011, p. 199) “mostra que houve avanço 

na concepção de Formação Continuada, que parece estar passando de um conjunto de ações 
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dispersas para ter foco direcionado à proposta curricular, ou seja, para o cumprimento das 

expectativas de aprendizagem. ” Essa perspectiva assinala que o investimento na Formação 

Continuada se orienta para que os professores possam aperfeiçoar a ação docente, de modo que 

seus alunos obtenham sucesso na aprendizagem. Corroborando com essa ideia, Marcelo (2009) 

recorda a obra “O direito de aprender” (Darling-Hammond, 2001), ao afirmar que o direito do 

aluno de aprender está condicionado a necessidade de que o professor, assim como qualquer 

profissional, amplie, aprofunde e melhore a sua competência profissional e pessoal. Marcelo 

(2009, p.8) corrobora com a referida autora a afirmar que: 

 

Sendo assim, para os docentes, ser professor no século XXI pressupõe o assumir que 

o conhecimento e os alunos (as matérias ‑primas com que trabalham) se transformam 

a uma velocidade maior à que estávamos habituados e que, para se continuar a dar 

uma resposta adequada ao direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço 

redobrado para continuar a aprender. 

 

  

Diante das constatações em relação à formação e sua influência na melhoria das práticas 

pedagógicas, as políticas públicas de Formação Continuada do professorado precisam estar 

cada vez mais presentes no cenário nacional e devem estar pautadas em concepções voltadas 

para o DPD e diante de demandas formativas mais abrangentes, por isso, faz-se necessário que 

passem a considerar necessidades práticas e contextuais, assim como as temáticas atuais de 

cada área do conhecimento. 

O termo Desenvolvimento Profissional – DP, foi introduzido no cenário educacional 

brasileiro de acordo com Fiorentini; Crecci (2013, p. 11) “para enfatizar o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do professor ao invés de seu processo de formação, 

demarcando uma diferenciação em relação a ideia de formação docente baseada em cursos que 

não estabelecem relação com o cotidiano e com as práticas profissionais. ” De acordo com 

Mourão (2017) a origem do DPD está no próprio Desenvolvimento Profissional -DP que nos 

remete a ideia de empregabilidade cuja responsabilidade de conseguir uma posição no mercado 

de trabalho é do próprio trabalhador e sendo assim aumenta a sua preocupação com o seu 

desenvolvimento. 

Apesar de ser comum ouvir falar de DP em todas as categorias profissionais, em uma 

revisão sistemática da literatura nacional e estrangeira em artigos publicados de 1994 até 2014 

realizada por Mourão (2017), prevalecem os trabalhos da área educacional, o que demonstra 

um aumento no interesse por pesquisas que abordam essa temática. Diante desse contexto, o 
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DPD vem se consolidando na área educacional como forma de estabelecer conexões entre a 

formação continuada e o movimento de aprendizagem e transformação ocasionado por ela. 

Dessa forma, utilizamos aqui a definição que melhor representa essa concepção de DPD, 

que como descreve Darling-Hammond et al (2017, p. 2, tradução nossa), “seria a aprendizagem 

profissional estruturada que resulta em mudanças nos conhecimentos e práticas do professor e 

melhoria na aprendizagem dos alunos, sendo, dessa forma, entendida como um 

desmembramento da Formação Continuada desde que esta seja organizada a partir de práticas 

formativas potencializadoras. ” 

Além da definição de Darling-Hammond et al, encontramos alguns outros presentes na 

literatura que corroboram com a apresentada acima,  

 

O desenvolvimento profissional consiste em todas as experiências naturais de 

aprendizado e aquelas atividades conscientes e planejadas que se destinam a 

beneficiar direta ou indiretamente o indivíduo, grupo ou escola e que contribuem, 

através delas, para a qualidade da educação em sala de aula. É o processo pelo qual, 

sozinhos e com os outros, os professores revisam, renovam e ampliam seu 

compromisso como agentes de mudança para os propósitos morais do ensino; e pelo 
qual eles adquirem e desenvolvem criticamente o conhecimento, habilidades e 

inteligência emocional essenciais para um bom pensamento profissional, 

planejamento e prática com crianças, jovens e colegas através de cada fase de suas 

vidas docentes. (DAY, 2002, p.4, tradução nossa) 

 

O desenvolvimento profissional docente caracteriza-se por uma atitude permanente 

de indagação, de formulação de perguntas e problemas e a busca de suas soluções. 

(MARCELO, 2009, p.9) 

 

Os programas de desenvolvimento profissional são esforços sistemáticos para 
promover a mudança nas práticas de sala de aula dos professores, nas suas atitudes e 

crenças e nos resultados de aprendizagem dos alunos. (GUSKEY, 2002, p.381) 

 

 

As definições acima, já dizem, por si mesmas, quais características devem ter as ações 

que objetivem promover o DPD, e, para completar a informação Darling-Hammond et al. 

(2009, tradução nossa) destacam alguns requisitos básicos das práticas eficazes de 

desenvolvimento profissional: 

 

a) ocorrem de modo intensivo e contínuo; 

b) são conectadas às práticas docentes;  

c) o foco de atenção incide sobre a aprendizagem dos alunos;  

d) são planejadas para atender aos conteúdos curriculares específicos;  

e) são alinhadas às prioridades e às metas de melhoria do ensino e 

f) são projetadas para construir relações fortes entre os professores  
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A partir desses requisitos, entendemos que a continuidade da formação precisa ser 

garantida por meio de uma sequência de atividades, com objetivos bem definidos, e que não 

importa tão somente o tempo de duração da proposta em horas de contato presencial, e sim a 

conectividade que é possível estabelecer com o currículo escolar, seus conteúdos e expectativas 

de aprendizagem dos alunos e a pratica docente. 

Nesse contexto, o DPD do qual estamos tratando, não é apenas mais um termo 

polissêmico que substitui tantos outros como Formação Permanente, Formação em Serviço, 

Formação Continuada, ao contrário disso, configura-se como um novo olhar para o verdadeiro 

objetivo da formação de professores, superando a abordagem do déficit, seja ela inicial ou 

continuada, em especial atenção àquela que está direcionada aos docentes em efetivo exercício 

da profissão. Portanto, independente da proposta formativa, espera-se que haja aprendizagem 

e, como consequência, desenvolvimento profissional. 

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, várias ações vêm sendo 

implementadas e regulamentadas por meio de instrumentos normativos diversos, sendo as mais 

importantes dos últimos 5 anos a Lei 12.796/13 que altera a Lei no 9.394/96 e estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 

educação e dar outras providências, cujo teor aborda a formação de forma mais abrangente. 

Outro importante documento, porém, mais específico, é Parecer CNE/CP 02/2015, aprovado 

pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 9 de junho de 2015, e 

homologado pelo Ministério da Educação - MEC em 24 de junho de 2015, 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. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs de 2015, no seu parágrafo único 

a Formação Continuada decorre de concepção de desenvolvimento profissional dos 

profissionais do magistério que leva em conta: 

  

 I - Os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação 

básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está 

inserida; 

 II - A necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao 
conhecimento, à ciência e à tecnologia;  

III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita 

refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática 

IV - O diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de 

contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de 

gestão da sala de aula e da instituição educativa. (BRASIL, 2015, p.14) 
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A Concepção de DPD, a partir da Formação Continuada, trazida por esse documento 

oficial apresenta, especialmente nos itens I e III citados acima, indicações daquilo que os 

formuladores de propostas de Formação Continuada precisam considerar em relação aos 

contextos de atuação do professor e os desafios ali presentes. Estamos diante de um novo olhar 

sobre as necessidades formativas do professor que extrapolam os saberes docentes e nos 

remetem a um novo foco: as práticas docentes. 

Para Dourado (2015), a Formação Continuada deve se efetivar por meio de projeto 

formativo que tenha por eixo a reflexão crítica sobre as práticas e o exercício profissional e a 

construção identitária do profissional do magistério, o que envolve vários desdobramentos e 

possibilidades de organização, como alguns sugeridos no próprio documento das diretrizes a 

saber: 

 

Atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas 

e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação 

básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 

busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 

docente. (DOURADO, 2015, p.312)  

 

 

São considerados cursos de Formação Continuada, nos DCNs, todas as propostas desde 

as ofertadas pelas próprias redes de ensino aos professores em serviço até aquelas a nível de 

pós-graduação em cursos ou programas de Doutorado.  

 Dourado (2015), afirma também que, durante o processo formativo, deverá ser garantida 

a efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos 

para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência e a qualidade 

do ensino.   

As preocupações com a melhoria da qualidade do ensino mobilizam a legislação e as 

pesquisas na área da formação de professores que demonstram interesse particular na análise 

da qualidade dos cursos oferecidos, bem como na concepção de formação expressa nos modelos 

propostos para a formação inicial e continuada.  

Os estudos de Marli André entre os anos de 2009 e 2010 apontam diferentes avanços e 

lacunas nas pesquisas no campo da formação de professores, chegando à conclusão que, 

 

Não basta fixar-se apenas nas representações, saberes e práticas do professor – 

deixando de articulá-los aos contextos em que surgiram às circunstâncias em que 

foram produzidas e às medidas a serem tomadas para promover a aprendizagem da 

docência. (ANDRÉ, 2010, p.176). 
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Complementando os estudos citados acima, Imbernón (2010), aborda questões relativas 

às demandas da formação docente decorrentes dos avanços observados na formação 

permanente do professorado frente às críticas quanto a racionalidade técnica – formativa e 

contribui dizendo que: 

Agora no início do século XXI, quando tudo é mutável, modificado e mais complexo, 

necessitamos olhar para trás sem revolta, para ver o que nos serve descartar aquilo 

que não funcionou, por mais que alguns se empenhem em continuar propondo-o e 

desenvolvendo-o, e construir novas alternativas que beneficiem a formação dos 

professores e, portanto, a educação promovida por eles. (IMBERNÓN, 2010, p. 25) 

 

As transformações advindas de todo esse contexto social mutável e dinâmico impactam 

na escola e na sua função social, portanto, a Formação Docente seria a oportunidade de agregar 

à prática do professor novas formas de compreender o ensino e a aprendizagem que 

potencializem e contribuam com o desenvolvimento de professores e alunos. 

As propostas de Formação Continuada ofertadas aos professores em serviço, ou seja, 

aqueles que exercem à docência, seja na esfera nacional, estadual ou municipal, tornam-se um 

cenário propício para a investigação das potencialidades formativas, em vistas a quantidade e 

diversidade de iniciativas existentes para cumprir uma agenda de formações crescente e 

abrangente. Porém, para a realização destas investigações, André (2009), nos alerta que:  

 

É preciso, que essas pesquisas não se limitem a apenas reproduzir o que dizem os 

professores, mas que efetivamente procurem compreender o contexto de produção 

desses discursos, as razões que os levam a se pronunciar dessa ou daquela maneira, a 

quem se dirigem, o que pretendem. Além disso, deve haver um esforço para ir além 

da constatação, tentando encontrar caminhos ou alternativas para o aperfeiçoamento 

da prática profissional, o que, na medida do possível deve ser um empreendimento em 

colaboração entre pesquisador e professor. Caso contrário, correremos o risco de 

reiterar o já conhecido, a mesmice. (ANDRÉ, 2009, p.51) 

 

Para esta pesquisa, está sendo utilizada uma perspectiva de Formação Continuada e em 

serviço que considera o perfil do professor que já passou por um momento inicial de formação 

acadêmica e está inserido em uma rede de ensino e esta, por sua vez, oferece oportunidades de 

Formação Continuada que podem ou não ter vínculo com alguma Instituição de Educação 

Superior. Tal modelo de formação  traz importantes instrumentos para análise crítica de 

processos formativos, ancorada nos estudos de Imbernón (2002, 2010); Garcia (1999, 

2009);Darling–Hammond (2008, 2009, 2014, 2017)  que acreditam na formação docente como 
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parte de um  desenvolvimento profissional contínuo, que avança durante o percurso 

profissional,  extrapola eventos específicos de aprimoramento através de cursos e abarca 

questões relativas a valorização, remuneração,  carreira docente, ambiente de trabalho, 

estruturas organizacionais, níveis de participação e de decisão. 

Entre a Formação Continuada e o DPD não se trata de  optar por um ou outro, porque 

se considerarmos o significado do termo formar, originalmente refere-se a dar forma a algo ou 

alguém, algo de fora para dentro (Fiorentini;Crecci, 2013) que está normalmente associado a 

cursos, oficinas, seminários ou treinamentos, em contrapartida, o termo desenvolvimento 

transmite a ideia de processo, de mudanças, de transformação pessoal e profissional, portanto, 

a formação relaciona-se com o Desenvolvimento sendo um instrumento poderoso para que ele 

aconteça. 

Alguns autores como Nóvoa (2008), Imbernón (2010) e Marcelo (2009) vêm centrando 

suas discussões no conceito de DPD, pois entendem que não existe uma justaposição entre as 

formações e sim um contínuo que perdura durante toda a vida profissional do docente. Deste 

ponto de vista, o DPD pode ser entendido “como uma atitude permanente de indagação, de 

formulação de questões e procura de soluções. ” (MARCELO, 2009, p.9). 

Alguns aspectos são favoráveis a essa concepção de formação como desenvolvimento 

profissional, e um deles é o fato de que não existe um único modelo definido como eficiente, 

pois Marcelo (2009, p.11) afirma que:  

O desenvolvimento profissional pode adotar diferentes formas em diferentes 

contextos. Por isso mesmo, não existe um só modelo de desenvolvimento profissional 

que seja eficaz e aplicável em todas as escolas. As escolas e docentes devem avaliar 

as suas próprias necessidades, crenças e práticas culturais para decidirem qual o 

modelo de desenvolvimento profissional que lhes parece mais benéfico.  

 

 

Portanto, está expressa aqui a ideia de que não existem modelos prontos a serem 

aplicados e sim premissas básicas que se ajustadas ao contexto onde serão desenvolvidas podem 

favorecer resultados positivos. A seguir elencamos alguns princípios sintetizados por Vaillant 

e Marcelo (2012, p.172 - 175): 

  

1) O conteúdo do Desenvolvimento Profissional determina sua eficácia; 

2) O eixo articulador é a análise da aprendizagem dos estudantes; 

3) Os docentes devem identificar o que necessitam aprender; 

4) A escola é o telão de fundo; 

5) A resolução colaborativa de problemas é um pilar; 

6) O desenvolvimento profissional deveria ser contínuo e evolutivo; 

7) É preciso garantir a incorporação de múltiplas fontes de informação; 
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8) É necessário levar em consideração as crenças como filtro do conhecimento e 

orientadores da conduta; 

9) O desenvolvimento profissional integra um processo de mudança.  

 

 

Em suma, a literatura baseada no entendimento de pesquisadores nacionais e 

internacionais, tem trazido visões consensuais sobre o DPD que culminam na interpretação de 

que não é uma escolha acertada reduzir a formação docente a momentos individuais de cursos 

de aperfeiçoamento, quando na verdade a trajetória profissional se constrói na vivência de 

situações reais de ensino, em acontecimentos que envolvem fatores organizacionais na 

resolução de problemas práticos.  

Nóvoa (1992), considera o desenvolvimento sob três aspectos: o pessoal (produzir a 

vida do professor), o profissional (produzir a profissão docente) e o organizacional (produzir a 

escola). Essa tríade reforça uma ideia de que os projetos pessoais e profissionais devem engajar-

se aos projetos das instituições de formação de forma equilibrada entre procura e oferta. O autor 

afirma ainda que a aprendizagem ao longo da vida justifica-se como direito da pessoa e 

necessidade da profissão não devendo apresentar-se como obrigação e sim com o objetivo de 

fomentar a construção de redes, a partilha de experiências. 

 

1.2 O desenvolvimento Profissional Docente como objetivo principal da   formação: alguns 

modelos  

 

O termo DPD na literatura, muitas vezes, se confunde ou é utilizado para substituir o 

termo Formação Continuada, portanto a título de esclarecimento, estamos compreendendo essa 

relação como: 

 

Formação Continuada -associado a cursos, oficinas e treinamentos.  

DP - Associado ao processo ou movimento de transformação e constituição dos 
sujeitos dentro de um campo profissional específico. Um processo, portanto, de vir a 

ser, de transformar-se ao longo do tempo ou a partir de uma ação formativa. 

(FIORENTINI; CRECCI, 2013, p.13)  
 

As pesquisas sobre DPD se apresentam sob duas perspectivas, o que implica em dois 

caminhos a serem percorridos pelos pesquisadores, o primeiro tem foco no professor, suas 

experiências de aprendizagem tendo como objetivo compreender seu significado e os fatores 
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que a influenciam (KELCHTREMANS, 2004).O outro olhar sobre o DPD que norteia as 

pesquisas nessa área, tenta ir além da descrição, interrogando acerca das formas pelas quais 

pode ser organizado o  um programa de desenvolvimento profissional para que esse seja mais 

eficiente. 

Dito isto e tendo em vista o objetivo da pesquisa, buscamos indicativos de similaridades 

entre as características de um Grupo de Orientação de Estudos e Prática e os princípios que 

norteiam os programas de DPD, optando por fazê-lo a partir da análise de uma experiência 

formativa planejada e consciente, indo além das descrições, avançando para a identificação das 

formas pelas quais podemos promover o desenvolvimento profissional dentro de uma proposta 

de formação, para tanto, é preciso entender quais condições apresentam-se mais favoráveis a 

esse processo.  

Segundo Marcelo (2009), para facilitar o desenvolvimento profissional dos docentes, é 

necessário compreender o processo mediante o qual eles crescem profissionalmente, além das 

condições que contribuem ou dificultam esse crescimento. O autor discute também alguns 

modelos de desenvolvimento profissional e apresenta inicialmente aquele que considera estar 

implícito na maioria dos programas de promoção de desenvolvimento profissional.  

 

Figura 1 - O Modelo implícito no desenvolvimento profissional docente 

 

Fonte: Marcelo, C. (2009, p. 16) 

 

O modelo apresentado acima revela uma crença na capacidade imediata de 

transformação a partir da formação, sem levar em consideração que as ações formativas tendem 

a esbarrar em concepções pessoais diversas e dificuldades externas que corroboram com a 

ausência de mudanças nas ações dos professores.   
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Alguns autores indicam não ser dessa forma que acontece o processo de 

desenvolvimento, apresentando outras possibilidades como a de Guskey, ao defender que “os 

professores mudam as suas crenças, não como consequência da sua participação em atividades 

de desenvolvimento profissional, mas sim comprovando, na prática, a utilidade e 

exequibilidade dessas novas práticas que se querem desenvolver”. (GUSKEY, 2002, p. 383)  

Nesta perspectiva, o modelo seria organizado da seguinte forma: 

 

Figura 2- Modelo do processo de mudança dos professores, de Guskey (2002) 

 

 

Fonte: Guskey (2002, p. 383) 

 

A organização acima transfere a mudança de crenças e atitudes para a última etapa, 

considerando, que somente após as evidências dos resultados na aprendizagem dos alunos é que 

o professor modifica a sua postura, mesmo assim, nesse modelo, ainda permanece uma lógica 

linear de acontecimentos. 

Vimos anteriormente, que o desenvolvimento não acontece de forma linear e sim em 

um movimento de ir e vir constantes, já que está diretamente relacionado a questões de cunho 

pessoal, e para reforçar essa ideia, de forma a criticar a linearidade dos modelos apresentados 

acima, Clarke e Hollinsworth (2017) apresentam um modelo dos processos de desenvolvimento 

e aprendizagem dos professores denominado modelo inter-Relacional de Desenvolvimento 

Profissional que está dividido em quatro domínios: 

 

 Domínio externo (fontes externas de informação ou estímulo);  

 Domínio pessoal (conhecimentos, crenças e atitudes);  

 Domínio da prática (experimentação profissional)  

   Domínio da consequência (resultados obtidos). (CLARKE e HOLLINSWORTH, 

2017, p.464) 

 

Desenvolvimento 
Profissional

Mudança de 
práticas na sala 

de aula

Mudança nos 
resultados da 
aprendizagem 

dos alunos 

Mudança nas 
crenças e 

atitudes dos 
professores
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Figura 3 - Modelo  inter-Relacional de Desenvolvimento Profissional 

 

            Fonte: Clarke e Hollinsworth (2017, p.464, tradução nossa ) 

 

 

Para este trabalho, trouxemos os principais modelos que representam as formas de se 

promover o desenvolvimento dos profissionais docentes discutidos na literatura específica da 

área. Sabemos que a discussão não se esgota aqui, no entanto, podemos compreender a 

relevância de se abordar tanto o pensamento do professor quanto a sua conduta para melhor 

compreender suas formas de aprender e ensinar. 

Notadamente, os programas de formação precisam se transformar em programas de 

desenvolvimento profissional, pois as necessidades formativas dos professores vão além dos 

conhecimentos pedagógicos disponibilizados na maioria das propostas de formação. Para além 

do conhecimento pedagógico, de acordo com a base de conhecimentos para o ensino proposta 

por Schulman (1987), são sete os conhecimentos, a saber: Conhecimento do Conteúdo; 

Conhecimento do Currículo; Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK); Conhecimento 

Pedagógico Geral; Conhecimento dos Alunos e de suas características; Conhecimento dos 

Contextos; Conhecimento dos Objetivos, finalidades e valores educacionais, e de seus 

fundamentos filosóficos e históricos. O autor acrescenta que, esses conhecimentos da base, o 

PCK se destaca como sendo o conhecimento exclusivo de professores. 
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Assim, a literatura (DAY, 2002; DARLING-HAMMOND, 2009, 2017; IMBERNON, 

2010; MARCELO, 2009) nos remete a constatação de que o professor transita por espaços de 

aprendizagem diversos ao longo da trajetória profissional e que sua capacidade de 

desenvolvimento não caberia em uma proposta de Formação Continuada que não observasse as 

dinâmicas do cotidiano escolar como fator preponderante de avanços e retrocessos na carreira. 

Os autores já citados, enxergam também a valorização da coletividade no exercício 

docente e a relação entre a Formação Continuada e a renovação do trabalho escolar com as duas 

principais tendências na Formação Continuada de professores. A formação só terá sentido se 

suas ações estiverem articuladas com o trabalho escolar e pedagógico, ajudando a promover 

novas formas de ensinar e de aprender.  

Superar o isolamento docente e a tendência de responsabilizar o professor pelas mazelas 

da educação, fazem com que propostas formativas que prezem pelo DPD pressuponham uma 

valorização dos aspectos contextuais, organizativos e orientados para a mudança (MARCELO, 

1992). Assim, está claro que nem todo processo formativo está caracterizado como DPD e na 

sessão seguinte serão suscitadas algumas maneiras de alcançar esse propósito. 

 

1.3 Potenciar o DPD, eis a questão: como fazê-lo? 

 

  

Quais elementos presentes na Formação Continuada podem favorecer o DPD? Para 

quais ações devemos conduzir os esforços para melhorar a aprendizagem dos professores? 

Estudos sobre DPD, (Day,2002; Darling-Hammond,2009,2017; Marcelo,2009; 

Imbernon,2010) revelam que existem elementos, indicadores ou princípios que sinalizam 

algumas características que são encontradas em programas que obtém sucesso no alcance dos 

seus objetivos. 

Nos modelos convencionais de Formação Continuada, o formador  está posicionado 

como "especialista externo", com o papel de compartilhar conhecimento e experiência com a 

comunidade de professores que são consequentemente posicionados como "necessitados", sem  

conhecimento acadêmico (Hollingsworth e Clarke, 2017), essa é a primeira grande diferença 

dos modelos que demonstram bons resultados, pois dessa forma os aprendizados são 

superficiais e descontinuados. 
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Ao contrário dos modelos convencionais, Darling-Hammond e Lieberman (2012) 

destacam que, em diversos países, consolidam-se práticas formativas articuladas ao 

desenvolvimento curricular, tais como planejamento colaborativo, estudos de aula e realização 

de diferentes tipos de pesquisa-ação. Fiorentini e Crecci (2013) indicam que no Brasil, também 

encontramos estudos, como os de Fiorentini et al. (2011) e Passos et al. (2006), que 

desenvolvem análises de práticas indutoras ou catalisadoras de DPD que inter-relacionam 

formação docente e mudança curricular em um contexto de colaboração e investigação entre 

formadores da universidade e professores da escola básica.  

Diante disso e com o apoio da literatura disponível sobre DPD, foi possível sistematizar 

alguns elementos potencializados, principalmente, a partir de uma pesquisa realizada por 

Darling-Hammond et al (2017) na qual foi realizado um levantamento de 35 pesquisas das 

últimas 3 décadas em relação à mudança das práticas dos professores que resultaram na 

melhoria dos resultados dos alunos, e dessa forma, foram levantados elementos predominantes 

em modelos bem-sucedidos de DPD. A autora já havia, em estudo anterior (Darling-Hammond 

et al, 2009), sinalizado que as práticas eficazes de desenvolvimento profissional ocorrem de 

modo intensivo e contínuo, são conectadas às práticas docentes, seu foco de atenção incide 

sobre a aprendizagem dos alunos, são planejadas para atender aos conteúdos curriculares 

específicos, são alinhadas às prioridades e às metas de melhoria do ensino e são projetadas para 

construir relações fortes entre os professores. 

Segundo Borko (2004), ao pensar sobre essas questões, é útil identificar os elementos-

chave que compõem qualquer sistema de desenvolvimento profissional: 

 

O programa de desenvolvimento profissional; 

Os professores, que são os aprendizes do sistema;  
O facilitador, que guia os professores à medida que eles constroem novos 

conhecimentos e práticas;  

O contexto em que ocorre o desenvolvimento profissional. (BORKO, 2004, p.4) 

 

 

Diante desses elementos que compõem o sistema de DPD, buscamos sua sistematização 

em situações reais de Formação Continuada e encontramos no estudo mais recente citado 

anteriormente, onde foram identificadas por Darling-Hammond et al (2017), sete características 

de eficiência do DPD, a saber: Foco no Conteúdo; Aprendizagem Ativa; Apoio e colaboração 

em contextos de trabalho; Uso de modelos de prática; Suporte Especializado; Oportunidades 

de feedback e reflexão; duração sustentada. 
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No próximo capítulo explicaremos cada uma desses elementos, relacionando-os com as 

necessidades formativas dos professores (Gil-Pérez e Carvalho, 2011), portanto, é importante 

salientar que propomos uma abordagem à formação de professores alinhada aos princípios do 

Ensino de Ciências por Investigação por entender que além do conteúdo da formação, como 

mencionado anteriormente como determinante para a eficácia da Formação Continuada, 

precisam estar claros o objetivo do ensino de Ciências e a abordagem capaz de garantir aos 

docentes estratégias para que haja aprendizagem em consonância com o que foi proposto. 
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2 O DPD E AS NECESSIDADES FORMATIVAS DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS       

NATURAIS 

 

Este capítulo apresentará os princípios do DPD representados por sete elementos que 

contribuem com sua efetividade, traçando um paralelo entre eles e as necessidades formativas 

dos professores de Ciências. 

 Trataremos também do Ensino de Ciências por Investigação como uma abordagem 

didática promissora em contextos de formação docente, quando utilizados como metodologia, 

para que estes venham a ser potencializadores do DPD. 

 

2.1. Os princípios do DPD e suas características  

 

Algumas oportunidades de formação podem se tornar poderosas e potencialmente 

favoráveis ao que chamamos nessa pesquisa de DPD. Assumimos esse termo como 

consequência e não como substituto da Formação Continuada que, se bem direcionada e aliada 

a outros fatores pessoais e organizacionais, pode desencadear em mudanças efetivas na prática 

docente e na aprendizagem dos alunos.  

Durante décadas de pesquisas sobre DPD, em nível nacional e Internacional, foram 

sendo delineados alguns aspectos que se mostraram como responsáveis pelo sucesso dos 

programas de formação avaliados positivamente, e foram sendo nomeados de várias formas: 

princípios (HAWLEY; VALLI, 1998), elementos (DARLING-HAMMNOND, 2009, 2017) 

características (MARCELO, 2009; HUNZICKER, 2011), fatores (DAY, 2002). Para nossa 

pesquisa utilizaremos princípios, a partir dos estudos de Darling-Hammond et al (2017), que 

considera os elementos descritos abaixo, como componentes típicos da aprendizagem 

profissional de alta qualidade.  

Como já citamos anteriormente, DPD tem a ver com aprendizagem de professores e 

alunos e, sobre aprendizagem profissional Day (2002) afirma que tendo uma perspectiva focada 

no aluno, precisará reconhecer as características e os papéis do aluno, da cultura organizacional, 

dos colegas e da liderança como fatores que contribuem para a qualidade da aprendizagem e do 

desenvolvimento profissional.  

A Figura abaixo servirá de ilustração das maneiras pelas quais outros fatores além da 

formação estão inter-relacionados em prol do DPD. 
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Figura 4 - Fatores que contribuem para a qualidade da aprendizagem   profissional 

 

DAY, 2002, p.4, tradução nossa  

 

 

 Tentamos ilustrar por meio da figura 4 o caminho para a eficácia da aprendizagem 

docente e destacar que a formação pode sim estar a serviço dessa aprendizagem, para isso,  basta 

que suas ações envolvam também a escola e todo o contexto onde o docente encontra-se 

inserido, como forma de colaborar com as mudanças necessárias, dito isso, seguem alguns  

elementos que, estando presentes, facilitam o processo de DPD, pois Darling-Hammond et al 

(2009) afirma que a pesquisa sobre o desenvolvimento profissional efetivo começou a criar um 

consenso sobre princípios-chave na concepção de experiências de aprendizagem que podem 

afetar o conhecimento e as práticas dos professores.  
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2.1.1 Foco no conteúdo 

 

O conteúdo da formação deve estar relacionado com o que os professores ensinam, 

portanto, o mais próximo possível dos currículos específicos da disciplina, o que contrapõe o 

modelo genérico de formação, onde se discutem temas aleatórios sem relação direta com a sala 

de aula. “Não podemos separar a formação do contexto de trabalho porque nos enganaríamos 

em nosso discurso.Ou seja, tudo o que se explica não serve para todos nem se aplica a todos os 

lugares.”(IMBERNÓN, 2010, p.9). 

O conteúdo ao qual nos referimos diz respeito aos conteúdos científicos e pedagógicos, 

sendo os conteúdos científicos  os conceitos básicos de determinada área, os consteúdos 

construídos e acumulados na história da humanidade, das maneiras de pensar e compreender a 

sua construção,  identificar como se relacionam e como podem ser verificados, avaliados e 

expandidos; como essas ideias e os seus fundamentos foram formulados e de que maneira se 

relacionam com diferentes campos, de modo a poder selecionar e usar exemplos significativos, 

problemas e aplicações nas suas aulas (DARLING-HAMMOND, 1997). 

Portanto, corroborando com ideia de que o conteúdo do DPD determina sua eficácia, 

Marcelo e Vailant (2012) afirmam que devemos tratar diretamente do que se espera que os 

estudantes aprendam e sobre estratégias didáticas que a pesquisa e a experiência demonstram 

como eficazes.  

 

2.1.2 Aprendizagem Participativa 

 

Aprender ativamente significa participar da formação ao invés de assistir passivamente 

os ensinamentos de um especialista, sendo assim, o “aprendizado ativo” sugerido por Darling-

Hammond et al (2017) deve se afastar dos modelos de aprendizado tradicionais que são 

genéricos e utilizar modelos que envolvam professores diretamente nas práticas que estão 

aprendendo, de preferência conectados as salas de aula e aos alunos. 

Segundo a autora, o modelo de aprendizagem ativa pode incorporar também outros 

elementos como colaboração, feedback , reflexão , além do uso de modelos da prática e 

permitem aos professores transformar seu ensino e sua visão sobre a aprendizagem dos seus 

alunos , já que dessa forma estariam praticando as aulas com seus pares para entender melhor 

os alunos e sua aprendizagem. 
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Essa visão exige que a formação continuada seja organizada a partir de novos 

parâmetros. Compreendemos que o professor precisa vivenciar, durante o processo de 

formação, situações de aprendizagem que possam ser levadas para sua sala de 

aula.(ABREU et al. 2013, p.25) 

 

 

Segundo Marcelo (2009),  está a emergir uma nova perspectiva que entende o DPD 

como tendo algumas características elementares, sendo a primeira delas relacionada a melhor 

forma de conduzir a aprendizagem do professor, baseada no construtivismo, e não nos modelos 

transmissivos, entendendo que o professor é um sujeito que aprende de forma ativa ao estar 

implicado em tarefas concretas de ensino, avaliação, observação e reflexão. 

Dessa forma, como já dito anteriormente, o DPD tem como princípio a aprendizagem 

profissional e nada melhor do que a participação em atividades desempenhando o papel de 

aprendente, para mobilizar conhecimentos necessários a realização destas no contexto escolar, 

pois de acordo com Briccia e Carvalho (2016, p.16),  

 

Passar pela situação de ensino como aprendiz, observando sua própria prática, refletir 

sobre como as atividades serão aplicadas em sala de aula (qual a postura do professor, 

quais questões devem ser colocadas, qual é o tempo necessário para que os alunos 

reflitam sobre ela) são passos fundamentais para que o professor ou professora possam 

desenvolver sua segurança no trabalho com a disciplina e, consequentemente, no 

momento de Condução do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

As atividades formativas não se encerram nos encontros formativos, pois, é na sala de aula que 

as aprendizagens serão concretizadas e validadas pelo professor a depender de sua aplicabilidade a sua 

realidade e possíveis avanços em decorrência dela.  

  

2.1.3 Modelos de prática 

 

A prática docente, em um bom programa de desenvolvimento profissional, é utilizada 

para diminuir a distância entre ensino idealizado e o real desempenho de alunos, professores e 

material didático em sala de aula. Ao contrário da aprendizagem ativa que exercita uma 

simulação de aula, a estratégia do modelo ou exemplo de aula é utilizado para a reflexão sobre 

aulas que foram ministradas com base ou não na vivência, e que são gravadas para possíveis 

sessões de reflexão, para Carvalho (2000, p.73) 
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Essa é uma faceta dos cursos de formação inicial ou permanente que se tem mostrado 

bastante promissora, pois discute os problemas do ensino, tomando por base situações 

reais do próprio ensino e tornando possíveis, pelo uso do vídeo, atividades 

metacognitivas entre os professores e a construção coletiva dos conceitos que 

envolvem o ensino e a aprendizagem, a partir da reflexão sobre a ação do professor. 

 

Além das aulas gravadas dos próprios professores existem outros tipos de modelos que 

podem ser utilizados nessa estratégia de formação, estudo de casos reais de ensino extraídos de 

salas de aula e escrito por professores, demonstração de aulas, planos de unidade ou de aula, 

observações dos pares, análise de materiais curriculares que podem ser amostras de avaliações 

ou de trabalho dos alunos (DARLING-HAMMOND et al, 2017). Qualquer dessas alternativas 

é válida desde que o professor esteja engajado como o processo formativo a ponto de analisar 

seus próprios equívocos e de outros de forma técnica e estruturada com vistas a transformações 

na prática que beneficiem os alunos em seu desempenho. 

 

2.1.4 Colaboração  

 

Ao contrário das práticas tradicionais de formação, que não se relacionam com a sala de 

aula, as experiências mais eficazes para o desenvolvimento profissional docente são aquelas 

que se baseiam na escola e que se relacionam com as atividades diárias realizadas pelos 

professores; 

A colaboração é vista como uma abordagem de formação que aponta várias 

características inovadoras e a principal delas é pensar no professor como parte de um sistema e 

que como tal influencia e é influenciado por ele. Essa abordagem, segundo Imbernón (2010, 

p.32) precisa que alguns aspectos passem a ser considerados na formação: 

  

A formação continuada requer um clima de colaboração entre os professores, sem 

grandes reticências ou resistências 

[...]é necessário apoio externo.  

[...] considera-se fundamental que, no momento de planejar a formação, executá-la e 

avaliar seus resultados, os professores participem de todo o processo e que suas 

opiniões sejam consideradas. 

 [...] para introduzir certas formas de trabalho na sala de aula é fundamental que os 

professores sejam apoiados por seus colegas ou por um assessor externo durante as 

aulas. 
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O clima de colaboração ao qual se refere o autor deve ser iniciado nos momentos de 

formação, entre os professores e seus pares, professores e seus formadores que pode ser da 

própria rede ou de uma Universidade, e continuar no espaço escolar entre professores e grupo 

de trabalho, equipe gestora e demais colegas. Dito de outro modo, por Davis et al. (2012), a 

aceitação das mudanças propostas nos cursos de Formação Continuada requer uma organização 

minimamente estável do contexto em que o professor atua (respeito, colaboração e 

participação), bem como o apoio e a presença de recursos necessários às inovações. Para 

Marcelo (2009, p. 11), “o desenvolvimento profissional é concebido como um processo 

colaborativo, e ainda que se assuma que possa existir espaço para o trabalho isolado e para a 

reflexão”, a colaboração faz parte do crescimento e da aprendizagem profissional. 

 

 

2.1.5 Suporte especializado 

 

O suporte ou apoio especializado está diretamente ligado a perspectiva colaborativa de 

formação, e, de acordo com pesquisas analisadas por Guskey (2009), os esforços de 

desenvolvimento profissional que trouxeram melhorias no aprendizado dos alunos se 

concentraram principalmente em ideias obtidas através do envolvimento de especialistas 

externos que quando apresentadas diretamente aos professores, ajudavam a facilitar a 

implementação das ações sugeridas nos encontros de formação. De acordo com Darling-

Hammond et al (2009) os modelos de suporte especializado reconhecem que, para que o 

desenvolvimento profissional crie raízes na prática dos professores, é necessário um 

acompanhamento contínuo e específico para ajudar os professores a incorporar novos 

conhecimentos e habilidades à prática em sala de aula. 

 

2.1.6. Feedback e reflexão 

 

O retorno sobre a atuação do professor em sala de aula, representado aqui pelo termo 

“Feedback”, é um ponto muito importante no processo formativo e consiste em uma minuciosa 

observação da aula presencialmente ou através de vídeo gravação para análise coletiva.  

A observação e a valorização do ensino facilitam aos professores a obtenção de dados 

sobre os quais possam refletir e analisar, afim de favorecer a aprendizagem dos alunos. O 
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feedback e a reflexão são práticas distintas, mas que funcionam juntas como estratégias para 

que as práticas sejam revisitadas e analisadas a partir de vários olhares, ter o ponto de vista de 

outra pessoa dá ao professor uma perspectiva diferente de como ele atua com os alunos. 

(IMBERNÓN, 2010) 

Socialização de práticas exitosas não necessariamente configuram reflexão sobre elas, 

pois a reflexão vai além da observação e demanda uma análise com profundidade da situação 

didática, Gil-Pérez e Carvalho (2010) atentam para o fato de que a proposta de uma formação 

docente como mudança didática exige não apenas mostrar as insuficiências, mas oferecer 

alternativas viáveis. Para que isso aconteça é preciso que haja espaço também para as 

experiências não exitosas e construção de modelos alternativos. 

   

2.1.7. Duração sustentada 

 

A duração da Formação Continuada é caracterizada pelo período necessário para 

cumprir os objetivos propostos, portanto, não existe um consenso sobre qual carga horária seria 

ideal e sim a indicação de que  a aprendizagem profissional significativa que se traduz em 

mudanças na prática não pode ser realizada apenas em oficinas pontuais(DARLING-

HAMMOND et al, 2017), precisa haver tempo suficiente para encontros, atividades em sala de 

aula observadas ou gravadas, acompanhamento, feedback e reflexão através do suporte com 

especialista e de acordo com Guskey (2009, p.499, tradução nossa) o desenvolvimento 

profissional eficaz requer um tempo considerável, e esse tempo deve ser bem organizado, 

cuidadosamente estruturado, direcionado propositalmente e focado em conteúdo, pedagogia ou 

ambos.  

Para além da quantidade, a qualidade do tempo dispensado a formação revela-se como 

determinante do seu sucesso, pois casa etapa está a serviço do objetivo principal que é a 

aprendizagem, portanto está deve ser contínua, colaborativa e reflexiva.  

Na sessão seguinte abordaremos outros elementos potencialmente favoráveis ao DPD, 

visto que contemplam o que devem saber e saber fazer os professores de Ciências e que 

justificam também a necessidade de que se desenhe uma formação o mais próximo possível do 

padrão desejável. 
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2.2 As Necessidades Formativas dos professores de Ciências: matéria-prima para um   

programa de DPD 

 

Figura 5 – O que deverão “saber” e “saber fazer” os professores de Ciências   

Fonte: Carvalho, A.M.P.de & Gil-Pérez, D. “Formação de Professores de Ciências”. São Paulo:  Cortez 

Editora, 2011 (p.18) 
 

De acordo com a figura acima,  são oito os conhecimentos e destrezas que 

proporcionam, segundo os autores, uma visão rica e complexa da atividade docente, são 

também as necessidades formativas dos professores de Ciências interligadas e 

interdependentes, sendo que a primeira retrata o que de mais importante se espera do professor, 

que ele conheça a matéria a ser ensinada em termos de conteúdos científicos, pois essa falta,  

de acordo com os autores, constitui a principal dificuldade para que os professores se envolvam 

em atividades inovadoras, transformando-os em transmissores mecânicos dos conteúdos do 

livro didático. A primeira dificuldade já descrita que seria o que os professores não sabem é 

acompanhada de uma segunda grande dificuldade representada por aquilo que os professores 

já sabem: o pensamento docente de senso comum, portanto, conhecer e questioná-lo seria um 

grande avanço para sua transformação na tarefa de ensinar Ciências. 

Gil-Pérez e Carvalho (2011) afirmam que todos os trabalhos investigativos existentes 

mostram a gravidade de uma carência de conhecimento da matéria, o que transforma o 

professor em reprodutor de conceitos, o que seria o primeiro entrave ao processo de inovação 

e mudança didática, inclusive influenciando diretamente na aprendizagem dos alunos. Tal 
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necessidade formativa enquadra-se no princípio de DPD denominado de Foco no Conteúdo, 

visto que para colaborar com a aprendizagem do professor, a Formação deve contemplar as 

necessidades de aprendizagem dos alunos e envolver o currículo nesse processo.  

Conhecer a matéria implica no domínio sobre a mesma, tornando mais fácil a 

identificação de possíveis equívocos que implicam em outra necessidade formativa também 

relacionada ao princípio de DPD mencionado acima, pois, Conhecer e questionar o 

pensamento docente de “senso comum” seria, segundo os autores, conhecer a existência de 

um pensamento espontâneo do que é “ensinar Ciências” - fruto de uma impregnação ambiental 

que torna difícil sua transformação- a analisá-lo criticamente de forma que este seja 

transformado gradativamente sem que sejam transmitidos para isso propostas didáticas como 

produtos acabados. O modelo de DPD eficaz sugere, através dos seus princípios, além do 

conteúdo mais adequado ao desenvolvimento docente, metodologias alternativas ao modelo de 

receitas de aulas prontas, a exemplo da Aprendizagem Participativa, Modelos de Prática, 

Colaboração  que convergem com a ideia de que para que o professor seja capaz de promover 

mudanças na sala de aula precisa estar seguro o suficiente para implementação  de outras 

abordagens e, para isso é importante vivencia-las a partir de um “corpo coerente de 

conhecimentos”.(GIL-PÉREZ e CARVALHO, 2011, p. 33) 

A elaboração de um modelo alternativo de ensino com coerência e eficácia geral exige 

dos docentes um outro saber essencial, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem 

das Ciências, pois a “transformação” exige um tratamento teórico conectado com problemas 

reais percebidos pelos professores em sala de aula. 

A fundamentação teórica na formação de professores torna-se fator primordial para 

que seja oferecida ao docente subsídios a tarefa de saber analisar criticamente o “ensino 

tradicional”, que, para Pérez e Carvalho, não se limita a identificar as insuficiências e se dedica 

também a conhecer as limitações das estratégias utilizadas atuando na transformação as 

mesmas. 

A partir dessa gama de saberes necessários ao professor ,torna-se mais complexa ainda 

a atividade docente pois a tomada de consciência sobre a necessidade de uma mudança didática 

requer outros tantos saberes de tamanha importância como saber preparar atividades capazes 

de gerar uma aprendizagem efetiva que, segundo os autores manifesta-se como uma das 

necessidades formativas básicas dos professores, inclusive para aqueles que orientam seu 

ensino com uma transmissão de conhecimento e que consideram conveniente completar as 
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explicações com algum tipo de atividade, porém, nem sempre estas estão a favor da 

aprendizagem o que torna sua orientação uma das tarefas mais complexas da sua formação. 

A preparação das atividades que objetivem gerar um aprendizado efetivo é a primeira 

etapa do processo, pois ao planejar o professor escolhe estratégias que conduzirão o ensino, no 

caso das atividades ele precisa tomar decisões sobre a melhor forma de realiza-las, e para isso 

precisa saber dirigir as atividades dos alunos de forma adequada desde a apresentação até as 

formas de organização da mesma para que seja do interesse de todos. 

O aprendizado efetivo tratado como objetivo principal das propostas de atividades 

citadas pelos autores, apresenta outra demanda importante ao professor saber avaliar, que além 

das características comuns de instrumento de aprendizagem, precisa se transformar em um 

instrumento também de melhoria do ensino, portanto, introduzir outras formas de avaliação 

diversas as tradicionais promovem a avaliação da própria tarefa docente e por conseguinte, 

possibilidades de melhoria. 

Os autores concluem a apresentação das necessidades formativas, afirmando que o 

reconhecimento das limitações de um ensino por transmissão e as orientações construtivistas 

propõe uma formação de professores voltada para a pesquisa, utilizar a pesquisa e a inovação, 

torna-se para eles uma necessidade formativa de primeira ordem, pois a partir de uma pesquisa 

dirigida a formação seria capaz de (re)orientar a construção dos conhecimentos docentes 

contribuindo para a elevação da capacidade de inovar e fundamentar decisões.  

Conhecer tais necessidades formativas de maneira precisa buscando articulação com os 

princípios de um programa de DPD amplamente voltado para a aprendizagem profissional, 

certamente promoverá grandes avanços para que possamos ir aos poucos configurando as linhas 

de um plano de formação (Pérez e Carvalho, 2011), sendo esse o nosso próximo passo na seção 

que apresentamos a seguir.  
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2.3 Implementação da Alfabetização Científica como objetivo do ensino de 

Ciências e o Ensino por Investigação como abordagem didática na formação 

docente: Desenhando um programa de DPD 
 

  

As discussões sobre o ensino de Ciências Naturais, assim como das demais disciplinas 

curriculares do Ensino Fundamental, vêm contribuindo com mudanças significativas na 

formação dos docentes. Novas formas de aprender e ensinar se apresentam na literatura 

educacional com o propósito de evidenciar as necessidades formativas dos professores.  

Nessa perspectiva a formação de professores de Ciências apresenta uma demanda 

diferenciada, pois deve atender aos princípios de uma Educação Científica que atribui a escola 

também “o dever de oferecer oportunidade para que os estudantes aprimorem e aperfeiçoem 

modos de pensar e de conceber ideias, aproximando-os dos modos científicos, além de 

possibilitar acesso a novas informações e contextos de observação e investigação. ” 

(SASSERON; A DUSCHL, 2016, p.53). 

A partir desse desafio a escola, engajada com as prescrições curriculares atuais, 

“Propõe-se a ensinar Ciências a partir do ensino sobre Ciências” (CARVALHO et al., 2004, 

p.3). Para tanto, surge dentre tantas outras abordagens o Ensino de Ciências por Investigação-

ENCI como um potencial colaborador para a efetivação dessa proposta de ensinar Ciências de 

forma significativa. 

Os autores concordam em dizer que John Dewey, com a Pedagogia progressivista2, tem 

sido considerado um dos percursores mais influentes deste movimento pois trouxe a seguinte 

ideia, com base no texto de Pereira (2016): 

 

Os cidadãos em uma sociedade democrática devem ser inquiridores quanto à natureza 

dos seus ambientes físicos e sociais e participantes ativos na construção da sociedade. 

Eles devem fazer perguntas e ter os recursos para encontrar respostas a essas 

perguntas, independente da autoridade externa. Para prepará-los para a vida em 

democracia, a educação formal necessitaria dar aos alunos as habilidades e 

disposições para a formulação de perguntas que foram importantes e significativas 

para eles, uma vez que existe, um aspecto colaborativo compartilhado para a vida em 

uma sociedade democrática, os alunos também necessitariam para desenvolver uma 

capacidade de investigação em grupo cooperativo.(DEBOER, 2006)  

                                                             
2 Movimento surgido no final do século XIX nos Estados Unidos que defendia a participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem. 

Para Libâneo (1996), o termo adequado para denominar esta pedagogia é progressivista. O termo progressista é usado para denominar um outro 

movimento que, no Brasil, surgiu por volta dos anos oitenta, com contribuições das ideias de Saviani, Paulo Freire e outros. 
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Algumas discussões decorreram dessas ideias sobre um ensino voltado para a 

investigação, no entanto, para esta pesquisa, pretendemos compreender o ensino por 

investigação dentro de um panorama mais amplo voltado para a Alfabetização Científica – AC.  

Pode-se afirmar que a Alfabetização Científica, revela-se como “a capacidade 

construída para a análise e a avaliação de situações que permitam ou culminem com a tomada 

de decisões e o posicionamento” (SASSERON, 2015, p.57). Para complementar tal afirmação 

apresentamos a seguir os Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica propostos por 

Sasseron (2015, p.57) 

 

 (a) a compreensão básica de termos e conceitos científicos, retratando a importância 

de que os conteúdos curriculares próprios das ciências sejam debatidos na perspectiva 

de possibilitar o entendimento conceitual; 

 (b) a compreensão da natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática, 

deflagrando a importância de que o fazer científico também ocupa espaço nas aulas 
de mais variados modos, desde as próprias estratégias didáticas adotadas, 

privilegiando a investigação em aula, passando pela apresentação e pela discussão de 

episódios da história das ciências que ilustrem as diferentes influências presentes no 

momento de proposição de um novo conhecimento;  

(c) o entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

permitindo uma visão mais completa e atualizada da ciência, vislumbrando relações 

que impactam a produção de conhecimento e são por ela impactadas, desvelando, uma 

vez mais, a complexidade existente nas relações que envolvem o homem e a natureza.  

 

A partir dessa estruturação, entendemos que a AC configura-se como o objetivo 

principal do ensino de Ciências, esse seria o primeiro traçado do programa de DPD , a base de 

todas as outras etapas de elaboração de uma proposta, e, para que o mesmo se concretize, 

devemos dispor de uma abordagem didática capaz de promover modalidades de interação 

trabalhadas para seu desenvolvimento em sala de aula (SASSERON,2015), nesse contexto 

consideramos que o ENCI cumpra muito bem esse papel, estabelecendo relações entre o 

conhecimento científico e o cotidiano escolar.  O ENCI caracteriza-se como abordagem didática 

porque conforme Sasseron (2015, p. 58), “extravasa o âmbito de uma metodologia de ensino 

apropriada apenas a certos conteúdos e temas, podendo ser colocada em prática nas mais 

distintas aulas, sob as mais diversas formas e para os diferentes conteúdos” além do fato de o 

professor assumir outras atribuições, o que exige ajustes na formação para dar conta das novas 

demandas sugeridas por Sasseron (2015, p. 58): 
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 O ensino por investigação demanda que o professor coloque em prática 

habilidades que ajudem os estudantes a resolver problemas a eles apresentados. 

 O ensino por investigação exige que o professor valorize pequenas ações do 

trabalho e compreenda a importância de colocá-las em destaque como, por exemplo, 

os pequenos erros e/ou imprecisões manifestados pelos estudantes, as hipóteses 

originadas em conhecimentos anteriores e na experiência de sua turma, as relações em 

desenvolvimento.  

 

 

Considerando as demandas formativas mencionadas, estamos diante de outros dois 

aspectos importantes para o desenho do programa de DPD, seu conteúdo e sua metodologia que 

representam os meios pelos quais se pretende alcançar o objetivo principal citado anteriormente 

que seria a implementação da AC. Para isso, citamos algumas etapas que são consideradas 

fundamentais para o ensino por investigação e são alguns dos pontos de convergência entre 

autores como Gil Perez (1996), Rodriguez (1995), Carvalho (2006) e Azevedo (2006, p. 28-29) 

que enfatiza que as práticas de investigação devem contemplar alguns momentos, a saber:  

 

 
Proposta do problema, preferencialmente em forma de pergunta que estimule a 

curiosidade científica do estudante; levantamento de hipóteses, que devem ser 

emitidas pelos alunos por meio de discussões; coleta de dados; análise dos dados 

obtidos, em que podem ser utilizados gráficos e textos, para que os alunos possam 
realizar a explicação desses dados; conclusão, quando os alunos formulam respostas 

ao problema inicial, a partir dos dados obtidos e analisados. 

 

 

Mais uma vez estamos diante da necessidade de destrezas específicas de um professor 

que se dispõe a desenvolver atividades investigativas, pois existe aí nessa abordagem uma 

grande interação entre professores e alunos que para Sasseron e Duschl (2016), é mais do que 

a apresentação de conhecimentos aos estudantes e o estabelecimento de discussões sobre os 

mesmos: e congrega também os processos de planejamento, de discussão e de avaliação. 

A partir de trabalhos na área de ENCI de Carvalho (2013) e Carvalho e Sasseron (2012) 

com vistas a garantir que todas as etapas acima descritas sejam comtempladas, vem sendo 

propostas Sequências de Ensino Investigativas (SEI) que são definidas da seguinte forma por 

Sasseron (2015, p.59): 

 

Em breves palavras, uma sequência de ensino investigativa é o encadeamento de 

atividades e aulas em que um tema é colocado em investigação e as relações entre esse 

tema, conceitos, práticas e relações com outras esferas sociais e de conhecimento 

possam ser trabalhados.  
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Em suma, tal organização didática trata de discutir a construção de uma cultura científica 

escolar (SASSERON, 2015), que conceba uma cultura hibrida na sala de aula das ciências da 

natureza com elementos do fazer científico incorporados aos elementos que compõem o fazer 

didático, sem a pretensão de formar cientistas, e sim de desenvolver habilidades necessárias ao 

raciocínio a criticidade e a tomada de decisões. 

Nesse contexto, Gil-Pérez e Carvalho (2011) afirmam que o essencial é que possa ter-

se um trabalho coletivo em todo o processo de ensino/aprendizagem: da preparação das aulas 

até a avaliação. A preparação das aulas costuma ser uma ação isolada o que imprime ao ensino 

um caráter muito pessoal, quando na verdade existem questões que são pertinentes ao coletivo 

a exemplo da opção pela adoção de uma cultura investigativa que possa permear todo o contexto 

escolar, por isso a colaboração entre os pares da área e outros parceiros externos é de suma 

importância, e ao trabalharmos com SEIs  vivenciadas, produzidas e adaptadas coletivamente, 

o desenho de um programa de DPD torna-se favorável ao desenvolvimento de atividades que 

comtemplem a AC como objetivo, o ENCI como abordagem didática e como consequência a 

Formação Continuada cumpra seu papel de promover a aprendizagem de professores e alunos. 

O ENCI tem grande relação com a formação docente porque sem os conhecimentos 

oportunizados por essa abordagem, renovar o ensino de Ciências e tornar o seu currículo 

relevante para a vida dos estudantes torna-se uma tarefa difícil. Nesse sentido, compreendemos 

que o ENCI pode colaborar com a formação pois se a construção do conhecimento do aluno 

nessa perspectiva, se dá a partir da problematização de uma situação real do seu cotidiano, a 

aprendizagem  do professor não se concretiza por meio de conhecimentos pontuais apenas, 

“mas em uma série de competências que devem estar presentes na formação e na prática, e 

todas elas se relacionam, entrelaçando-se de maneira complexa: cada uma delas, e a articulação 

de todas, é fundamental no processo de formação e de desenvolvimento dentro do ambiente 

escolar “(BRICCIA E CARVALHO, 2016, p. 19-20). 

Em suma, um programa de DPD deve contemplar na sua estrutura aspectos relacionados 

com a dinâmica da sala de aula, portando, seu planejamento envolve objetivos, estratégias, 

atividades e avaliação coerentes com as demandas do público ao qual se destina, nesse contexto 

o professor assume o papel de aprendiz e é essa condição de predisposição a novos 

conhecimentos que favorece seu desenvolvimento profissional. 
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2.3.1 A Formação Continuada como aprendizagem: o aprendiz professor  

 

A aprendizagem da docência não se encerra com conclusão da formação inicial, pois 

numa perspectiva de desenvolvimento profissional alguns autores como Nóvoa (2008), 

Imbernón (2010) e Marcelo (2009) vêm centrando suas discussões no conceito de 

desenvolvimento profissional docente (em substituição ao de formação inicial e continuada), 

pois entendem que não existe uma justaposição entre as formações e sim um contínuo que 

perdura durante toda a vida profissional do docente. 

Deste ponto de vista, o desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como 

uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de soluções. 

Marcelo (2009, p.9). 

“As mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da 

subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do aprender e do 

pensar. Sendo assim, o que se espera da aprendizagem dos alunos também deverá ser esperado 

de um programa de formação dos próprios professores”. (LIBÂNEO, 2004, p.115). Portanto, o 

professor em formação é também um aprendente que necessita vivenciar atividades práticas 

que possibilitem o compartilhamento de experiências. Para Santos (2012, p. 30) isso é possível 

se a atividade formativa apresentar uma atividade prática como ponto de partida para a interação 

social entre os professores e se esta atender a alguns critérios fundamentais: 

 

 Tenha caráter prático, com enunciado e objetivos caros, para que os professores a 

reconheçam como uma proposta válida para os contextos de sala de aula a que eles 

estão habituados; 

 Contenha elementos inovadores, não apenas em termos de conteúdo, mas também 

em relação as estratégias que propõe. 
 Seja apresentada de forma flexível, estimulando o professor a imaginar e sugerir 

possíveis variações, de acordo com suas próprias experiências; 

 Apresente-se aos professores como uma situação-problema para que eles possam 

engajar-se na busca de uma solução.  

 

 

Com efeito, se a atividade principal do professor é a de promover a atividade de ensino 

com vistas a aprendizagem de seus alunos, nada mais oportuno que o professor aprenda sua 

profissão na perspectiva em que irá ensinar aos seus alunos (LIBÂNEO, 2004). Para isso, 

devem acontecer interações durante o processo formativo entre formadores e professores para 
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que a superação de dificuldades e desafios apresentados nas atividades práticas propostas 

avancem para o estímulo a elaboração de atividades autorais a partir da imitação como processo 

criativo, pois são introduzidos elementos derivados do universo cultural de cada um 

(SANTOS,2012). 

Vale salientar que não existe mágica para que o desenvolvimento profissional aconteça, 

porém existe um processo de indução, que quando organizado considerando situações reais de 

aprendizagem favorece professores e alunos.  A seguir será descrito o caminho percorrido pelo 

GOEP, em busca da identificação das suas potencialidades e fragilidades sob o olhar do DPD. 
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3 A FORMAÇÃO CONTINUADA: O CAMINHO PERCORRIDO  

 

  

Essa pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar um programa municipal de 

Formação Continuada para professores de Ciências da Natureza, que aconteceu durante o 

período de 2014 a 2016, numa cidade da região Sul da Bahia, especialmente sobre sua 

aproximação ou distanciamento com alguns princípios que caracterizam um programa de DPD 

eficaz segundo uma revisão sistemática de literatura na área (Darling-Hammond et al 2017). 

Por acreditarmos que o desenvolvimento profissional seja o objetivo genuíno de qualquer 

proposta de formação em serviço, analisamos relatórios técnicos e demos vozes aos professores 

que participaram desse percurso formativo. Neste capítulo, apresentamos um perfil didático-

histórico do GOEP e descrevemos de que forma este foi organizado, implementado e avaliado 

a partir do olhar dos proponentes e dos participantes. 

 

3.1 Tipo da pesquisa  

 

Trata-se de um percurso investigativo de abordagem qualitativa, por considerar mais 

adequado para esta pesquisa, pois segundo Godoy (1995, p.63), “quando o estudo é de caráter 

descritivo e o que se busca é o entendimento de fenômeno como um todo, na sua complexidade, 

é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada. ” Nesse caso estamos tratando de 

um Grupo de Orientação de Estudos e Prática, cujos membros eram professores de Ciências 

que se reuniam para discutir assuntos pertinentes ao ensino, dito isto, a descrição dos 

acontecimentos é utilizada em busca da compreensão do processo formativo como um todo e 

principalmente dos aspectos que nos conduza a respostas aos objetivos traçados para esta 

pequisa. Para André (2013, p. 96) 

 

Na perspectiva das abordagens qualitativas, não é a atribuição de um nome que 

estabelece o rigor metodológico da pesquisa, mas a explicitação dos passos seguidos 

na realização da pesquisa, ou seja, a descrição clara e pormenorizada do caminho 
percorrido para alcançar os objetivos, com a justificativa de cada opção feita. Isso sim 

é importante, porque revela a preocupação com o rigor científico do trabalho, ou seja: 

se foram ou não tomadas as devidas cautelas na escolha dos sujeitos, dos 

procedimentos de coleta e análise de dados, na elaboração e validação dos 

instrumentos, no tratamento dos dados. Revela ainda a ética do pesquisador, que ao 

expor seus pontos de vista dá oportunidade ao leitor de julgar suas atitudes e valores. 
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Esse estudo compreende duas etapas de obtenção e análise dos dados: a primeira refere-

se ao delineamento de um perfil didático-histórico do GOEP, a partir da fala dos participantes, 

sendo proponentes e professores participantes e dos documentos técnicos consultados. A 

segunda fase analisa proposta delineada anteriormente, com vistas a estabelecer relações de 

aproximação ou distanciamento como os princípios considerados importantes para o 

delineamento de um programa eficiente de DPD, à luz de algumas categorias pré-estabelecidas 

no referencial teórico e outras construídas na relação desse referencial com elementos das falas 

dos entrevistados 

 

3.2 Obtenção dos dados 

  

Na obtenção dos dados, foram observados aspectos relacionados à formulação e 

operacionalização do GOEP, que para André (2013) pressupõe uma postura ética do 

pesquisador, que descreva de forma acurada os eventos, pessoas e situações observadas, 

transcreva depoimentos, extratos de documentos e opiniões dos sujeitos/participantes e busque 

intencionalmente fontes com opiniões divergentes. 

 Busca-se através da descrição dos eventos ocorridos a reconstrução do processo de 

orientação de estudos e prática de Ciências da rede Municipal de Crystal e das relações que 

configuraram as experiências vivenciadas durante o período específico de 2013 a 2016.  

Inicialmente, buscou-se a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa -CEP da 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, para isso fez-se necessário providenciar alguns 

documentos, dentre eles, o que estava mais relacionado com a imersão no campo da pesquisa 

foi a solicitação de autorização por escrito da Secretária de Educação do município de Crystal 

para realização da pesquisa através da assinatura da carta de anuência. 

Em seguida, através do seu cadastro na Plataforma Brasil, esta pesquisa recorreu a sua 

apreciação pelo CEP da UESC, sendo emitido em 11 de julho de 2017 o parecer 2.168.787 

favorável à sua aplicação.  

Como forma de diversificar os instrumentos de coleta dos dados, em busca da 

fidedignidade nesta pesquisa, foram realizadas análise documental e entrevistas 

semiestruturadas com agendamento antecipado, gravadas e transcritas mediante autorizações 

prévias, expressa a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

de todos os participantes e apresentadas para conferência após a transcrição. Os documentos 
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analisados são do tipo técnicos, disponibilizados pela secretária de educação. São os relatórios 

anuais das ações do Departamento de Educação Básica-DEB, fichas, roteiros, avaliações, 

frequência dos participantes, registros do planejamento do professor disponibilizados no diário 

eletrônico e arquivos das escolas de lotação dos entrevistados. 

Na análise documental, segundo Ludke e André (1986, p. 39), “os documentos 

constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. ” 

Não foi encontrada, no entanto, nos arquivos da rede municipal um projeto ou proposta 

documentada para a grupo de orientação e estudos, portanto, foram consultados todos os 

documentos da Assessoria do Ensino Fundamental e deles retiradas as informações pertinentes 

ao contexto da pesquisa. Alguns desses documentos foram disponibilizados do arquivo pessoal 

do orientador de estudos como planejamentos dos encontros, pautas, slides, textos e também 

serviram como base de dados dessa pesquisa. Os documentos técnicos consultados foram os 

que seguem no quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Relação dos documentos técnicos utilizados na análise documental   

Ano Título do documento 

2013 Relatório de atividades: janeiro -julho 2013 

2014 Relatório de Gestão 2013/2014 

2014 Avaliação da Proposta de Assessoramento: Área de Ciências da Natureza 

e Matemática 

2016 Assessoria Técnico-Pedagógico do Ensino Fundamental -Relatório Final- 

ano 2016 

2016 Assessoria do Ensino Fundamental – Ano 2016 -Plano Anual de Trabalho 

2016 Formação Continuada de Professores- Carga Horária do Quadriênio 2013 

a 2016 
Fonte: Secretaria Municipal de Crystal – Departamento de Educação Básica  

 

 

Como local escolhido para realização da obtenção de dados documentais, temos a 

Secretaria Municipal de Educação de Crystal onde encontram-se os documentos referentes ao 

GOEP para os anos finais, vinculado a Assessoria do Ensino Fundamental  e para a realização 

das entrevistas os locais se diversificaram pois cada participante é proveniente de uma unidade 

escolar específica, sendo necessário o deslocamento para cada uma delas, o que permitiu 

também conhecer o contexto de atuação de cada um dos membros da pesquisa. 
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A entrevista é considerada por Ludke e André (1986, p. 34) uma das principais técnicas 

de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa, tendo como “grande vantagem sobre as outras 

técnicas a captação imediata e corrente da informação desejada com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos. ” 

Na fase exploratória de delineamento da pesquisa foram selecionados os participantes e 

estabelecidos os primeiros contatos para entrada no campo de pesquisa: Secretaria Municipal 

de Educação e escolas/lotação dos entrevistados. 

Na localização dos sujeitos da pesquisa foram relacionados todos os professores cujos 

nomes constavam no documento técnico: “Formação Continuada de Professores- Carga Horária 

do Quadriênio 2013 a 2016”, e foi construída uma tabela computando a quantidade de horas de 

participação nos encontros nos anos de 2014,2015 e 2016 e calculando, a partir daí, um 

percentual de presença com base na carga horária total do triênio que foi de 80h. A partir desse 

percentual foram encontrados os seguintes resultados: dos 62 professores registrados no livro 

de frequência apenas 6 obtiveram um percentual de presença acima de 50% e dos 8 

coordenadores inscritos apenas 1 teve 50% de presença nos encontros. No entanto, ao optarmos 

por utilizar apenas os dados referentes ao primeiro ano do programa, foi consultada a frequência 

do ano de 2014 como recorte temporal para análise, assim novos procedimentos de inclusão e 

exclusão de participantes foram adotados visando maior fidedignidade das informações sendo 

incluídas, aos selecionados anteriormente 4 pessoas e excluídas 5 pessoas. 

Os sujeitos aptos para a pesquisa são professores efetivos da rede municipal de 

Educação participantes dos encontros de orientação de estudos e prática para Ciências da 

Natureza realizados pelo GOEP, que estão descritos no período  que compreende os anos de 

2014, 2015 e 2016, no entanto foram analisados apenas os encontros do ano de 2014, decisão 

tomada após identificar nas falas dos entrevistados que apenas nesse período foram realizadas 

todas as ações previstas e contou com um frequência significativa. O grupo pesquisado, que 

teve os nomes dos seus membros substituídos por nomes fictícios para proteger a identidade ,  

conta com: 2 Assessoras do Ensino Fundamental, proponentes do curso (Telma e Eva), 1 

Orientador de Estudos de Ciências (João) e 4 Professores Participantes ( Luria; Maria; Vânia; 

Alena), participantes dos encontros de orientação de estudos e prática em Ciências ofertados 

pelo Departamento de Educação Básica Municipal. 
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O interesse por essa pesquisa tem origem na experiência profissional da pesquisadora, 

portanto, existe uma grande aproximação da mesma com esses ambientes pontuados como 

campos de estudos, o que facilitou o desenvolvimento das etapas que seguem:  

1. Visita aos locais já citados como campo de estudos com antecedência e apresentação da 

pesquisa aos participantes com riqueza de detalhes, tanto em relação a questão da pesquisa, 

objetivos e instrumentos de obtenção de dados, quanto a relevância para o contexto escolar. 

Nessa apresentação foram esclarecidos alguns pontos fundamentais como: o que exatamente 

aconteceria durante a pesquisa, o que seria feito com os resultados encontrados, os motivos da 

escolha dos participantes e quais os benefícios para os mesmos e para a comunidade escolar.   

2. Convite prévio para a participação voluntária, esclarecendo a sua importância como 

parte primordial do estudo e que seria respeitada a disponibilidade de cada um.  

3. Agendamento para assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

para aqueles que concordassem e se disponibilizassem para participar da pesquisa.  

4. Agendamento das entrevistas semiestruturadas em data, horário e local combinados com 

os participantes. 

Alguns critérios foram utilizados na escolha dos participantes de acordo com o objetivo 

da pesquisa, portanto foram convidados a participar: 

1)Os professores de Ciências que atuavam nos anos finais do ensino fundamental participantes 

do Grupo de Orientação de estudos e prática da rede municipal de Crystal no período de 2013 

a 2016; 

2) Participantes que obtiveram frequência superior a 50% no ano de 2014; 

 

3.3 Contexto da Pesquisa 

 

3.3.1 A organização do Ensino da Rede Municipal  

 

A pesquisa foi realizada no contexto de uma Rede Municipal de Educação do Sul da 

Bahia, para a qual usaremos o nome fictício de Crystal no intuito de preservar a identidade dos 

participantes da pesquisa. A rede municipal de Crystal está organizada em Ciclos de formação 

Humana desde 2002, como mostra o quadro abaixo: 
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Figura 6 - Organização da rede municipal com equivalência de escolarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Orientações didáticas- Secretaria Municipal (2016) 

 

 

De acordo com essa organização, o município atende alunos desde a Educação Infantil 

aos Anos Finais do Ensino Fundamental. O ciclo III como é chamado o Ensino Fundamental- 

anos finais comtempla turmas do 6º ao 9º ano, segmento este ao qual direcionamos a nossa 

pesquisa, sendo que esta está voltada aos professores de Ciências que atuam nas 12 escolas 

municipais que ofertam os anos finais do Ciclo. 

  

 

Tabela 1 - Quantidade de professores e alunos do Ensino Fundamental Anos   Finais 

de Crystal 

  

Ano Professores Alunos 

2014 218 3.934 

2015 235 4.234 

2016 221 3.960 

              Fonte:  Censo Escolar (2014,2015,2016) 
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3.3.2. A organização do GOEP da Rede Municipal de Crystal 

  

Os dados foram obtidos com base nas informações sobre o programa GOEP, uma 

proposta de Formação Continuada, promovida pelo Secretaria Municipal de Educação, durante 

o triênio de 2014 a 2016 para professores efetivos de Ciências da Natureza dos anos finais do 

Ensino Fundamental.  

De acordo com o Relatório Técnico Semestral (janeiro a julho) do Departamento de 

Educação Básica do município, as ações tiveram início ainda no ano de 2013 apenas com os 

professores da área de Expressão3 no entanto, esse mesmo documento apontava em uma das 

suas metas para o quadriênio 2013-2016: “Assegurar a formação continuada e em contexto 

para os professores que atuam no Ensino Fundamental Anos Finais.” (Crystal, 2013, p.53).  

No ano de 2014 foram contempladas as outras áreas de Conhecimento: Ciências Sociais 

e Ciências da Natureza e Matemática com encontros bimestrais mediados por um orientador 

de estudos, como foi descrito em outro documento técnico intitulado: Relatório de Gestão 

2013/2014, no item Assessoria dos Anos Finais, subitem ações desenvolvidas: “realização de 

encontros bimestrais de formação continuada, por área de conhecimento/disciplina para os 

professores”. (Crystal, 2014)  

Além disso, nesse mesmo documento estavam previstas ações redimensionadas para 

2015, com destaque para a ampliação dos momentos de orientação de estudo e prática - 

estender a formação específica para os professores das diversas disciplinas que compõe a área  

Os Encontros aconteceram fora do ambiente escolar, em espaços como auditórios de 

universidades ou em espaço alugado para a realização de reuniões e encontros de Formação 

Continuada, sendo complementados com acompanhamento pedagógico durante os anos 2014 e 

2015, nas escolas em Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), onde o orientador de 

estudos reunia-se com professores e coordenadores pedagógicos para planejamento e execução 

de ações coletivas no contexto escolar. Normalmente eram feitos agendamentos mensais como 

mostra a figura abaixo retirada de um Blog.      

 

                                    

                                                             
3 Expressão era o termo utilizado para nomear a área de Conhecimento que envolvia as disciplinas: Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes e Educação Física de acordo com a proposta vigente Ciclo de Formação 

Humana – A escola Grapiúna (2002- até os dias atuais)  
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Figura 7- Cronograma de visitas as escolas pelos orientadores de estudos   

 

Fonte: http://ciclo3Crystal.blogspot.com.br. 

 

As visitas eram agendadas pelas escolas de acordo com a organização dos Horários de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) das escolas do fundamental – anos finais que funcionam 

da seguinte forma: Terça (Ciências Sociais); Quarta (Expressão); Quinta (Ciências da Natureza 

e Matemática), a mesma organização dos dias de formação, pois assim não interferia na carga 

horária de trabalho destinada a sala de aula.    

No segundo Relatório pesquisado que traz como título: “Relatório de Gestão 

2013/2014” foi destacado o objetivo que segue: “Promover formação, estudos e pesquisas 

sobre o ensino e a aprendizagem de cada segmento ou modalidade de ensino, com vistas a 

assessorar os profissionais na elaboração e execução de projetos e programas educacionais. 

” (Crystal, 2014, p.06).  

 Diante dessas leituras, o GOEP surge inicialmente para atender a esse objetivo geral e 

no decorrer da pesquisa foram identificados alguns objetivos específicos para a área de 

formação em Ciências Naturais. Por se tratar de um programa de Formação Continuada, a 

proposta visava atender todos os professores lotados em turmas do 6º ao 9º ano que 

ministravam a disciplina Ciências nas 12 escolas municipais que oferecem o Ensino 

Fundamental – anos finais.  

Os encontros foram realizados sempre às quintas-feiras por ser esse dia destinado ao 

HTPC da área de Ciências da Natureza no município, portanto, sendo o momento reservado 

para estudo e planejamento dentro e fora da escola, assim como está sugerido no Parecer 

CNE/CEB nº 18/2012, Brasil, (2012, p.13) que: 

http://ciclo3cristal.blogspot.com.br/
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[...] os espaços de trabalho pedagógico coletivo e outros espaços coletivos de interação 
do professor com seus pares e com os demais segmentos da comunidade escolar são 

fundamentais e devem ser contemplados em sua jornada de trabalho, pois são 

atividades inerentes à sua função como profissional da educação.  

 

 

O local escolhido para a realização da formação se tornou fixo a partir de 2015, quando 

passou a acontecer na Escola Técnica de Enfermagem de Crystal-ETEC, espaço alugado pela 

Secretaria de Educação para receber os seus profissionais em momentos de formação, reuniões 

pedagógicas e atividades afins. 

Além dos encontros do GOEP que tiveram início em março de 2014, foram criados no 

mesmo ano, pelos orientadores da área de Ciências da Natureza e matemática, alguns canais de 

comunicação com os participantes como blog, facebook e e-mail coletivo, com o propósito de 

articular as ações entre um encontro presencial e o seguinte. Os Encontros eram bimestrais em 

2014 e passaram a ser mensais a partir de 2015 conforme datas apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Organização Pedagógica do GOEP  

                                                             
4 PCI- Professores Participantes Inscritos. Foram considerados inscritos todos os professores que 

constavam no documento: Formação Continuada de Professores – Carga Horária do Quadriênio 2014 

a 2016 elaborado pela Assessoria do Ensino Fundamental – Anos Finais. 

5 PCP- Professores Participantes Presentes  

6 Eixo Temático - Agrupamento de temas feito pela autora da Pesquisa  

Encontros de Orientação de Estudos e Prática 
 Orientador João Área: Ciências da Natureza 

 Turnos Matutino e Vespertino CH 80h 

Local  Diversos Período: 27/03/14 a 08/12/16    

Escolas  
12 Escolas municipais Participantes: 

2014 2015 2016 

38 34 29 

ENCONTRO DATA TEMÁTICAS CH PCI4 PCP5 % 

Ano 1 (2014) - Eixo Temático – Alfabetização Científica e competência Leitora6 

E 1 27/03/14 
Apresentação da proposta: Leitura e escrita é compromisso de todos 4 38 17 45% 

E 2 29/05/14 Fundamentos da Alfabetização Científica  4 38 13 34% 

E 3 28/08/14 Água: adotando uma atitude investigativa 4 38 25 66% 

E 4 25/09/14 
Conjugando novas mídias com papel e caneta: a Alfabetização 
Científica continua  

4 38 16 42% 

E 5 04/12/14 Socializando experiências, interagindo saberes 4 38 11 29% 

Ano 2 (2015) - Eixo Temático – Transversalidade no ensino de Ciências  

       E 6 05/03/15 Pesquisa e planejamento no ensino de Ciências: conhecer o que os 

alunos já sabem 

4 34 22 58% 

E 7 09/04/15 Sustentabilidade: uma questão de consciência 4 34 21 55% 

E 8 20/08/15 O ensino de Ciências e a formação cidadã do aluno: uma análise 

teórico-prática. 

4 34 20 53% 
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Fonte: Documento técnico da secretaria de Educação intitulado Carga Horária do Quadriênio 2013 a 

2016, onde foi sistematizada a frequência dos participantes durante o referido período. 

 
O quadro acima representa a sistematização dos três anos que compõem o tempo de 

duração do grupo, 2014 a 2016. Esse período foi selecionado por se configurar um marco na 

Formação Continuada da cidade, uma vez que retoma as ações de formação, após a extinção do 

grupo de formadores e da Assessoria Técnica de Formação Continuada no início da Gestão da 

Secretaria Municipal de Educação em 2013. 

Os Encontros foram organizados anualmente, tendo como orientador de estudos um 

professor, licenciado em Química, efetivo da rede municipal com carga horária de 20h 

semanais, que correspondem a 4 horas diárias de trabalho, totalmente dedicadas ao trabalho da 

formação e acompanhamento as 12 escolas participantes. 

Durante o tempo total de duração do GOEP aconteceram 20 encontros formativos com 

carga horária total de 80h, tendo temáticas diversas voltadas para o Ensino de Ciências 

divididos da seguinte maneira: 5 encontros de 4h cada em 2014 totalizando 20h; 8 encontros de 

4h cada em 2015 totalizando 32h e 7 encontros de 4h cada em 2016 totalizando 28h; 

Os 5 Encontros do Ano 1(2014), trouxeram uma sequência de temas que envolviam a 

Alfabetização Científica e a competência Leitora, no entanto, nos anos seguintes, foram 

abordadas outras temáticas nem sempre possíveis de serem agrupadas em um eixo comum, a 

exemplo do ano de 2015 que devido a diversidade dos encontros foi nomeado de 

Transversalidade no Ensino de Ciências.   

Como mencionado anteriormente, além dos encontros presenciais foram criados 3 

canais de comunicação com o intuito de oportunizar uma rede de trocas de experiências e 

E 9 24/09/15 A(In)Visibilidade da sexualidade humana no cotidiano escolar 4 34 26 68% 

E 10 08/10/15 A(In)Visibilidade da sexualidade humana no cotidiano escolar 4 34 25 66% 

E 11 03/12/15 A Inter-relação das Diretrizes Curriculares Nacional e Municipal 
 para Educação Ambiental e ensino de Ciências  

4 34 14 37% 

E 12 17/12/15 Vírus e Bactérias- Vivendo e convivendo com microrganismos 4 34 12 32% 

E 13 04/02/16 Avaliar é interrogar e interrogar-se 4 34 19 50% 

Ano 3 (2016) - Eixo Temático – O Currículo da área de Ciências da Natureza 

       E 14 09/06/16 Proposta formação 2016: O lugar do adolescente na Escola Grapiúna 4 29 18 47% 

E 15 07/07/16 Água nossa de cada dia: um estudo químico ambiental 4 29 12 32% 

E 16 04/08/16 Fenômenos físicos químicos: Evolução de conceitos  4 29 21 55% 

E 17 15/09/16 Articulação entre PCREG e BNCC :Objetivos, Princípios 
Norteadores, Estrutura, Eixos  

4 29 14 37% 

E 18 06/10/16 Investigação no ensino de Ciências 4 29 10 26% 

E 19 10/11/16 Saúde do homem e do meio ambiente 4 29 10 26% 

E 20 08/12/16 Proposta curricular da Escola Grapiúna: expectativas de aprendizagem 

da área de Ciências da Natureza 

4 29 07 18% 
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questionamentos, onde o orientador postava conteúdos relacionados aos temas das formações 

para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos presencialmente. Inicialmente foi criado um 

blog a partir do site blogspot como demonstra a figura abaixo: 

 

 

Figura 8. Texto Inicial do blog 

 

Fonte: http://ciclo3Crystal.blogspot.com.br 

 

 

Em 10/04/2014 foi criado também um perfil no Facebook denominado Ciclo Crystal no 

qual o orientador de estudos atribuiu o seguinte objetivo: “Ciclo Crystal (2014) - Este Face foi 

criado para estreitar ainda mais a comunicação da equipe ciências da natureza e matemática. 

Esperamos muitos compartilhamentos. ” 

http://ciclo3cristal.blogspot.com.br/
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Além disso, uma conta de e-mail foi criada para que o grupo tivesse acesso aos diversos 

materiais utilizados nos encontros e fossem também disponibilizados outros de interesse 

coletivo. 

 

 

3.4 Participantes da pesquisa  

 

 

Por se tratar de uma análise de um Grupo de Orientação de Estudos e prática com base 

nos princípios do desenvolvimento profissional docente, inicialmente foram selecionados para 

participar da pesquisa, apenas os professores de Ciências do Ensino Fundamental- anos finais 

que apresentaram um mínimo de 50% de frequência durante os 3 anos de duração do GOEP, 

no entanto, posteriormente, esse critério de seleção foi alterado pelo fato de que apenas o ano 1 

(2014) foi analisado na sua totalidade por se tratar, segundo os proponentes, da base de todo o 

programa de  formação. Diante desse recorte temporal, passamos então a considerar aqueles 

participantes que tiveram maior frequência nos encontros realizados apenas no ano de 2014, 

sendo que esse levantamento está demonstrado no Apêndice A. 

O documento utilizado, para chegar a essa seleção, foi o mapeamento de frequência, 

“Carga horária do Quadriênio 2013 a 2016, utilizado para organizar a certificação final dos 

participantes pela Secretaria Municipal de Educação de Crystal- SEC. Esse documento está 

arquivado no Departamento de Educação Básica da SEC e em acordo com as informações 

constantes na Seção Carga Horária do Triênio – 2014 a 2016, área Ciências da Natureza.  

O GOEP foi divulgado amplamente entre todos os professores de Ciências lotados em 

escolas municipais lecionando a disciplina Ciências e coordenadores pedagógicos, o convite 

era direcionado a todas as escolas da rede municipal que contemplavam os anos finais do ensino 

fundamental, no entanto, apenas 6 professores e 1 coordenador pedagógico obtiveram a 

frequência considerada no limite de metade da carga horária de presença durante os 3 anos de 

duração do programa. 

A medida que a pesquisa avançou, o critério inicialmente utilizado para inclusão e 

exclusão dos entrevistados foi modificado pois ao recortar apenas os encontros do ano 1(2014) 

para análise observou-se que alguns dos professores, apesar de somar 50% de frequência total, 

não tinha frequência suficiente nos encontros que seriam analisados. Dessa forma houve um 

remanejamento e substituição dos entrevistados sendo comtemplados aqueles que estiveram 
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presentes nos encontros escolhidos para análise. Além disso foram inseridas no grupo de 

entrevistados a assessora responsável pela organização da formação e sua assistente e excluída 

a coordenadora pedagógica por motivo também de infrequência em 2014, ficando organizado 

segundo o quadro abaixo: 2 Assessoras do Ensino Fundamental; 1 Orientador de estudos e 4 

professoras participantes, somando 7 entrevistados para esta pesquisa. 

 

Quadro 3. Perfil dos sujeitos da pesquisa  

 

DADOS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

PROFESSOR FREQUÊNCIA  FORMAÇÃO ANO CH 

2014 
2015 

2016 

T 

%  

1. Luria 16 
 

80 % Pedagogia 1997 40h 

2. Maria 12 60 % Pedagogia 2010 40h 

3. Vânia 20 

 

100 % Letras 2007 40h 

4. Alena  20 

 

100 % Pedagogia 2006 40h 

ORIENTADOR DE ESTUDOS 

5. João QUÍMICA 1987 20h 

ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

6. Telma  Assessora do Ensino Fundamental 

7. Eva  Técnica do Ensino Fundamental  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os nomes dos entrevistados são fictícios, preservando a identidade dos participantes do 

curso (proponentes e participantes), conforme resolução 196 do Ministério da Saúde. O quadro 

3 apresenta a síntese da frequência no curso, a formação acadêmica, ano de conclusão do curso, 

e carga horária de trabalho na rede Municipal pesquisada  

Todas as entrevistadas são do sexo feminino e apenas o orientador de estudos do sexo 

masculino, a faixa etária de 35 a 65 anos, tempo de serviço na rede municipal é de 9 a 25 anos. 

A frequência foi calculada com base no ano 2014, somando-se a carga horária anual e 

calculando o percentual de frequência nas 20h de encontros realizados durante o referido 

período, sendo que 2 professoras Luria e Maria, obtiveram no 80 e 60 % respectivamente de 

frequência correspondente a 16h e 12h de encontros e as outras 2 Vânia e Alena tiveram 100 % 

equivalente a 20h de encontros.  

Quanto à formação acadêmica inicial é possível identificar que nenhuma das 4 

professoras é licenciada na área de atuação sendo 3 formadas em Pedagogia e 1 em Letras. O 

Orientador de Estudos possui Licenciatura em Química, o tempo de conclusão da graduação 
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varia entre 9 e 31 anos. A carga horária de trabalho na rede municipal de ensino é de 40h 

semanais para todos os participantes e de 20h semanais para o orientador de estudos João.       

 

3.5 O GOEP  
 

O GOEP proposto pela rede Municipal de Crystal faz parte das ações desenvolvidas 

pelo Departamento de Educação Básica – DEB, departamento este responsável por 

implementar e acompanhar o desenvolvimento da proposta político pedagógica municipal. 

Apesar do Relatório de atividades: janeiro -julho 2013 consultado ter sido elaborado no 

primeiro ano de uma nova gestão municipal, o mesmo apresenta como dificuldades encontradas 

para o cumprimento do objetivo proposto referente a formação, o fim da Assessoria de 

Formação e a destituição do grupo de professores formadores pertencentes a essa assessoria. 

Aos poucos o trabalho foi sendo assumido pela Assessoria de Ensino Fundamental resultando 

na organização apresentada na próxima seção. Iniciamos pelo ano de 2014, pois em 2013 não 

houve formação para a área de Ciências da Natureza e Matemática. 

  

3.5.1 Ano 1 (2014) - Eixo Temático – Alfabetização Científica e competência Leitora 

 

Denominado de Ano 1 por ser o primeiro dos três anos de duração do GOEP, os 

encontros de Orientação de Estudos e Prática realizados no ano de 2014 marcaram o início dos 

trabalhos de formação com o grupo de professores de Ciências em encontros específicos por 

disciplina, apesar de pertencer a uma área mais abrangente dentro da organização curricular que 

envolve também matemática. Portanto, os professores estavam reunidos com seus pares, todos 

docentes de Ciências, apesar dos mesmos ministrarem aulas também em outras disciplinas em 

alguns casos. Durante esse ano aconteceram 5 encontros sinalizados no quadro 3, que tiveram 

como eixo norteador, sistematizado pelas autoras: Alfabetização Científica e competência 

Leitora, com a duração de 3h cada encontro, por turno de trabalho somando ao todo 15h no 

total de carga horária anual.  

O primeiro encontro, que recebeu o código E1, aconteceu em 27/03/2014 e teve como 

tema a apresentação da proposta: Leitura e escrita é compromisso de todos, escolhido mediante 

grande impacto dos resultados negativos obtidos por avaliação externa de Língua Portuguesa 

aplicada aos alunos, cujo desempenho na leitura e escrita trouxeram dados alarmantes, portanto, 
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esse passou a ser o foco central de toda a formação da rede municipal de Crystal. Nesse dia 

estiveram presentes 17 dos 38 professores que constavam na lista de frequência disponibilizada 

pela Secretária de Educação, a pauta não foi disponibilizada. 

Após sessenta e dois dias, em 29/05/2014 aconteceu o E2, segundo encontro que 

apresentou a temática específica da área de Ciências, que nortearia as ações daquele ano, 

Fundamentos da Alfabetização Científica, com 13 professores presentes nesse momento dos 38 

que eram esperados, teve a seguinte pauta: 

  

Quadro 4. Pauta do 2º Encontro 

SÍNTESE DA PAUTA – E2 

 

 FUNDAMENTOS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA   

OBJETIVO: Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das 

competências leitoras e escritoras, tomando por base os conhecimentos específicos das disciplinas e 

os gêneros textuais próprios.  

 

(MOMENTO ATIVIDADE REALIZADA TEMPO 

1º Apresentação da pauta (objetivo, justificativa e metodologia)  

Leitura Compartilhada: Papo de Vaca; questionamentos   

20 min 

2º Fundamentos para o Ensino e Aprendizagem em Ciências – Alfabetização 

Científica (Problematização/Investigação/Escrita das descobertas)  

15 min 

3º Vivenciando a Teoria                                               

Socializando as descobertas                     

Mediação do Orientador                                         

55 min 

 

4º Leitura e discussão do texto: Ciências no Ensino Fundamental - Ana Maria 

Pessoa de Carvalho   

60 min 

 

5º Proposição para que cada professor aplique uma das atividades vivenciadas 

ou realize outra atividade prática com os alunos com base nos princípios da 

Alfabetização Cientifica. Fazer registro escrito e fotográfico da experiência 

para ser socializado no próximo encontro, no Blog e na Semana da Ciência 

e Tecnologia.   

10 min 

Fonte: dados da pesquisa  

 

  

Com um intervalo de tempo um pouco maior aconteceu em 28/08/2014 o E3, terceiro 

encontro, com o tema: água: adotando uma atitude investigativa e teve uma frequência maior, 

25 professores estiveram presentes sendo desenvolvida a pauta que segue: 
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Quadro 5. Pauta do 3º Encontro 

 

SÍNTESE DA PAUTA – E3 

 

ADOTANDO ATITUDE INVESTIGATIVA: A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA 

OBJETIVO: Orientar o planejamento de ensino na área de ciências da natureza com vistas 

estimular o estudante a desenvolver competências leitoras e escritoras e atitudes críticas e 

investigativas diante dos fenômenos como ferramentas para compreensão do mundo que o cerca.    

MOMENTO ATIVIDADE REALIZADA TEMPO 

1º Experiência compartilhada /ou compartilhando saberes  30 min 

2º Consolidando conceitos: filtração 

Retomando experiência realizada no encontro anterior  

 exposição de slides com as fotos 
Revisar etapas da experiência de filtração 

Problematização: 

 Após as etapas de filtração podemos considerar água pronta/ própria 

para o consumo? 

 Como é possível nos livrar de algumas doenças advinda água 

contaminada?   

 É possível fazer uma desinfecção de água poluída com produto químico?  

 Quais produtos poderiam ajudar na purificação da água? 

 Alguns desses produtos podem ser manipulados em casa?  

 

30 min 

3º Explorando novos conceitos  

Etapa 1 – Preparando produto (água sanitária) 

Etapa 2 - Rotulando a embalagem 

Etapa 3 - Calculando os custos 

                     

90 min 

 

4º Fundamentando a prática: leitura e discussão de algumas partes do texto: é 

preciso ensinar atitudes cientificas. (explorar as questões 1,2,3,4 e 5; 8, 10, 

13 e 14 

40 min 

 

5º A partir da vivência do 3º encontro de orientação e estudos da área de 

ciências da natureza, produza uma sequência didática para ser aplicada na 

escola, com retorno de socialização no nosso próximo encontro 
10 min 

Fonte: dados da pesquisa  

 

O quarto encontro, E4, aconteceu em 25/09/2014, com um intervalo de tempo um pouco 

menor e teve como temática abordada: Conjugando novas mídias com papel e caneta: a 

Alfabetização Científica continua com a presença de 16 professores, atendendo a seguinte 

pauta: 
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Quadro 6. Pauta do 4º Encontro 

 

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

O quinto e último encontro do ano, E5 aconteceu em 04/12/2014 após quase setenta dias 

e trouxe como temática socializando as experiências, interagindo saberes, contou com a 

presença de apenas 11 professores, a menor frequência apresentada durante o ano, a pauta desse 

encontro não foi disponibilizada, porém o teor do encontro foi relatado nas entrevistas como 

sendo um momento de socialização das atividades realizadas durante o ano. 

Os demais encontros do E6 ao E20 (2015-2016), não foram analisados, por entender 

que a dinâmica da proposta do GOEP foi suficientemente compreendida com a descrição e 

análise dos encontros que aconteceram no ano 1, além do tempo para realização da pesquisa 

requer um recorte temporal para otimizar a análise e discussões dos resultados de forma 

SÍNTESE DA PAUTA – E4 

 

CONJUGANDO NOVAS MÍDIAS COM PAPEL E CANETA: A ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA CONTINUA 

OBJETIVO: Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das 

competências tic's leitoras e escritoras, tomando por base os conhecimentos específicos das 

disciplinas e os gêneros textuais próprios, experimentando uma sequência didática que utilize 

recursos de novas tecnologias 

MOMENTO ATIVIDADE REALIZADA TEMPO 

1º Apresentação da pauta (chamando atenção para retomada do 2º encontro 
leitura e alfabetização científica  

Leitura Compartilhada: As verrugas e as estrelas do céu; questionamentos 

30 min 

2º Conjugando mídias                                        

Preparar um roteiro de entrevista com 3 perguntas, escolher o entrevistador 

e entrevistado. 

Filmar a entrevista com o celular e passar para o computador e exibir para a 

turma. 

75 min 

3º Conceituar sequência didática (Ref. Bahia, Brasil, espaço ambiente e cultura. 

Pag. 45) 

 

 

                         

20 min 

 
4º Informes Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 

Seminário ABC da ciência na UESC participação Mão na Massa 

5 min 

 

5º Avaliações 

a) avaliação oral do trabalho do IV encontro 

b) Avaliação escrita segundo o modelo abaixo 

Os encontros têm acompanhado a proposta de trabalho da SEC no tocante ao 

desenvolvimento da leitura e escrita? 

2- Os encontros estão satisfazendo suas expectativas? 
3 - O que precisa melhorar e o que precisa ser mantido nos próximos 

encontros? 

4- Sugestão para o próximo encontro? 
  

20 min 
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satisfatória. No os encontros não analisados serão descritos a seguir como forma de facilitar a 

compreensão do contexto geral do GOEP. 

 

 

3.5.2 Ano 2 (2015) - Eixo Temático – Transversalidade no ensino de Ciências  

  

O eixo temático elaborado para esse ano 2 - 2015 foi uma tentativa de agrupar os temas 

desenvolvidos nos encontros E6 a E13, pela diversidade dos mesmos e predominância de temas 

transversais como Meio Ambiente e saúde e Sexualidade. Foram realizados 8 encontros com 

duração de 3h totalizando ,24h de carga horária anual. 

 
O primeiro encontro da Área de Ciências da Natureza foi realizado em 06 de marco 

de 2015 e, a exemplo das outras áreas, trouxe para o debate a temática: Pesquisa e 

planejamento no ensino de Ciências; foi mais uma oportunidade para retomar o foco 

metodológico que versou todo o trabalho de formação em 2014 – a Alfabetização 

Cientifica. (CRYSTAL, 2015). 

 

O encontro E6, que começou um mês após o início do ano letivo, contou com a presença 

de 22 professores dos 34 registrados na folha de frequência e teve como objetivo de acordo com 

o relatório técnico anual, oportunizar os professores subsídios teórico-práticos para uma 

reflexão mais crítica acerca do processo de produção do conhecimento científico-tecnológico 

ensino de Ciências e suas implicações na formação cidadã dos educandos. (CRYSTAL,2015)  

Em abril aconteceu o E7, que reuniu 21 professores para discutir a temática 

sustentabilidade, onde puderam compartilhar da experiência de uma colega que escreveu um 

livro sobre o assunto e participou do momento de formação. 

  
Com a cidade vivendo os horrores de receber os créditos de ser o primeiro município 

baiano em número de infecção de origem viral, vetorizada pelo mosquito Aedes 

Aegypti, o segundo encontro, realizado em 09 de abril de 2015, teve a participação 

especial da professora Andrea Quinto, momento em que apresentou aos colegas o seu 

livro Sustentabilidade: uma questão de consciência. (CRYSTAL, 2015). 

  
De acordo com o relatório técnico anual, nesse momento foi possível interligar os eixos 

de Saúde e Meio Ambiente, trazendo à discussão questões de sustentabilidade, higiene, 

consumo, descartes de material e sua influência na vida humana quando se enfrenta epidemias 

como a Dengue. 
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O terceiro encontro, E8, aconteceu após um período de 4 meses de greve dos 

professores, portanto em um intervalo de tempo muito maior do que o previsto, sendo assim 

esse momento de retomada das ações do GOEP, contou coma participação de 20 professores. 

 

O terceiro encontro com os professores da Área de Ciências da Natureza aconteceu 

em de 20 de agosto 2015 e trouxe como pauta de discussão, O ensino de Ciências e 

a formação cidadã do aluno: uma análise teórico-prática. (CRYSTAL, 2015) 

 

 

Ainda sobre o E8, o relatório técnico aponta como consequência dos questionamentos 

iniciais realizados pelo orientador de estudos, um repensar sobre o histórico da aprendizagem 

e do ensino de Ciências na vida de cada um, enquanto estudante e as influências desse ensino 

na sua atuação como docente da educação básica. 

Seguindo a programação anual os 2 encontros seguintes E9 e E10, aconteceram 

mensalmente e tiveram como temática: A (In)Visibilidade da Sexualidade Humana no cotidiano 

escolar, com a presença de 26 e 25 professores respectivamente.   

 
O quarto e quinto encontro realizados respectivamente em 24 de setembro e 08 

outubros de 2015 buscou atender uma das sugestões de temáticas sugeridas pelos 

professores no documento de avaliação 2014: Orientação Sexual. (CRYSTAL, 2015) 

 

Em dezembro aconteceram 2 encontros, como forma de reposição da carga horária dos 

meses de greve e paralisações, o E11 e E12, porém com temáticas diferenciadas. 

 
O sexto encontro foi realizado em 03 de dezembro e trouxe para a discussão com 

os professores A interrelação das Diretrizes Curriculares Nacional e Municipal 

para a Educação Ambiental e ensino de ciências com os saberes trabalhados no 
cotidiano escolar. (CRSITAL,2015) 

O sétimo encontro realizado em 17 de dezembro, trouxe para o debate da formação 

a problemática local da Dengue, Zika e Chicungunya. Para fazer um link com os 

conteúdos científicos foi escolhido estudar as caraterísticas morfofisiológicas dos 

vírus e bactérias, evidenciando conceitos científicos sobre o reino monera e evolução 

biológica do mosquito Aedes Aegypti e o Culex. Bem como, sua ação no ambiente 

do conviver humano, relacionando-os as questões de higiene e saúde pública. O foco 

temático foi: Vírus e bactérias – vivendo e convivendo com microrganismos. 

(CRYSTAL, 2015) 

 

Nesse ano, excepcionalmente, o último encontro E13 aconteceu no dia 04 de fevereiro 

de 2016 pois, o calendário letivo se estendeu como forma de garantia da quantidade de 200 dias 

letivos aos alunos em consequência dos dias de paralisações e greve. A temática do encontro 

versou sobre avaliação com o título: Avaliar é interrogar e interrogar-se e teve a participação de 

19 professores. 
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3.5.3 Ano 3 (2016) - Eixo Temático – O Currículo da área de Ciências da Natureza 

 

O ano 3, teve uma demanda diferenciada pois, de acordo com o relatório anual, o 

objetivo principal previa discussões formativas que culminassem com a escrita, prevista pelo 

Plano Municipal de Educação-PME (2014), da Proposta Curricular da Escola Grapiúna, através 

de rodas de conversa, que subsidiassem a construção da proposta com participação efetiva dos 

(as) professores (as) da área de Ciências da Natureza. 

 
Ainda nos encontros, não deixamos de seguir as sugestões de temas feita pelos 

docentes, buscando sempre aliar teoria à prática investigativa para o ensino de 

ciências, contribuindo para a formação em conjunto com os pares, possibilitando uma 

rede socializadora da alfabetização científica. (CRYSTAL, 2016) 

  

  

Os encontros E14 ao E20 tiveram início em junho, tardiamente, pois houve alteração do 

calendário letivo por conta da reposição dos dias em que os alunos não tiveram aulas no período 

do movimento grevista. Foram 7 encontros mensais de 3h cada um, totalizando 21h de carga 

horária anual.  

 
O primeiro encontro de Orientação de Estudo e Prática em Ciências da Natureza 

foi realizado em 09 de junho, teve como temática geral “Avaliar para Planejar: 

Ações interdependentes e complementares” e subtema “O lugar do adolescente na 

Escola Grapiúna. (CRYSTAL, 2016) 

  

  

Participaram do E14, 18 professores dos 29 registrados na frequência para esse ano, e 

12 professores estiveram presentes no E15, segundo encontro de Orientação de Estudo e Prática 

que foi realizado em 07 de julho e tratou da Água nossa de cada dia: um estudo químico 

ambiental. 

Os outros encontros seguiram mensalmente, intercalando temas voltados para a 

construção da proposta curricular e outros voltados para o ensino de Ciências. 

   
O terceiro encontro de Orientação de Estudo e Prática em Ciências da Natureza 

foi realizado 04 de agosto e a discussão temática aconteceu em torno dos Fenômenos 

físicos químicos: Evolução de conceitos. (CRYSTAL, 2016) 

 

 

No terceiro encontro, E16, estiveram presentes 21 professores, aumentando 

significativamente a frequência se comparada com os últimos meses. Porém não aconteceu o 

mesmo com os encontros seguintes. O quarto que aconteceu em 15 de setembro, encontro E17, 

teve participação de 14 professores e de acordo ao que consta no relatório anual apresentou 
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como conteúdo a articulação entre a Proposta Curricular Referência da Escola Grapiúna - 

PCREG e Base Nacional Curricular Comum - BNCC: Objetivos, Princípios Norteadores e 

Eixos e como temática: Proposta Curricular Referência da Escola Grapiúna: aprendizagem 

como direito. 

  
O quinto encontro de Orientação de Estudo e Prática em Ciências da Natureza 

foi realizado em 06 de outubro e dessa vez foi retomado a metodologia que embasa 

todo o trabalho formativo na área: A Investigação no ensino de Ciências. (CRYSTAL, 
2016) 

 

 

Novamente, o tema do encontro E18, quinto encontro está voltado especificamente para 

abordagem de ensino de Ciências e teve uma frequência de 10 professores, a mesma quantidade 

de professores que participaram do sexto encontro, E19 realizado em 10 de novembro com o 

tema Saúde do homem e do meio ambiente. 

Retomando o conteúdo trabalhado no E17, o sétimo encontro E20 que aconteceu em 08 

de dezembro, com participação de 7 professores, tendo como temática Proposta curricular da 

Escola Grapiúna: Expectativas de aprendizagem da área de Ciências da Natureza, encerrou o 

triênio cuja programação está sendo descrita de forma a dar ao leitor uma ideia global do 

Programa de Formação Continuada da rede municipal de Crystal. 

No capítulo que segue analisamos 3 encontros do ano 1(2014), tendo como referência 

princípios inerentes a um programa de DPD eficiente, trazemos pontos de aproximação e 

distanciamento entre o proposto, o realizado e o desejável. Nessa perspectiva, mostraremos o 

caminho e as diversas possibilidades de adequação ao contexto do ensino de Ciências.         
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4 ENTRE O GOEP E O DPD: O QUE REVELAM OS DADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentamos nossas análises, primeiro descrevendo as atividades 

realizadas nos Encontro 2,3 e 4 – E2, E3 e E4 de 2014, atendendo ao objetivo de delinear um 

perfil didático-histórico do GOEP e posteriormente, analisando-as com base no referencial 

discutido nos capítulos 1 e 2, efetivando outro objetivo específico ao verificar quais relações 

podem ser estabelecidas com os princípios de um programa de DPD.  

 

4.1 Categorias de análise 

 

Todo processo de Formação Continuada é passível de ser analisado em suas diversas 

possibilidades e desdobramentos. Nesta pesquisa, nos interessou conhecer aspectos da 

estruturação de um Grupo de Orientação de Estudos e Prática para professores de Ciências e, 

posteriormente, do que foi desenvolvido no percurso de um ano (5 encontros), dentre os três 

anos durante os quais aconteceram os 20 encontros de orientação, em busca de aproximações 

com os princípios de um programa de DPD eficaz. Pensar a oferta de Formação Continuada 

com vistas ao DPD, de acordo com a literatura aqui utilizada, requer conhecer seus objetivos e 

como estes estão sendo entrelaçados com os objetivos de ensino de Ciências de forma que as 

necessidades formativas sejam comtempladas.  

Para tanto, as categorias apresentadas aqui tem fundamentação em estudos nacionais 

(SANTOS, 2012; CASTRO et al 2001) e internacionais  (DAY, 2002; DARLING-

HAMMOND, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017; GUSKEY, 2002; WILSON, 2013) que definem 

que o DPD, como resultado da  formação, pode ou não acontecer a contento, dependendo do 

nível de atenção às necessidades formativas dos professores e apontam o percurso  ideal para 

um programa de DPD, por isso, apenas por meio de um  cotejamento  e posterior sistematização 

foi possível estabelecer um consenso entre aquilo que seria fundamental que os programas de 

Formação Continuada dentre as mais diversas organizações: grupos de estudos, grupos 

colaborativos, lesson studys7(Darling-Hammond, Wei e Andree, 2010), contemplassem para 

                                                             
7 Lesson Study - Cada professor prepara periodicamente a melhor aula possível que demonstre estratégias para 

alcançar um objetivo específico em colaboração com outros colegas. Um grupo de professores observa enquanto 

a lição é ensinada e geralmente grava a lição de várias formas, incluindo fitas de vídeo, fitas de áudio e observações 

de narrativa e / ou lista de verificação que focalizam áreas de interesse do professor instrutor. 
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que, ao menos potencialmente, estivessem a favor do DPD, por acreditar que, é 

significativamente entendido que sendo um processo de longa duração vai além de um 

cronograma de atividades e eventos pontuais. Se precisamos elevar o desenvolvimento 

profissional para o “próximo nível”, precisamos também estabelecer uma mentalidade que se 

concentra em contínuo aprendizado e incentiva a autorreflexão contínua. (PINTO, 2018).  

O próximo nível perpassa pela prática escolar, em um movimento dialógico entre o 

saber e o saber fazer e, portanto, as categorias que orientam as análises extrapolam os momentos 

dos encontros formativos e vão de encontro ao espaço escolar e suas especificidades para trazer 

aspectos bem mais próximos de uma possibilidade de mudanças na forma em que o ensino vem 

sendo realizado, apesar das inúmeras oportunidades de Formação Continuada. 

Diante disso e por razões já explicitadas, foi construído um instrumento de análise 

especialmente para a nossa pesquisa, embasado na teoria estudada e sua relação com os dados 

obtidos, mas que seja útil como um caminho que possa facilmente ser percorrido por outros 

pesquisadores, ainda que em outros contextos, quando objetivarem realizar a análise de 

programas, propostas ou cursos que envolvam a Formação Continuada de professores de 

Ciências, numa abordagem que dialogue com os princípios de Desenvolvimento Profissional 

Docente.  

Para otimizar a análise do Grupo de orientação de Estudos e Prática sistematizamos uma 

tabela com categorias adaptadas dos 7 elementos de Darling-Hammond et al (2017) e 

subcategorias baseadas nos diversos autores já citados no início da seção, que melhor 

representam os aspectos de um programa de DPD, dessa forma explicaremos cada uma delas, 

para melhor entendimento da análise descrita no próximo capítulo. 

Dentre tantas nomenclaturas encontradas, utilizaremos Princípios-P para tratar dos itens 

a serem identificados no GOEP, como forma de estabelecer relações entre este e um programa 

de DPD. Para isso, buscamos a presença e intensidade com que eles aparecem nas ações 

desenvolvidas e como essas ações passam então a ter características facilitadoras ao processo 

de DPD, pois apesar de potencialmente serem positivas, existem outros fatores além da 

orientação de estudos e prática. De acordo com Imbernón (2010), o tão mencionado 

desenvolvimento profissional não recai apenas na formação, mas em diversos componentes que 

ocorrem conjuntamente na prática laboral do ensino. Portanto, aliamos aspectos voltados ao 

GOEP e outros relacionados ao contexto de trabalho como forma de vislumbrar um combinado 

de ações promissoras ao DPD efetivo. 
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Descrevermos agora o que ponderamos em cada uma das categorias e subcategorias do 

quadro 7, elaboradas pelas autoras inspiradas em Darling-Hammond et al (2017): 

 A categoria P1 - enfoque no conteúdo, envolve as questões relacionadas com o 

conteúdo trabalhado na formação, sendo que este está dividido em 3 subcategorias: 

o  P1 A. conteúdo específico de Ciências ou temas científicos- busca 

identificar a utilização de conteúdos curriculares do 6º ao 9º como conteúdo da 

formação. 

o P1 B. Elemento particular da aprendizagem de alunos - busca  

Identificar a utilização de conteúdos sobre as teorias da aprendizagem, 

principalmente de aprendizagem de Ciências.  

o P1 C. Elemento particular da Didática – busca identificar a utilização de 

conteúdos que tenham como foco elementos do ensino como planejamento, 

objetivos, metodologias e avaliação. 

 A categoria P2 – Aprendizagem participativa diz respeito à metodologia 

utilizada na formação na qual professores participam ativamente das atividades propostas e está 

desmembrada em 3 subcategorias: 

o P2 A. Envolve professores em atividades práticas - Busca identificar se 

os professores são envolvidos durante a formação em atividades práticas.  

o P2 B. Oferece oportunidade aos professores de vivenciar o papel de 

alunos - Busca identificar se são oferecidas oportunidades aos professores de 

vivenciar o papel de alunos na realização de das atividades da formação. 

o P2 C. Oferece oportunidades de participação dos professores em 

situações reais de aprendizagem- Busca identificar se são oferecidas 

oportunidades de participação dos professores em situações reais de 

aprendizagem em atividades que serão realizadas também pelos seus alunos. 

 A categoria P3 – Colaboração refere-se à abordagem adotada pela formação 

em relação à condução das atividades avançando de uma perspectiva individualizada para 

trabalhos com características colaborativas.  

o      P3 A. Propõe um trabalho colaborativo – Busca identificar 

características da dinâmica de formação colaborativa entre os pares 

preconizando o apoio mútuo entre eles.  
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o  P3 B. Envolve a escola nas ações formativas como apoio -Busca identificar 

o envolvimento da Unidade Escolar  nas ações formativas como apoio na 

implementação da ações.  

 A categoria P4 – Uso de exemplos da prática reúne elementos do cotidiano 

escolar como material didático da formação. 

o P4 A. Utiliza a estratégia analise de vídeo de aulas – utiliza a análise de 

aulas reais gravadas em vídeo como metodologia.  

o P4 B.Utiliza a estratégia de análise dos trabalhos dos alunos- Utiliza 

atividades avaliativas ou não, realizadas pelos pelos alunos dos professores em 

formação como material didático.  

o P4 C. Estuda planos de ensino ou sequências didáticas- Utiliza o estudo 

de elementos do planejamento realizado nos coletivos da escola como material 

didático.  

 A categoria P5 - Suporte especializado, feedback e reflexão fazem parte do 

apoio requerido pelo professor para tornar o processo formativo eficiente.  

o P5 A. Oferece acompanhamento e apoio ao professor na implementação 

das ações – identificar a oferta de suporte ao professor em lócus. 

o P5 B. Fornece estrutura colaborativa de acolhida aos relatos trazidos 

pelos professores sobre suas aulas.  

o P5 C. Fornece feedback aos professores sobre sua prática – busca 

identificar o retorno dado ao professor sobre o seu desenvolvimento profissional. 

o P5 D. Utiliza uma estrutura de observação baseada na pesquisa da 

prática em sala de aula – busca identificar a estruturação da observação das 

ações a serem analisadas.  

 A categoria P6 - Duração, continuidade e tempo de interação refere-se à 

quantidade e qualidade do tempo dedicado a formação dentro e fora da escola. 

o P6 A. duração suficiente – busca identificar quanto tempo é 

disponibilizado ao professor para realizar as ações dentro e fora da escola e se 

este é suficiente para cumprir os objetivos propostos. 

o P6 B. tempo para aprendizado profissional e colaboração, incluídos nas 

horas de trabalho dos professores- busca analisar se o tempo necessário para 

realização das atividades é compatível com a carga horária de trabalho.   
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o P6 C. É sequencial – busca verificar se existe uma sequência nas 

atividades realizadas.  

 

Quadro 7. Categorias de análise 

  
CATEGORIAS 

 SUBCATEGORIAS 
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P 1 Enfoque de Conteúdo 

P1 A 
Estuda conteúdo específico do 
currículo de Ciências 

P1 B 

Estuda elemento particular da 

aprendizagem de alunos na área de 
Ciências. 

P1 C 
 

Estuda um elemento particular da 
Didática 

P 2 
 

Aprendizagem Participativa 

P2 A 
Envolve professores em atividades 
práticas 

P2 B 
Oferece oportunidade aos 
professores de vivenciar o papel de 
alunos 

P2 C 

Oferece oportunidades de 

participação dos professores em 
situações reais de aprendizagem 

P 3 Colaboração  

P3 A Propõe um trabalho colaborativo 

P3 B 
 

Envolve a escola nas ações 
formativas como apoio 

P 4 Uso de exemplos da prática 

P4 A 
Utiliza a estratégia análise de 
vídeo de aulas 

P4 B 
Utiliza a estratégia de análise dos 

trabalhos dos alunos 

P4 C 
Estuda planos de ensino ou 
sequencias didáticas, estudo de 
caso 

P 5 
Suporte especializado, 

feedback e reflexão 

P5 A 
Oferece acompanhamento e apoio 
ao professor na implementação das 
ações 

P5 B 
Fornece estrutura colaborativa de 
acolhida  

P5 C 
Fornece feedback aos professores 
sobre sua prática 

P5 D 
Utiliza uma estrutura de 
observação baseada na pesquisa da 

prática em sala de aula 

P 6 
Duração, continuidade e 

tempo de interação 

P6 A Tem duração suficiente 

P6 B 

Oferece tempo para aprendizado 
profissional e colaboração 
incluídos nas horas de trabalho dos 
professores 

P6 C É sequencial 

             Fonte: Produzido pelas autoras baseado em Darling-Hammond et al (2017) 

 

 
 

O quadro a seguir foi elaborado com o objetivo de facilitar a compreensão sobre a 

organização dos encontros de orientação de estudos e prática e da sua relação com os princípios 

de programas de DPD. Para esse relatório estão descritos e analisados o E2, E3 e E4, segundo, 
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terceiro e quarto encontros do ano 1- 2014. Na coluna A está a data em que aconteceu o 

encontro, na coluna B o tema do encontro e na coluna C as atividades realizadas divididas em 

momentos, todas essas informações obtidas nos documentos disponibilizados pela secretaria de 

educação e arquivo pessoal do orientador de estudos. Na coluna D são apresentadas as 

categorias e subcategorias encontradas durante a análise dos dados apresentados nas colunas de 

A a C. 

 

Quadro 8. Modelo de Instrumento para Análise dos Encontros 
ANÁLISE DO CURSO 

Ano 1 (2014) - Eixo Temático – Alfabetização Científica e competência Leitora 

Objetivo 

Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras, tomando por 

base os conhecimentos específicos das disciplinas e os gêneros textuais próprios. 

O conteúdo das colunas A B e C originaram-se diretamente dos 

dados (SEC/DEB-2014) 

Categorias descritas no quadro 8 

A B C D 

D
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ta
 

T
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a 

Atividades Princípios (P) do Desenvolvimento Profissional Docente 
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1.Leitura Compartilhada  

2.Fundamentos para o Ensino e Aprendizagem em 

Ciências – Alfabetização Científica 

(Problematização/Investigação/Escrita das 

descobertas) 

3.Vivenciando a Teoria     

4.Leitura e discussão do texto 

5.Proposição para que cada professor aplique uma das 

atividades vivenciadas ou realize outra atividade 

prática com os alunos com base nos princípios da 

Alfabetização Cientifica. Fazer registro escrito e 

fotográfico da experiência para ser socializado no 

próximo encontro, no Blog e na Semana da Ciência e 

Tecnologia.  

 
                                      
 

 

P 1. Enfoque de Conteúdo 

 P1. A Estuda conteúdo específico do currículo de Ciências 

P 1 B. Estuda elemento particular da aprendizagem de 

alunos na área de Ciências 

P 1 C. Estuda elemento Particular da Didática 

P2 Aprendizagem Participativa 

P2 A -Envolve professores em atividades práticas. 

P5 Suporte especializado, feedback e reflexão 

 P5 B Fornece estrutura colaborativa de acolhida 

 
 

 

 

 

Material Utilizado: 

1) Texto: Papo de Vaca –Anexo II 

2) Slides – Anexo II 

3) Sugestões de experimentos- Anexo II 

4) Ciências no Ensino Fundamental - Ana Maria Pessoa de Carvalho  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Na seção seguinte, analisaremos 3 encontros de orientação de estudos e prática, 

observando se a organização deles estabelece relações com os princípios dos programas de 

DPD, sendo importante ressaltar que como não houve intervenção do pesquisador e não havia 

a intenção de coletar dados para pesquisa no momento em que os encontros aconteceram,  
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contamos com algumas limitações como ausência de registros escritos que relatem o 

desenvolvimento das pautas apresentadas, sendo, portanto uma análise retrospectiva de fatos 

que aconteceram naturalmente sem nenhuma interferência. 

 

4.2 GOEP: análise sob a ótica do DPD 

 

4.2.1 Da proposta do GOEP e perfil dos professores participantes 

 

 

O Grupo de Orientação de estudos e prática para professores da área de Ciências da 

natureza e Matemática na rede Municipal de Crystal foi estruturado por meio de uma ação 

atrelada à proposta de assessoramento  desenvolvida pela Assessoria do Ensino Fundamental, 

cuja motivação está descrita pela assessora responsável, professora Telma, entrevistada para 

essa pesquisa, que chama atenção para o fato de que existia um grupo de formação em 2013 e 

este foi extinto,  cabendo portanto a ela assumir a organização da Formação Continuada de 

professores da Secretaria Municipal de Educação a partir desse ano. Fato esse que gerou alguns 

questionamentos para a equipe da assessoria: “nessa linha de ação o que fazer com os 

professores naquele horário também que estava designado? Que ele tinha horário de atividade 

complementar, então eles iriam fazer o quê? Só ficar na escola? ”. Esse tempo ao qual Telma 

se refere diz respeito as 16 horas semanais reservadas por lei a atividades extraclasse de 

planejamento das atividades docentes incluindo atividades de Formação Continuada em serviço 

(lei do piso). 

Nesse Contexto, começou a ser organizado o Grupo de Orientação de Estudos e prática 

conduzido por uma problemática geral podendo ser considerada como um “problema-fronteira” 

(Pérez e Carvalho, 2011), a baixa proficiência em Língua Portuguesa dos alunos, que, segundo 

os professores afirmaram em momentos de escuta, influenciava diretamente nas aulas de 

Ciências. 

Para a Assessoria era um momento de mudanças não só de nome como de concepção 

de formação, que estava sendo construída a várias mãos como está esclarecido nos trechos que 

seguem das professoras Telma e Eva, 
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Era uma ação do projeto maior de assessoramento que era Orientação de estudo e 

prática. Agente não queria assim no primeiro momento chamar de formador, a gente 

queria alguém que orientasse e aí a medida que foi passando talvez o nome foi 

incorporado e aí passou a se chamar orientadores de estudo e prática. (Telma, 

assessora). 

 

 

Ainda sobre o início da proposta mais uma vez as assessoras deixam claro que se tratava 

de um novo olhar para a formação, tratava-se de algo novo e diferente. 

 

  

Eu acho que o diferencial da gente (GOEP) foi: primeiro, não foi a situação de 

formador que puxou o trabalho, quem puxou o trabalho foi a questão da assessoria 

que tinha uma linha de ação que era de formação, como não tinha essa formação, foi 

algo construído pela necessidade o termo orientação foi o termo mais adequado e 

realmente deu conta de fazer isso, porque a forma dialógica que existiu inicialmente 

é .... De construção e reconstrução da proposta, de apresentação para validação de x e 

y, isso deu conta realmente configurou como: é uma linha de ação da assessoria pela 

necessidade do trabalho, que anteriormente a isso, eu me lembro das formações 

anteriores que eu era assídua, sempre fui assídua nas formações! A gente via o 

formador como aquele assim representante legal, legitimado da secretaria que 

vinha para dar as ordens para gente não que isso a gente maculasse não, a gente via 

como algo necessário mas a gente tinha necessidades cá no cantinho da escola e que 

a minha outra necessidade somada a outras tantas não dariam conta de acontecer então 

a gente que tinha que pelo menos naquela hora da conta daquilo que vinha de lá, nesse 

sentido nosso aqui (GOEP) eu acho que ele teve uma construção essa palavra a gente 

repete muito que ela foi de construção desse momento do que fazer, de como fazer, 

não que agente  estivesse perdida do que fazer, a gente sabia até muita coisa do que 

fazer, pelo menos em tese, mas a gente não queria dizer ao professor: você não sabe!  

A gente queria dizer assim: estamos aqui para somar! E acho que o termo orientação 

ele demarca historicamente isso que a gente está conversando, não traz um ranço, se 

é que houve um ranço do passado de formador como aquele que impõe, mas não 

ouve isso ouve assim essa forma participativa. (Eva, técnica pedagógica, grifos 

nossos). 

 

Reafirmando a ideia de construção coletiva, participativa, a partir de uma perspectiva 

dialógica, de acordo com as falas anteriores, foi realizado o encontro inaugural do GOEP, 

marcado por um momento de escuta e apresentação da proposta preliminar 

 

Nós fizemos o primeiro encontro para ouvi-los (os professores), fizemos por área 

também para ouvir cada professor, para eles dizerem assim quais eram as dificuldades 

e o que o que esperava né? As sugestões que poderiam dar e também a gente fez um 

trabalho de escuta, mas tudo interligado. Como agente tinha em 2013 dados resultados 

dos meninos na área de Língua Portuguesa a gente sempre perguntava se aqueles 
resultados interferiam na área em questão, ou seja, os resultados que eram 

apresentados a Língua Portuguesa que ligação tinha com Ciências da Natureza? 

(Telma, assessora). 
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Com a resposta positiva dos professores participantes da escuta, sobre o quanto a 

situação dos alunos não leitores interferia na aprendizagem de Ciências, as proponentes 

atendem ao que preconiza Nóvoa (1997, p. 19) ao afirmar que “os professores têm de ser 

protagonistas nas diversas fases dos processos de formação: na concepção e no 

acompanhamento, na regulação e na avaliação. ” Portanto, evidencia-se o protagonismo dos 

professores na fala da professora Telma, inclusive reafirmando o GOEP como sendo fruto de 

uma construção coletiva alinhado a outras ações que compõem o assessoramento ao Ensino 

Fundamental. 

Foi por aí através dessa escuta que a gente montou essa programação de Formação. 
Nós não temos assim o programa de orientação de estudo e prática a gente disse que 

ela não era uma formação isolada porque ela era uma ação dentro da proposta de 

assessoramento, não é? Por isso que quando alguém pergunta a você vocês tenha a 

proposta de Formação Continuada? A gente não tem a proposta isolada porque ela 

fazia parte de um contexto maior porque era ação da proposta de assessoramento. 

(Telma, assessora). 

 

No entanto, apesar das informações fornecidas pelos professores sobre a proficiência 

em Língua Portuguesa, os dados da avaliação diagnóstica dos alunos realizada pela assessoria 

revelaram um número de não leitores de apenas 10% do total de alunos dos anos finais do 

ensino Fundamental. A partir dessa constatação outras situações vão surgindo e a demanda de 

conteúdos da formação tornava-se mais próxima das reais necessidades formativas do professor 

de Ciências, como argumenta a técnica da secretaria de educação, professora Eva: “agora a 

coisa recai sobre o professor ´ih! Eu não sei o conteúdo´ entendeu? Já que grande maioria era 

de Pedagogo”. (Eva, técnica)  

A situação do professor de formação generalista, no caso do Pedagogo, assim como 

daqueles com formação diversa da área de ensino, também foi apontada como um entrave ao 

ensino de Ciências já que estamos tratando dos anos finais do Ensino Fundamental cuja 

demanda por conteúdo das Ciências Naturais (Química, Física, Biologia) está na própria 

organização Curricular do 6º ao 9º e reafirmando tal evidência Gatti (2014, p.32) afirma que a 

inadequação da formação, trata-se de um dos “aspectos negativos que se mostram recorrentes 

relevados em estudos e pesquisas educacionais no que se refere à formação inicial: Professores 

improvisados em várias áreas do conhecimento por falta de licenciados na disciplina, ou 

licenciandos em curso.” 
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No contexto da rede municipal de educação de Crystal essa realidade não é diferente 

como podemos visualizar na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Formação Inicial dos professores de Ciências dos Anos Finais do   Ensino 

Fundamental Quantidade de professores e alunos do Ensino Fundamental 

Anos   Finais da rede municipal de Crystal 

 

Formação Inicial 
Quantidade de 

professores 
Percentual 

PEDAGOGIA 34 54,8% 

  CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1 1,6% 

LETRAS 6 9,7% 

   CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 6 9,7% 

MATEMÁTICA 4 6,5% 

HISTÓRIA 1 1,6% 

     CIÊNCIAS NATURAIS 3 4,8% 

       CIÊNCIAS SOCIAIS 1 1,6% 

FILOSOFIA 1 1,6% 

MAGISTÉRIO 3 4,8% 

QUÍMICA 1 1,6% 

FÍSICA 1 1,6% 

Total 62 100% 

              Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os dados acima revelam que 82,2% dos professores de Ciências dos anos finais do 

ensino fundamental da rede municipal de ensino de Crystal, possuem formação inicial 

inadequada (Pedagogia, Ciências Econômicas, Letras, Matemática, História, Ciências Sociais, 

Filosofia e Magistério) para sua atribuição, enquanto que apenas 17,8% possuem formação 

adequada com a área Ciências da Natureza de acordo com a nota técnica 020/2014 - Indicador 

de adequação da formação do docente da educação básica. (INEP, 2014).   

  

Quadro 9. Áreas de Formação adequadas para o ensino de Ciências 
 

 

Fonte: Adaptação feita pelas autoras com base na tabela – Docências em disciplinas e áreas de formação   

consideradas para o Grupo 1 (Licenciatura em Área Específica) (INEP, 2014) 

 

O quadro acima nos permite classificar os 4 professores entrevistados na categoria 3 

descrita no mesmo documento 020/2014 : “Docentes   com   licenciatura   em   área   diferente   

daquela que   leciona, ou   com bacharelado   nas   disciplinas   da   base   curricular   comum   

e  complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona”.(INEP, 

2014), pois todos tem formação inicial em Pedagogia, e , portanto, é importante destacar uma 

maior responsabilidade da Formação Continuada ao alinhar sua proposta com as reais 

necessidades dos docentes. 

Sobre essas necessidades, tanto os proponentes quanto os professores participantes, 

entendem que os conteúdos dos encontros precisam atentar para o que de fato é necessário ao 

professor envolvendo conteúdos específicos e conteúdos pedagógicos.  

 

Uma das primeiras coisas que eu vejo nessa necessidade é trato o lidar   o perder o 

medo do experimento acredito que as crianças elas são tolhidas pela escola na 

questão da curiosidade[...]Segundo ... ainda por conta da não formação na área muito 

medo do que é que o aluno vai perguntar porque eu não fiz biologia eu não sei sobre 

C
IÊ

N
C

IA
S

 

Ciências Biológicas – Licenciatura  

Ciências Naturais – Licenciatura  

Física – Licenciatura  

Química – Licenciatura  

Química – Bacharelado com Complementação Pedagógica  

Física – Bacharelado com Complementação Pedagógica 

Ciências Biológicas – Bacharelado com Complementação Pedagógica  

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia com Complementação 
Pedagógica 
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sistema hematopoiético que é a questão sanguínea trocas gasosas e agora? (João- 

Orientador de Estudos). 

 
Mas ele precisa de uma metodologia didático-pedagógica né? para dar conta da 

aprendizagem,  saber orientar o menino, assim porque a gente diz a todo momento 

que o nosso aluno é também produtor de conhecimento mas, para que o aluno seja 

produtor de conhecimento o professor enquanto mediador tem que ter uma 
metodologia que faça o aluno ser sujeito ativo e dar simplesmente o conteúdo  

reproduzido  não faz nenhum sujeito em ciência sujeito ativo então, aliado ao 

conhecimento ele precisa da metodologia e a gente sabe que a formação dele Inicial 

nas universidades nem sempre dá conta dessa metodologia. (Telma, assessora). 

 

O professor de ciências se for formado apenas em ciências eu acho que ele deve buscar 

um pouco da pedagogia para poder trabalhar, tô falando pela minha experiência nos 

anos finais, quem é da área tanto de ciências quanto de matemática ele não tem uma 

pedagogia eu pelo menos percebia que faltava isso nele pouco da pedagogia de como 
lidar com alunos como desenvolver determinadas práticas com alunos, já professor 

que é pedagogo falta aquela parte bem científica mesmo, a parte do conhecimento 

específico né? Então acho que seria assim um completa o outro (Alena, professora). 

 

 Tendo em vista tudo exposto até aqui, necessidades formativas do professor são 

demandas para melhorar o ensino, com a única finalidade de promover a aprendizagem do 

aluno, sendo, portanto, o objetivo genuíno da Formação Continuada a aprendizagem 

profissional e como consequências desta o DPD e renovação do ensino. 

 

4.2.1. Dos objetivos e propósitos do GOEP 

 

Apesar de ter sido previamente definido o objetivo geral para o GOEP, sendo este 

apresentado por uma demanda geral de promover formação, estudos e pesquisas sobre o ensino 

e a aprendizagem, nota-se aí um impasse entre o que priorizar diante de tantas demandas, a 

despeito do tempo previsto para os momentos dos encontros. Vemos claramente que o objetivo 

para o ensino de Ciências vislumbrado era o de aproximar professores e alunos dos caminhos 

para uma alfabetização Científica e que para isso, acreditava-se ser necessária a adoção de 

atividades investigativas. No trecho que segue, apesar de não estar definido exatamente o 

conteúdo priorizado no planejamento das pautas, percebemos que existem ideias que 

extrapolam a concepção de formação como ações de treinamento e troca de receitas ao sugerir 

uma abordagem didática que propõe aos professores “Aprender a ensinar Ciências por meio da 

investigação” (NRC, 2000 p. 87) 
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O Professor precisa aprender para ensinar ciências eu vejo necessidade da   

metodologia né? Ele tem que definir uma metodologia e assim eu pessoalmente 

defendo a metodologia científica, alfabetização científica eu não vejo ciências fora 

desse ambiente de pensar, de se discutir, de pensar, desenvolver hipóteses, e 

comprovar e comprovação, eu não vejo ciências fora desse ambiente mesmo 

investigativo, e o professor para fazer isso ele precisa aprender e saber o conteúdo 

de ciências conteúdo específico, não dá conta dessa investigação necessária no 

ensino de ciências, simplesmente saber o conteúdo, tem que ser uma junção é o 

conhecimento do conteúdo Mas ter  a metodologia de trabalho, de ensino que dê conta. 

(Telma, assessora). 

 

No entanto, alguns momentos não só da pauta como também das falas provocam 

dúvidas em relação ao objetivo declarado, visto que priorizar atividades de leitura e escrita 

mesmo que para isso seja usado conteúdo de Ciências como pretexto estaria contradizendo toda 

a proposta de subsidiar o ensino de Ciências ainda que a leitura de textos e o registro das 

atividades através da escrita fizessem parte das aulas.  

 

Ele (o orientador) ficou tão fissurado com a questão de ensinar o menino a ler com 

ciências que ele queria que o professor levasse a fichinha para que aquele aluno 

registrasse o valor dos elementos dos produtos utilizados e até a finalização de como 

isso poderia proceder na escola. (Eva, técnica). 

 

Nesse conflito de ideias iniciais sobre quais os propósitos dos encontros foi possível 

identificar que ora a secretaria se rendia a demanda por propor novas formas de ensinar Ciências 

já que a aprendizagem se mostrava deficiente, ora buscava atender a uma demanda geral em 

resposta aos anseios dos professores pela questão da baixa proficiência em Língua Portuguesa, 

tentamos na análise que segue identificar através da organização didática dos encontros quais 

conteúdos predominaram.   

 

 

4.2.2 Da organização dos encontros de orientação de estudos e prática 

 

Adotando o instrumento de análise exposto anteriormente, apresentamos quais 

princípios de um programa de desenvolvimento profissional foram contemplados nas atividades 

realizadas no encontro de orientação de estudos e prática, iniciando pelo segundo encontro – 

E2, visto que o primeiro já foi descrito acima como um momento de escuta e apresentação da 

proposta. 
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Quadro 10. Instrumento de análise do Encontro 2 – Ano 1 

 
ANÁLISE DO CURSO 

Ano 1 (2014) - Eixo Temático – Alfabetização Científica e competência Leitora 

Objetivo 

Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras, tomando por 

base os conhecimentos específicos das disciplinas e os gêneros textuais próprios. 

O conteúdo das colunas A B e C originaram-se diretamente dos 

dados (SEC/DEB-2014) 

Categorias descritas no quadro 8 

A B C D 

D
a
ta

 

T
em

a 

Atividades Princípios (P) do Desenvolvimento Profissional Docente 

2
9

/0
5
/1

4
 

F
u

n
d

am
en

to
s 

d
a 

A
lf

ab
et

iz
aç

ão
 C

ie
n
tí

fi
ca

 

1.Leitura Compartilhada  

2.Fundamentos para o Ensino e Aprendizagem em 

Ciências – Alfabetização Científica 

(Problematização/Investigação/Escrita das 

descobertas) 
3.Vivenciando a Teoria     

4.Leitura e discussão do texto 

5.Proposição para que cada professor aplique uma das 

atividades vivenciadas ou realize outra atividade 

prática com os alunos com base nos princípios da 

Alfabetização Cientifica. Fazer registro escrito e 

fotográfico da experiência para ser socializado no 

próximo encontro, no Blog e na Semana da Ciência e 

Tecnologia.  

 
                                      
 

 

P 1. Enfoque de Conteúdo 

 P1. A Estuda conteúdo específico do currículo de Ciências 

P 1 B. Estuda elemento particular da aprendizagem de 

alunos na área de Ciências 

P 1 C. Estuda elemento Particular da Didática 

P2 Aprendizagem Participativa 

P2 A -Envolve professores em atividades práticas. 

P5 Suporte especializado, feedback e reflexão 

 P5 B Fornece estrutura colaborativa de acolhida 

 

 

 

 

 

Material Utilizado: 

5) Texto: Papo de Vaca –Anexo II 

6) Slides – Anexo II 

7) Sugestões de experimentos- Anexo II 

8) Ciências no Ensino Fundamental - Ana Maria Pessoa de Carvalho   

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a pauta, o E2 de orientação de estudos e prática para professores de 

Ciências do Ensino Fundamental II (Ciclo III) da rede municipal de Crystal, foi realizado em 

29 maio de 2014 com o tema Fundamentos da alfabetização científica. Teve como objetivo 

geral: “orientar o planejamento do professor com vistas ao desenvolvimento das competências 

leitora e escritora tomando como base conhecimentos científicos da área. ” (CRYSTAL,2014).  

De acordo com o orientador de estudos entrevistado, apesar de existir uma temática 

geral: “Leitura e Escrita é compromisso de todos” envolvendo todas as áreas de conhecimento, 

cada grupo elegia também uma temática para a sua área específica, e no caso de Ciências foi a 

Alfabetização Científica- AC, que norteou todas as atividades realizadas durante o ano de 2014. 
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A referida escolha, revela que apesar do objetivo declarado para o encontro ser voltado 

para orientar atividades com vistas a desenvolver a competências leitora e escritora nos alunos, 

existia também a intenção de orientar a implementação da alfabetização Científica, 

considerando ser inerente ao ensino de Ciências, o que corrobora com o que dizem, Sasseron e 

Souza (2017)  quando afirmam que o objetivo do ensino de Ciências é a Alfabetização 

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

problemas de seu dia a dia, levando em conta os saberes próprios das Ciências e as metodologias 

de construção de conhecimentos próprios do campo científico” (p.11). 

Dessa forma, identificamos os objetivos traçados para o GOEP sendo o primeiro voltado 

para atender as necessidades de aprendizagem da leitura e escrita e o segundo direcionado para 

a aprendizagem de conteúdos científicos de Ciências Naturais, no entanto ambos apoiados por 

uma linha da didática das ciências: A Alfabetização Científica. (CHASSOT, 2003). 

Para todo e qualquer objetivo a ser alcançado, se faz necessário traçar estratégias 

didáticas e instrumentos para posterior verificação dos resultados, portanto, ao escolher a 

temática em questão, que permearia todos os encontros formativos do ano de 2014, foi feita 

uma opção que deveria conduzir a um processo formativo que desse conta da tarefa de 

implementar a AC, que por sua vez exige do professor algumas habilidades extras na condução 

das aulas. 

Sobre a organização didática do GOEP, segue o trecho da entrevista do orientador de 

estudos onde ele traça um panorama geral do que se propunham a realizar nos encontros de 

orientação de estudos e prática 

 

a gente primava sempre  ter algo prático para que fosse exercitado em termo de 

oficina ali, e que ele pudesse levar pra escola com opções de trabalhos escritos, com 
discussão de modelos de perguntas e assim, no caso da formação em ciências a gente 

tinha uma linha que era procurar o máximo possível seguir os teóricos da 

alfabetização científica, que é  ensino por investigação e que não deixa de ter a 

abordagem de Paulo Freire que é uma abordagem pedagógica, né? Tema 

gerador, vivência da realidade né isso? Desenvolvimentos a partir daquilo que se é 

colocado enquanto real e não enquanto algo muito longe, muito distante, então a gente 

tinha sempre um fundamento teórico e uma aplicação prática eu lembro assim muito 

interessante uma vez que eu tinha que falar sobre…. Sobre …. Puxa …. David 

Aussibel …. Aprendizagem significativa …. Mapa conceitual. (João, Orientador de 

Estudos, grifos nossos). 

 

Em linhas gerais o formador descreve no trecho acima o modelo de formação adotado 

pelo GOEP, sobre o qual ele afirma que existiam momentos de  realização de atividades práticas 
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“algo prático que fosse exercitado“ que envolviam os professores, sendo identificado na pauta 

com o título de “Vivenciando a teoria”, era o terceiro momento da pauta no qual acontecia um 

tabalho em grupo para realização de um experimento. Nota-se uma grande preocupação com 

um modelo de atividade que o professor pudesse copiar, portanto, revela uma conduta muito 

comum de formação que leva os professores a treinar, por instrução individual ou grupal o que 

de acordo com Imbernon (2010), seria   

 

Um dos resultados esperados em um curso ou treinamento, hipoteticamente e sem 

posterior comprovação é que se produzam mudanças nas atitudes e que estas passem 

para a sala de aula. Nesse modelo, o formador ou administrador na ocasião é quem 

seleciona as atividades formadoras,supostas como as que deverão ajudar os 

professores a alcançar os resultados esperados .(Imbernón, 2010, p.19). 

 
 

Como referencial teórico, o orientador afirma que o planejamento seguia um linha de 

trabalho com base nos teóricos da Alfabetização Científica,  e apesar de não ter citado nenhum 

autor, consta nas referências dos slides utilizados no encontro, como única fonte científica, 

Carvalho(2009). Além disso, afirma em seguida que utiliza da abordagem didática Ensino por 

Investigação – ENCI relacionando-a com outras abordagens, a abordagem temática Freiriana- 

ATF  e Aprendizagem significativa de David Ausebel como norteadoras do trabalho realizado 

com os professores.Predominantemente a AC foi citada como o fio condutor dos encontros de 

orientação como revelam as falas abaixo: 

 

Eu lembro bem do inicial que foi 2014 2015 com João que era voltado para 

alfabetização científica onde a gente trabalhava os temas de maneira a formar esse 

aluno dentro do contexto da alfabetização científica foi bom porque a gente fazia além 

da parte teórica de conhecimento levava a construção teórica dele, isso era bom eu 

gostei daquela forma de trabalhar. (Luria, professora). 

 
Eles (os professores) colocavam o tema que eles queriam e também diziam que tinham 

dificuldade por não ser da área então precisava daquele apoio, então os conteúdos 

eram trabalhados por meio dela, essa base metodológica que era alfabetização 

científica, para que eles pudessem ter aquela mesma postura com os alunos. (Telma, 

assessora). 

E o relatório também que ele (o formador) exigia tanto e a gente dava tanta 

importância é porque a gente queria também que essa alfabetização científica ajudasse 

o professor a desenvolver a postura do professor pesquisador né? Não só no aluno, 

porque como que eu não sou, não tenho uma prática investigativa enquanto professor 

e vou querer também que meu aluno desenvolva essa prática? Então toda formação 

era nessa base aí mesmo além da prática, mas também trabalhando naquela linha de 

investigação com a hipóteses né com registro toda aquela metodologia mesmo da 

Alfabetização Científica. (Telma, assessora). 
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Ao citar a  Alfabetização Científica como metodologia os entrevistados revelam que 

essse termo está sendo usado em vários momentos como sinônimo do ENCI, o que conota a 

uma redução do seu significado mais amplo a uma metodologia, portanto identificamos 

problemas conceituais que naturalmente refletem na organização das atividades formativas. Ao 

relatar que o professor tem como necessidade formativa “perder o medo do experimento” 

denota um ideia reduzida do processo investigativo a atividade experimental  

O quadro seguinte apresenta a pauta do E3 , cujo conteúdo está sendo analisado na sua 

totaliodade mediante objetivos descritos e de forma mais minunciosa posteriormente sobre as 

categorias já conhecidas como referência. 

 

Quadro 11. Instrumento de análise do Encontro 3- Ano 1  
ANÁLISE DO CURSO 

Ano 1 (2014) - Eixo Temático – Alfabetização Científica e competência Leitora 

Objetivo 

Orientar o planejamento de ensino na área de Ciências da Natureza com vistas estimular o estudante a desenvolver competências 

leitoras e escritoras e atitudes críticas e investigativas diante dos fenômenos como ferramentas para compreensão do mundo que o 

cerca.    

O conteúdo das colunas A B e C originaram-se diretamente dos 

dados (SEC/DEB-2014) 

Categorias descritas no quadro 8 

A B C D 

D
a

ta
 

T
em

a 

Atividades Princípios (P) do Desenvolvimento Profissional Docente 

2
8

/0
8
/1

4
 

A
d
o
ta

n
d
o
 a

ti
tu

d
e 
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v
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ti
g

at
iv

a:
 a

 á
g
u

a 
n

o
ss

a 
d

e 
ca

d
a 

d
ia

 

1.Experiência compartilhada /ou compartilhando 

saberes  

2.Consolidando conceitos: filtração 
3. Explorando novos conceitos  

4. Fundamentando a prática: leitura e discussão de 

algumas partes do texto: é preciso ensinar atitudes 

cientificas. (explorar as questões 1,2,3,4 e 5; 8, 10, 13 

e 14 

5. A partir da vivência do 3º encontro de orientação e 

estudos da área de ciências da natureza, produza uma 

sequência didática para ser aplicada na escola, com 

retorno de socialização no nosso próximo encontro 
                                      
 

 

P 1. Enfoque de Conteúdo 

 P1. A Estuda conteúdo específico do currículo de Ciências 

P1. B estuda elemento particular da aprendizagem de alunos 
na área de Ciências (investigação) 

P1 C. Estuda elemento Particular da Didática (sequência 

didática 

 

P2 Aprendizagem Participativa 

P2 A -Envolve professores em atividades práticas. 

 

P5 Suporte especializado, feedback e reflexão 

 P5 B Fornece estrutura colaborativa de acolhida 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Material Utilizado: 

1) Texto: Entrevista: é preciso ensinar atitudes cientificas - Anexo IV 

2) Roteiro para preparação de água sanitária – Anexo IV  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Sequencialmente, temos o E3 realizado em 28/08/2014, cuja pauta nos apresenta a 

temática: “Adotando atitude investigativa: a água nossa de cada dia” e teve como objetivo 

geral: “Orientar o planejamento de ensino na área de Ciências da Natureza com vistas estimular 

o estudante a desenvolver competências leitoras e escritoras e atitudes críticas e investigativas 

diante dos fenômenos como ferramentas para compreensão do mundo que o cerca”. 

(CRYSTAL,2014). 

Os encontros seguem tendo como foco primário as competências leitoras e escritoras e 

de forma secundária abordam as práticas investigativas. Quanto a organização do encontro 

percebemos que as categorias contempladas foram as mesmas o que remete a uma ideia de 

programação padrão para os momentos, mas com alteração do conteúdo. As categorias 

presentes apontam a presença de conteúdo de Ciências e de abordagem didática para o ensino 

de Ciências, participação dos professores em atividade experimental e acolhida de relatos por 

meio de um momento de compartilhamento de experiências, no entanto, não existe nada no 

material nem nas falas que nos aponte a momentos de reflexão, colaboração e feedback.  

O próximo quadro refere-se ao E 4 que aconteceu na sequência e foi o penúltimo 

encontro do ano, seguimos a mesma forma de análise indicando na coluna D quais princípios 

de DPD puderam ser identificados a partir das categorias e subcategorias já descritas 

anteriormente. 
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Quadro 12. Instrumento de análise do Encontro 4- Ano 1 
ANÁLISE DO CURSO 

Ano 1 (2014) - Eixo Temático – Alfabetização Científica e competência Leitora 

Objetivo 

Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras, tomando por 

base os conhecimentos específicos das disciplinas e os gêneros textuais próprios, experimentando uma sequência didática que 

utilize recursos de novas TIC's. 

O conteúdo das colunas A B e C originaram-se diretamente dos 

dados (SEC/DEB-2014) 

Categorias descritas no quadro 8 

A B C D 

D
a
ta

 

T
em

a 

Atividades 
Princípios (P) do programa de Desenvolvimento Profissional 

Docente 

2
5

/0
9
/1

4
 

C
o

n
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g
an

d
o
 n

o
v
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s 

co
m

 p
ap
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 e
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a:

 a
 

A
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n
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o
n
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n
u
a.

 

1. Apresentação da pauta (chamando atenção para 
retomada do 2º encontro leitura e alfabetização 

científica)  

Leitura Compartilhada: 

2. Conjugando mídias                                        

3. Conceituar sequência didática (Ref. Bahia, Brasil, 

espaço ambiente e cultura. Pag. 45) 

4. Informes Semana Nacional da Ciência e 

Tecnologia 

5. Avaliações 

 
 

P 1. Enfoque de Conteúdo 
P 1 C. Estuda elemento Particular da Didática 

 

 
. 

 

 

 

 

 
 

Material Utilizado: 
1) Texto: As verrugas e as estrelas do céu – Anexo VI 

2)  ANDRADE, Julia Pinheiro; SENNA, Célia Maria. Bahia, Brasil, espaço, ambiente e cultura. São Paulo: Geodinâmica, 

2012, p.45  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para o E 4, quarto encontro de orientação de estudos e prática que foi realizado em 

25/09/2014 , o objetivo proposto foi o de  orientar o planejamento de ensino nas áreas com 

vistas o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras, tomando por base os 

conhecimentos específicos das disciplinas e os gêneros textuais próprios, experimentando uma 

sequência didática que utilize recursos de novas TIC's e como tema: “ Conjugando novas 

mídias com papel e caneta: a Alfabetização científica continua.” (CRYSTAL, 2014). 

Quanto ao objetivo proposto para esse encontro, notamos que se trata da repetição do 

objetivo do E 2, acrescentado da utilização de recursos tecnológicos e o tema também faz 

referência ao segundo encontro quando cita que a Alfabetização Científica continua   
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Seguindo a análise em busca de relações entre o GOEP e os princípios de um programa 

de DPD, atentas ao objetivo da pesquisa, categorizamos os dados a partir dos elementos das 

pautas dos encontros, do material didático utilizado sempre em consonância com as falas dos 

entrevistados.  

 

 

4.2.3 Princípios do Programa de  DPD  

4.2.3.1 P1 O conteúdo da formação  

 

As pautas dos encontros E2, E3 e E4 foram utilizadas como material básico para a 

análise do conteúdo da formação e seguiram a seguinte organização: 

Quadro13. Conteúdos contemplados nos encontros de orientação de estudos e prática 

Encontros E2- AC E3- ENCI E4- AC 

1º - Apresentação da pauta 

- Leitura Compartilhada 

Experiência compartilhada Apresentação da pauta 

- Leitura Compartilhada 

 

2º Fundamentos para o Ensino e 

Aprendizagem em Ciências – 

Alfabetização Científica 

Consolidando Conceitos 

 

Conjugando mídias 

3º 

- Vivenciando a Teoria Explorando Novos 

Conceitos 

 

Conceituar sequência 

didática 

4º - Leitura e discussão do texto: 

Ciências no Ensino Fundamental - 

Ana Maria Pessoa de Carvalho 

Fundamentando a Prática 

 

- Informes 

5º - Proposição das atividades  Proposição de atividades Avaliação 

Fonte: Dados da pesquisa 

      P1 A – Conteúdo Específico de Ciências   

      P1 B - Elemento da aprendizagem dos alunos  

      P1 C – Elemento particular da didática              

                  

 

O conteúdo dos encontros foi sinalizado no quadro acima por cores diferentes para cada 

categoria sendo o P1. A - Estuda conteúdo específico do currículo de Ciências identificado com 

a cor amarela, o P1. B - Estuda elemento particular da aprendizagem de alunos na área de 

Ciências com a cor verde e o P1 C. Estuda elemento Particular da Didática com a cor azul. 
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Dessa forma, pretendemos que o leitor visualize que apesar de ter uma distribuição 

desproporcional, todas as categorias relacionadas ao conteúdo foram contempladas na 

organização dos encontros. Podemos destacar como ponto relevante o fato de que houve uma 

preocupação em suprir uma demanda muito citada nas entrevistas que está relacionada 

diretamente com a formação inicial inadequada da totalidade dos cursistas, o que exigia que o 

GOEP colaborasse com a superação do déficit de conteúdos científicos trazido pelos 

professores generalistas, bem como outras dificuldades como confirmam os trechos abaixo: 

 

Mas ele precisa de uma metodologia didático-pedagógica né para dar conta da 

aprendizagem  saber orientar o menino a ser assim porque a gente diz a todo momento 

que o nosso aluno é também produtor de conhecimento mas para que o aluno seja 

produtor de conhecimento o professor enquanto mediador tem que ter uma 

metodologia que faz o aluno ser sujeito ativo e da simplesmente o conteúdo  

reproduzido faz nenhum sujeito em ciência sujeito ativo então aliado ao conhecimento 

ele precisa da metodologia e a gente sabe que a formação dele Inicial nas 

universidades nem sempre dá conta dessa metodologia .(Telma, Assessora). 

vou fazer um particular do ensino de  ciências onde eu trabalhei tem uma situação em  

que embora eu não tenha uma pesquisa pra lhe comprovar  mas 80% dos profissionais 

não fizeram nenhuma formação na área seja ela matemática Química , Física , 

Biologia , que é o que se faz uma relação as Ciências Naturais muitos deles são 

pedagogos ou até mesmo os matemáticos e se veem numa situação de agora  eu estou 
numa sala de ensino de Ciências e o que fazer ? Evidentemente a primeira coisa que 

cê faz  é você pegar um livro didático ,normal, corretíssimo né ? E seguir por ali, mas 

o embasamento de quem teve um estudo maior uma visão melhor ou outras 

experiências ajuda sobremaneira  e a formação é importante pra isso ? Claro, se você 

tem pessoas que por melhor das boas intenções que tenha é preciso que ele tenha um 

suporte formativo pela instituição que ele trabalha seja ela a escola, seja ela a 

secretaria de educação para esse objetivo. (João, orientador de estudos).  

  

Tinha conteúdo do sexto ao nono ano como aconteceu que eu até peguei foi a crise 

hídrica foi que tava no auge e algumas atividades propostas lá eu trouxe para os alunos 

na sala algumas experiências que eles gostam, os meninos de ciências adoram fazer 

experiência e eu trouxe, eles gostaram muito. Ele sempre se preocupava muito ele 

trazia várias para cada mais ou menos para cada tipo de aluno que a gente cada perfil 

de aluno que a gente tinha na turma ele trazia sempre uma sugestão. (Maria, 

professora).  

 

Para Perez e Carvalho (2011), ao tratarem sobre as necessidades formativas dos 

professores de Ciências, o fato do professor não conhecer a matéria a ser ensinada o transforma 

em um transmissor mecânico dos conteúdos do livro texto, sendo, portanto, um indicador muito 

forte de qualidade da formação é a presença de uma estrutura organizada para que o professor 

adquira conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem de Ciências.   
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Em relação a quais tipos de conhecimentos foram abordados, de acordo com o material 

didático utilizado e os trechos das entrevistas, estes estão diretamente ligados  aos fundamentos 

da alfabetizaçao científica porém, não foi possível identificar a relação entre os textos usados 

nos momentos de leitura compartilhada, e os objetivos da formação e as atividades propostas. 

Nesse sentido, os textos: “Papo de vaca” e “As verrugas e as estrelas do céu” (Anexos II e III), 

foram utilizadas como pretexto, só para introduzir um assunto, pois em nenhum momento as 

atividades propostas retomam os textos utilizados, para o conhecimento do gênero e o 

desenvolvimento das competências leitoras e escritoras. 

Os textos utilizados nos encontros E 2 e E 4 fazem parte de um projeto de divulgação 

científica chamado “Ciência para todos” desenvolvido pela Universidade Federal de Minas 

Gerais -UFMG cujo objetivo é divulgar e traduzir o conhecimento acadêmico para a linguagem 

popular, exemplificando com situações do cotidiano. Portanto, o texto em questão será aqui 

considerado como um texto de divulgação científica por estar assim caracterizado no projeto 

ao qual pertence. 

Ainda sobre os textos “Papo de vaca” e “As verrugas e as estrelas do céu” seus 

conteúdos  trataram sobre a umidade do ar e vírus respectivamente, portanto foi possível 

identificar a presença de conteúdo científico nesse momento da formação, porém, apenas a 

título de sugestão ao professor para utilização da estratégia leitura compartilhada com o 

objetivo de inserir um momento de leitura na aula de Ciências, sem que o conteúdo tivesse sido 

retomado em nenhum momento posterior. Ao revermos os objetivos dos encontros percebemos 

que não houve nesse ponto da formação a orientação ao planejamento de ensino prevista, ainda 

que esta estivesse sugerida também em um dos materiais utilizados no E2 como referência: 

Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da Competência Leitora e Escritora no 

Ciclo II do Ensino Fundamental-Ciências Naturais (Anexo III, Slide15) 

 

Ao professor cabe o planejamento de situações específicas para desenvolver esses 

domínios de leitura. Conhecer mais sobre os diversos gêneros de texto permite ao 

professor criar situações didáticas favoráveis que contemplem ao mesmo tempo os 

conteúdos específicos da área e a formação no campo da leitura e escrita. (SÃO 

PAULO, 2007, p.20). 

 

 

Portanto, a indicação da leitura compartilhada como estratégia a ser utilizada nas aulas 

de Ciências nos revela que houve a intenção de utilizar como conteúdo de formação um 

elemento particular da didática( estratégia de ensino), no entanto de maneira incompleta visto 

que não forneceu ao professor de Ciências, a orientação necessária para planejar e desenvolver 
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estratégias didáticas que tenham como finalidade específica, através da leitura, favorecer o 

estudante a apreender conceitos da área, a informar-se sobre fatos relevantes e a pensar do ponto 

de vista da ciência por meio dela.(São Paulo, 2007)   

A sugestão em si não apresenta os mesmos efeitos que a vivência da proposta, isso se 

levarmos em consideração os objetivos descritos a seguir    

 

O nosso objetivo maior não é que o aluno tenha conhecimento das ciências? 
Entenda o mundo?  Perceba? Quem vai ajudá-lo? Quem vai ajudá-lo é o professor 

então esse professor tem que ter condições de ajudá-lo da melhor maneira possível 

não apenas com a boa vontade que já é demais, mas como um pouquinho de 

subsídio. (João – Orientador de Estudos , grifos nossos). 

 

 

Por meio da análise do trecho identificamos que existe a intenção de que a 

aparendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais pelo aluno seja facilitada 

pelo professor e que para isso, este precisa de subsídios teóricos e metodológicos, portanto, 

aprofundamento nos conteúdos a serem trabalhados.Para Marcelo e Vaillant (2012), o eixo 

articulador da formação é a aprendizagem dos estudantes, e o desenvolvimento profissional que 

se baseia nessa análise ajuda os docentes a encurtar a distância entre o aprendizado do aluno e 

o desejado. 

 

Professores em atuação já têm algum conhecimento sobre o processo de planejamento 

do ensino. No entanto, nota-se que, comumente, professores conseguem elencar uma 

lista de conteúdo a serem ensinados, porém têm dificuldades em designar atividades 

para o ensino daqueles conteúdos e objetivos para o tema em estudo que produzam 

coesão entre as atividades. (SCARINCI; PACCA, 2015, p.254).  

  

Para desenvolver padrões de aprendizagem satisfatórios os professores devem ser 

capazes de apreciar o poder de estabelecer relações entre conceitos pertencentes a diferentes 

áreas, bem como conectar ideias e vida cotidiana, de tal forma que sejam capazes de selecionar 

e usar exemplos relevantes, problemas e aplicações significativas (Darling-Hammond, 2008). 

Em sintese, o momento da formação Leitura Compartilhada que aconteceu no E3 e E 

4, objetivou oferecer aos professores conteúdos curriculares de Ciências e Língua Portuguesa 

P1 A : Umidade do ar, vírus e gênero textual Divulgação Científica e elemento particular 

da didática P1.C : Estratégia de leitura. 

Dois momentos foram organizados como fundamentação teórica: Fundamentos para o 

Ensino e Aprendizagem em Ciências – Alfabetização Científica(E2) e é preciso ensinar atitudes 
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cientificas (E3) mas, apenas o primeiro refere-se a um aporte teórico. Para analisar se as 

atividades realizadas no E2 contemplaram em termos de conteúdo o que propunham utilizamos 

o material dos Anexo III ( Slides 7,8 e 9), além dos outros momentos seguintes e leituras 

recomendadas.Nesse momento não foi abordado nenhum conteúdo do currículo de Ciências e 

sim a fundamentação teórica que norteou a escolha metodológica para o ensino de Ciências, o 

tema foi abordado pelo formador ,porém de acordo com os dados coletados não houve discussão 

prévia sobre a relevância do mesmo pelos professores. 

O slide 7 traz 5 situações que definem o que seria alfabetizar cientificamente 

apresentadas pelo formador e as mesmas foram postadas no blog utilizado pelo GOEP para se 

comunicar com os participantess e professores em geral.  

 

Figura 9 – Postagem no blog- Alfabetizar Cientificamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://ciclo3Crystal.blogspot.com.br 

 

Essas seriam, segundo material referenciado: “Bahia, Brasil, espaço, ambiente e 

cultura”, as habilidades necessárias  a ser estimuladas no estudante para promover a 

Alfabetização Científica. Desse modo, identificamos a AC aplicada como metodologia de 

ensino e não como objetivo de ensino, no entanto ao relacionar com os tipos de conteúdos a 

serem trabalhados para promover o DPD , encontramos o uso do P1 B: elemento particular da 

aprendizagem dos alunos P1 C: elemento particular da didática. Apesar de não estar explícita 

a teoria da aprendizagem que conduz o processo formativo, entendemos que em todo o contexto 

está evidente a participação ativa do aluno na construção do conhecimento, o que nos remete a 

teoria construtivista. 

A figura seguinte, referente ao que tratou o slide 8, complementa o anterior e apresenta 

6 etapas sugeridas para o trabalho investigativo seja através do experimento ou leitura de um 
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texto. O conteúdo abordado aqui é basicamente de cunho metodológico baseado na investigação 

como recurso didático e mais uma vez é possível identificar o P1 C: elemento particular da 

didática. 

 

  

Figura 10 – Postagem no blog- Fundamentos da Alfabetização Científica 

 

Fonte:http://ciclo3Crystal.blogspot.com. 

 

O slide 9 segue com os mesmos encaminhamentos destacando etapas que devem ser 

observadas na realização do próximo momento da formação intitulado de “Vivenciando a 

teoria”   

 

 Escolher tema. Formular problema. O que investigar 

 Levantar hipóteses 

 Experimentar 

 Analisar resultados 

 Estabelecer conclusões(GOEP,2014) 
 

 

Assim, com essas orientações didáticas, passemos à análise do terceiro momento, no 

qual  as atividades foram  realizadas em grupos  e os professores convidados a vivenciar alguns 
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experimentos com a intenção de familiarizar-se com a proposta que deverá ser levada para a 

sala de aula.  

Os experimentos distibuídos aos grupos tiveram como foco os seguintes conteúdos: 

Tratamento da água; reações químicas; energia elétrica; magnetismo; pressão do ar e densidade 

da água. Além dos conteúdos voltados para temas e conteúdos científicos, P1A, as vivências 

realizadas enquadram-se em outras 2 categorias: P1 B (estudo de elemento particular da 

aprendizagem dos alunos) e P1C (estudo de elemento particular da didática). 

As atividades práticas foram organizadas a partir dos questionamentos descritos abaixo: 

o É possível limpar a água do rio? 

o É possível fazer uma reação química sem fumaça? 

o Existe magnetismo na energia elétrica? 

o Como acontece linhas magnéticas? 

o Qual a influência da pressão atmosférica sobre o jato de água? 

o Por que o ovo boia melhor na água salgada? 

o É possível fazer uma relação entre o texto produzido e a prática? 

o Quais conteúdos podem ser direcionados após a construção do texto? 

o  Por que o vaso deve ser opaco?  
o Qual problematização dever ser colocada para que os alunos (as) respondam ao 

final do trabalho? 

o Com 1 litro de hipoclorito de sódio é possível fazer quantos litros de água 

sanitária? 

o Qual o nome científico do componente principal da água sanitária? (GOEP, 

2014) 

 
 

Os professores  foram envolvidos na realização dos experimentos, no entanto faltam 

descrições mais detalhadas para avaliar se os princípios da AC foram devidamente explorados, 

pois  

 

tendo por objetivo iniciar a AC desses estudantes, é preciso que o ensino não se centre 

somente na manipulação de materiais para a resolução de problemas associados a 

fenômenos naturais, mas que privilegie questionamentos e discussões que tragam à 

pauta as múltiplas e mútuas influências entre o fenômeno em si, seu conhecimento 

pela comunidade científica, o uso que esta comunidade e a sociedade como um todo 
fazem do conhecimento, além das implicações que isso representa para a sociedade, 

o meio-ambiente, o futuro de cada um de nós, de todos e do planeta.( 

SASSERON;CARVALHO, 2011, p.74-75) 

 

Portanto, ao analisar o GOEP, nos limitamos ao tipo de conteúdo trabalhado, uma vez 

que não temos dados suficientes para analisar a forma como se deram as atividades 

experimentais nos momentos de formação. Mesmo assim, compreendemos que a forma como 

a atividade foi realizada é determinante para que o professor possa conduzir situação 

semelhante em sala de aula. De acordo com Marcelo e Vaillant(2012), as metas de 

aprendizagem dos estudantes proporcionam o fundamento para definir o que os docentes 
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necessitam aprender e, portanto, o emprego de indicadores de aprendizagem dos estudantes 

demonstra ser um instrumento útil ao serem formulados os objetivos da formação docente.  

O quarto momento do E2 foi destinado ao momento de articulação entre a teoria e a 

prática, e para isso foi escolhido o texto de Anna Maria Pessoa de Carvalho intitulado: Ciências 

no ensino fundamental: o conhecimento físico. O referido texto cumpre o papel de aporte 

teórico já que os outros materiais utilizados não possuem carater de conhecimento conceitual 

das Ciências e sim didático apenas. Portanto este contempla o P1 B elemento particular da 

aprendizagem de alunos e P1 C Elemento particular da Didática, pois trata de uma 

abordagem metodológica com implicações para o ensino e a aprendizagem de Ciências: O 

ensino de Ciências por investigação. Na referida obra está em destaque o papel do professor na 

implementação dessa abordagem, portanto, muito pertinente ao contexto da formação de 

professores.O texto defende um abordagem construtivista o que reafirma a aproximação com o 

princípio que trata do estudo de elemento partcular da aprendizagem dos alunos. 

As pautas E2 e E3  foram finalizadas com encaminhamentos aos professores sobre as 

ações que deveriam ser desenvolvidas no contexto escolar, 

 

O professor(a) aplicará uma das atividades vivenciadas ou realizará outra atividade 

prática com os alunos com base nos princípios da Alfabetização Cientifica. Fazer 

registro escrito e fotográfico da experiência  para ser socializado no próximo encontro, 

no Blog e na Semana da Ciência e Tecnologia.(GOEP, 2014). 

 

A partir da vivência do 3º encontro de orientação e estudos da área de ciências da 

natureza, produza uma sequência didática para ser aplicada na escola, com retorno de 

socialização no nosso próximo encontro. (GOEP, 2014). 
 

A partir dos encaminhamentos acima revisitamos um modelo de formação que está 

implícito na maioria das propostas que espera um mudança de atitudes e crenças em um 

momento seguinte a formação (Marcelo,2009) caraterizado por Inbernón (2010) como 

aplicacionista ou normativo que supõe existência de soluções por meio de aulas-modelo. O 

autor alerta em situaçãoes como essa que as vezes esse processo vivencial ou experencial da 

formação sofre um “curto-circuito”, se a partir da prática “obriga-se” o professor a planejar 

mudanças mediante a formação com a pretensão de que os professores transfiram o que 

escutaram ao seu planejamento, sem que tenham tido tempo de analisar diversas propostas em 

contextos diferentes. 
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Além do conteúdo da formação existem outros princípios  a serem avaliados, pois 

funcionam conjutamente para garantir a efetividade da proposta, serão apresentados nas 

próximas sessões indícios que possam evidenciá-los.  

 

 

4.2.3.2 P2.  Aprendizagem Participativa como metodologia da formação 

 

A partir das ações descritas nas pautas, o 3º momento foi direcionado a realização de 

vivências de experimentos com participação ativa dos professores fato que contempla a 

categoria P2 A -Envolve professores em atividades práticas. Porém faltam elementos para 

analisar como foi conduzida a atividade visto que existem duas formas: uma seria a simulação 

da atividade sem que seja realizada completamente passo a passo, a título de demonstração e a 

outra possibilidade é de que sejam trabalhados de forma mais próxima do contexto escolar como 

forma de antecipar inclusive as reações dos alunos e possíveis intercorrências (P2 B: Oferece 

oportunidade aos professores de vivenciar o papel de alunos e P2 C: Oferece oportunidades 

de participação dos professores em situações reais de aprendizagem)  

 

Ele levou várias pequenas experiências pra a gente fazer, o que eu gostava no curso 

dele era exatamente isso a gente fazia lá e trazia cá pra o aluno não era só a teoria era 

teoria e prática ele sempre colocava as duas juntas (Maria, professora) 

Ele trazia para a gente para a gente fazer ali depois só depois que a gente vivenciava 

a experiência que ele ia fazer novamente (Alena, professora) 

 

Ficou evidenciado, principalmente nas falas que os professores eram participantes ativos 

nos encontros, no entanto predominava a intervenção do orientador de estudos mais uma vez 

recaindo sobre a problemática da insegurança dos professores pela falta de domínio dos 

conteúdos científicos.  

 

4.2.3.3. P3. Colaboração em contextos de trabalho 

 

O entendimento sobre desenvolvimento profissional nos faz perceber que se trata de um 

processo iniciado antes de qualquer participação em um curso de formação inicial e extrapola 

os momentos dos encontros formativos de caráter permanente, demandando uma análise 
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posterior, que possa avançar dos discursos para a compreensão da prática. Diante dessa 

afirmação buscamos no encontro analisado indicadores de um trabalho colaborativo, visto que 

o próprio responsável pela formação não considera que os encontros sejam os únicos momentos 

de aprendizado profissional, 

 

O formar ele deve ser e acontece a todo dia né? Todo contato que você tem com um 

aluno novo com uma turma nova com colegas novos  você acaba também se formando 

vamos dizer assim você consegue aprender , perceber refletir situações que lhe são 

colocadas (João, orientador de estudos). 

 

Fica evidente a importância da extensão da formação ao ambiente escolar e a sala de 

aula, e quão importante esse espaço é no desenvolvimento profissional do professor visto que 

nele acontece a verdadeira transformação que influencia nas mudanças nas crenças e atitudes 

tão almejadas. Aprender a partir das reflexões traz significado e importância, como afirma a 

professora entrevistada no trecho que segue 

  

Formação é aprender né? Formação é aprender ela tem que ter significado e estar 

dentro de um contexto tem que ter um significado, tem que ter importância. (Lúria, 

professora participantes). 

 

Durante a programação dos encontros foram identificados momentos em grupo que 

envolveram a colaboração entre os professores. A partir da realização das vivências foi possível 

que várias inferências tenham sido feitas sobre a mesma atividade, já que ali estavam presentes 

diversas realidades de formação e atuação profissional, o que caracteriza uma troca de 

experiências bastante enriquecedora para iniciantes e experientes, no entanto não percebemos 

nessa proposta evidências de um trabalho colaborativo, portanto, consideramos que não foram 

contempladas as categorias referentes a colaboração. 

 

Eu acho que é educação e cada um fica no seu quintal sabe? Na sua ilha e impede que 

o outro cresça ou impede que a própria pessoa cresça e expanda esse conhecimento e 

alargue esse conhecimento para outras pessoas e a gente tem muito medo de dizer o 

que está fazendo ora por insegurança e ora por presunção mesmo de achar que está 

sendo todo poderoso a formação acho que quebra isso entendeu? A partir do momento 

que você fala assim o outro tá precisando de mim para elaborar um planejamento 

então eu vou contribuir e eu posso criticar. (Eva, técnica). 
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principalmente para mim que tava entrando naquele momento então foi i uma base 

para mim foi uma orientação porque eu sou assim se eu tiver dúvida eu recorro mesmo 

eu pergunto mesmo então eu ligava mesmo eu pedi a visita mesmo pediu auxílio do 

formador sempre para poder estar ali junto comigo porque como eu tava eu vim da 

Educação Infantil entrando no Fundamental 2 com ensino de ciências que eu tinha 

uma base ainda de quando estudava E aí eu me deparei que não era daquela forma que 

já tinha coisa diferente então eu era o tempo todo fico pedindo auxílio diretamente e 

ele é Ave Maria pessoa excelente me ajudou muito muito mesmo não eles também 

tinha uns colegas também que eu tava sempre ligando e aí como é que eu faço aqui e 

aí será que dá para você. (Maria, professora).  

  

4.2.3.4 P4. Uso de exemplos da prática  

 

 

A utilização de modelos da prática, supera a ideia de lições- modelo e traz para o 

contexto formativo exemplos de situações reais vivenciadas por professores e alunos, seja em 

vídeo de aula ou cópias de trabalhos e avaliações.  Partindo dessa perspectiva e ao analisar o 

material didático utilizado e as entrevistas, não foi possível identificar nenhuma aproximação 

com o que vem a caracterizar esse tipo de estratégia, o que nos leva a constatar a total ausência 

de exemplos da prática real dos professores participantes representados pela categoria P4.  

Quando perguntada se eram realizadas atividades de simulação ou vivência na formação 

a professora Luria responde da seguinte maneira: “a não ser o que eles levavam pra fazer lá 

nada mais, atividades na sala que eu já tinha feito” (Luria). O fato é que “eles” (os formadores) 

escolhiam experiências a serem vivenciadas no momento da formação e silenciavam com essa 

atitude, outras tantas vivenciadas pelo próprio professor em seu contexto de trabalho. Nesse 

sentido notamos um distanciamento desse princípio pois não foram utilizados modelos de 

exemplo da prática nos encontros de formação analisados. 

 

 

4.2.3.5 P5. Suporte especializado, feedback e reflexão 

 

 

O processo formativo com vistas ao desenvolvimento profissional, onde espera-se que 

haja aprendizado, deve exercer de acordo com Grundy e Robison (2004, p. 148) três funções 

básicas: “a extensão (introdução de novos conhecimentos ou capacidades ao repertório do 

professor), o crescimento (desenvolvimento de maiores níveis de especialização) e a renovação 

(transformação do conhecimento e/ou da prática) ”. 
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O apoio a atividade docente em vistas a renovação das práticas de sala de aula, segundo 

Scarinci e Pacca (2015, p. 258)  

 

Especialmente quando tal mudança se embasa em uma concepção diferente de ensino 

e aprendizagem e de ciência, envolve a alteração de toda a estrutura de pensamento e 

ação, e não somente de um subconjunto de práticas, portanto, muito raramente é 

possível que se consiga tal propósito sem o apoio de um grupo e de um elemento 

assimétrico – um formador – que possa auxiliar o profissional a refletir sobre sua 

prática e readequá-la às novas concepções.  

 

O trecho que segue evidencia a dificuldade em receber o retorno das ações propostas na 

formação, quando delega-se ao professor a responsabilidade de executá-las individualmente, o 

que confirma o quanto o suporte é imprescindível:  

 

a gente não via muito a prática pedagógica do que a gente trabalhava enquanto 

formação, mas tudo bem. Mas também aí num particular a gente via pessoas que 

traziam esse retorno poucos talvez dos 12 5, 4 e inclusive pessoas de fora da área de 

atuação e que se encantavam né? Com a Ciência (João, Orientador de Estudos) 

 

O retorno esperado pelo orientador de estudos, muito embora não seja esse o grande 

ganho da formação, traz consigo a ideia de dever cumprido, mesmo sem a garantia de que houve 

aprendizagem, mas o simples fato da realização parece dar sentido ao esforço dispensado já que 

é uma forma indireta de ver a proposta adentrar a sala de aula.  

 

[...] mas de repente estavam no momento em sala de aula e traziam “olha professor tá 

aqui o resultado com os alunos, olha aqui as fotos, olha aqui o experimento que eu 

trouxe até pra ver como ficou, olha aconteceu isso, olha foi muito bom, olha eu mostrei 
para  meus colegas que não vem pra formação para ver o que a gente está fazendo 

aqui”.(João, orientador de Estudos). 

 

Identificamos no trecho acima evidências de que na organização da formação foi 

destinado um momento específico para que aqueles que assim quisessem, pudessem socializar 

as atividades realizadas em suas salas de aula o que indica que o momento formativo fornece 

estrutura colaborativa de acolhida ao que é apresentado pelo professor como prática real, sendo 

essa característica enquadrada na categoria P5 B (Fornece estrutura colaborativa de acolhida aos 

relatos trazidos pelos professores sobre suas aulas)No entanto, muito distante da simples entrega de 

uma tarefa de casa, recai sobre a formação docente o dever de possibilitar espaço para que o 
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professor possa, mediado pelo formador, pelos pares e pelo referencial teórico em pauta, refletir 

sobre sua prática. (SCARINCI; PACCA, 2015). 

O acompanhamento, suporte necessário ao professor na escola, o feedback e a reflexão 

ainda não foram incorporados ao processo formativo da maneira como deveriam, ainda que o 

discurso seja defensor da sua importância, no trecho abaixo podemos identificar o quanto ainda 

há por avançar nesse sentido.  

 

 Oh … a secretaria realmente ela tem o olhar amplo, ela tem o olhar amplo, ela tem 

que olhar desde a parte burocrática até a parte né de produção final do professor e 

realmente se o aluno está aprendendo, a formação ela deve entrar justamente nessa 

parte pedagógica mesmo direta com o aluno e a gente não conseguiu nesse tempo o 

que a gente pede de nós mesmos professores após uma avaliação vamos falar aqui de 

sala de aula de um prova que eu faço né avaliei que aluno não aprendeu somar  ta ou 
relatado por escrito que ele não aprendeu a somar ou ta relatado em nota zero que 

significa que ele não conseguiu ter esse objetivo o que é que eu faço com esse zero ou 

com esse relato de o aluno não aprendeu a somar? Então assim se eu tenho apenas 

40% dos professores frequentando o que é que eu faço se eu tenho esse resultado ? Se 

eu tenho apenas dos 12 4 que efetivamente executaram, vamos chamar assim de 

executaram ou colocaram aquilo em prática, o que é que eu faço com isso? Enquanto 

formador você não tem aquela autoridade não sei se o nome é esse autoridade, mas 

aquele poder de cobrança, você fez? Você não fez? Se você não fez vai fazer?não vai 

fazer ?  (João, Orientador de Estudos). 

 

 
 

Apesar dos avanços, segundo Urezetta e Cunha (2013, p. 843) “parece ainda haver uma 

abertura para a consolidação da Formação Continuada como trocas de “receitas”, metodologias 

e técnicas instrumentais, numa perspectiva de formação baseada no paradigma da racionalidade 

técnica. ” Para as autoras ainda que essas trocas sejam também importantes, é preciso reafirmar 

sempre que a Formação Continuada deveria ser um espaço de reflexão crítica, coletiva e 

constante sobre a prática de sala de aula, desenvolvimento da atitude de cooperação e 

corresponsabilidade, avaliação do trabalho e replanejamento. 

Sobre os 3 elementos que compõem a categoria P5, suporte, feedback e reflexão foram 

encontradas evidências apenas de que na proposta de formação era disponibilizado um espaço 

de um tempo relativamente curto para exposição oral, utilizando por vezes recursos 

audiovisuais como slides, de atividades realizadas na escola, porém nos faltam elementos para 

identificar se a isso eram associados momentos de um verdadeiro feedback e reflexão posterior 

a apresentação do professor.  

 

 



103 

 

 

Uma coisa que a gente perdeu foi o acompanhamento foi uma coisa tão boa, os 

formadores iam as escolas tinham calendário previsto nada assim sem antecipação 

sem uma data prévia não! tava tudo organizado ele sabia que dia estaria na escola Y 

e X. Então assim esse acompanhamento dava conta do formador estar em Locus 

entender a dinâmica do trabalho do Coordenador, perceber a necessidade outra que o 

professor daquele momento determinado conteúdo pudesse manifestar ali e levava 

para a gente nas reuniões justamente para organizar as temáticas de formação, na 

verdade não era nem mais a temática que a temática já tinha sido feita com antecipação 

da escuta mas era assim dentro daquela temática o que a gente poderia  explorar de 

conteúdo isso foi assim achado, o acompanhamento!  (Eva, assessora). 

 

 

Apesar de terem acontecido durante o ano de 2014 visitas as escolas, o acompanhamento 

citado acima na fala de Eva não caracteriza um suporte pois esse deve ser feito direto ao 

professor em momentos de sala de aula e não apenas no planejamento, porque na execução da 

atividade é que intervenções importantes devem ser feitas. Portanto, podemos inferir que   

 

 

Nós tínhamos que dar conta 2016 de elaboração da proposta curricular usou muito o 

tempo, o professor e o formador nós tivemos que fazer estudos né e até para 

esclarecimento do professor nas formações sobre o que fazer, como fazer a BNCC 

estava naquele momento em evidência, a gente tinha que trabalhar o que estava se 

pensando com esses conteúdos em nível nacional. (Eva, técnica).  

 

 

4.2.3.6 P6. Duração, continuidade e tempo de interação 
 

O tempo de duração da formação apresenta-se como um princípio que não foi possível 

analisar em apenas três encontros pois demanda a observação de aspectos como continuidade e 

tempo de interação entre formador e participante também em momentos não presenciais. 

Apenas a duração do encontro está explicitada nos documentos consultados, sendo de três horas 

e meia, porém fica declarado no trecho abaixo que essa carga horária não era suficiente para a 

realização das atividades propostas na pauta e alcance do objetivo proposto.  

 

A sequência ficava pendente eu sentia falta exatamente nisso aí porque às vezes você 

saía na curiosidade, terminava o tempo e você saia na curiosidade de saber o que era 

que ia acontecer e quando voltava então já se perdia quando vinha o próximo encontro 
então isso já se perdia, já entrava em outro tema já vinha outro relato e assim 

sucessivamente. (Maria, professora). 
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Nota-se também, através das pautas, que existiu uma diversidade de atividades 

diferenciadas, e uma descontinuidade das ações, apesar da organização da sequência de 

atividades ser muito parecida, a cada encontro novas atividades eram acrescentadas sem que se 

esgotassem as possibilidades de reflexão em torno da aplicabilidade das atividades propostas 

aos professores.  

Diante do exposto, percebemos de uma maneira geral que a organização dos encontros  

de orientação transmitem uma grande preocupação em indicar aos seus professores 

participantes, caminhos para que o ensino tradicional seja substituído por outras abordagens 

alternativas, porém ainda segue em passos lentos quando deixa de agregar alguns princípios 

essenciais a um modelo de formação que realmente possa ajudar o professor nessa tarefa difícil 

que é de abandonar situações didáticas que lhe trazem certo domínio e algum conforto. Segundo 

Imbernón (2010), apesar de todos os avanços e tentativas de mudança ainda restam obstáculos 

para vencer, destacamos alguns deles que com certeza causam impactos na formação objeto de 

estudo dessa pesquisa: 

[...] 

A falta de coordenação, acompanhamento e avaliação por parte das instituições e dos 

serviços implicados nos projetos de formação continuada. Valoriza-se mais a 

quantidade de coisas que se faz do que a qualidade das mesmas. 

[...]  

O predomínio da improvisação nas modalidades de formação. 
Embora as modalidades formadoras costumem ter um caráter grupal, na realidade, 

elas se dirigem ao indivíduo, que pode aprender questões concretas normalmente 

distantes de suas preocupações práticas. Por essa razão, a formação não costuma 

causar um grande impacto na prática da sala de aula nem potencializar o 

desenvolvimento profissional. 

A ambígua definição dos objetivos ou princípios de procedimentos formativos, ou 

seja, da orientação da formação, a consciência do que se pretende. Devido a confusão 

entre coisas novas e velhas, são estabelecidos uns princípios de discurso teórico-

questionador e de discurso prático de caráter técnico, individual ou de treinamento 

docente. 

A falta de verbas para as atividades de formação coletiva e, principalmente, para a 

formação autônoma nas instituições educacionais 
Os horários inadequados, que sobrecarregam e intensificam o trabalho docente. 

A falta de formadores ou assessores e, entre muitos dos que existem uma formação 

centrada em um tipo de transmissão normativa, aplicativa ou, em princípio, 

“gerenciadora”, que os leva assumir o papel de especialista, e não de acompanhante. 

[...] (IMBERNÓN, 2010, p.34).  

 

 

Assumimos com esse estudo a tentativa de identificar avanços e obstáculos que afastem 

ou aproximem a Formação Continuada dos princípios do DPD, esse é o nosso objetivo, analisar 

o que já foi feito e indicar novos caminhos sem desconsiderar todo o esforço empreendido 

apesar das adversidades e limitações de um sistema público municipal. Porém, para que 
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continuemos avançando é preciso entender porque os programas de formação se mostram 

insuficientes para afetar a prática de ensino e o desempenho escolar (DARLING-HAMMOND 

et al, 2017), segundo a autora existem quatro áreas abrangentes onde a melhoria é necessária 

para facilitar o DPD, a saber: 

1) identificar as necessidades dos professores- os cursos, normalmente são 

determinados sem entender o que os professores precisam, porém são aqueles focados em 

conteúdo específicos que dialogam melhor com as necessidades reais dos professores. 

2) escolher abordagens mais prováveis de serem efetivas – A predominância de 

utilização de oficinas únicas que são mais fáceis de agendar e exigem menos tempo e 

investimento, porém são as propostas colaborativas que demostram maior eficácia. 

3) implementar as abordagens com qualidade e fidelidade – Mesmo que bem 

projetados, a implementação apresenta obstáculos em relação a disponibilidade de 

acompanhamento, observações, feedback e apoio aos professores. 

4) avaliar os resultados- não existem sistemas para análise da qualidade e impacto da 

formação, o que também demandaria uma maior aproximação com o contexto escolar. 

  

Diante dessas quatro áreas que merecem um olhar mais atento dos formuladores de 

propostas de formação e dos aspectos apresentados na análise, foi possível evidenciar que 

apesar de existir uma quantidade significativa de propostas de formação continuada para os 

professores, ainda existe uma grande lacuna entre estas o impacto nos resultados da 

aprendizagem dos alunos. Este seria o nível mais elevado de análise sobre o efeito de um 

programa de DPD, o grau de aprendizagem dos alunos. 

Na análise realizada a partir dos 3 encontros de orientação de Estudos e Prática que 

aconteceram durante o ano de 2014 foi possível entender porque ainda estamos longe de avaliar 

o quanto nossos alunos estão sendo beneficiados, principalmente pela falta de acompanhamento 

as ações que envolvem a escola e em especial a sala de aula. 

Dentre os princípios elencados como fundamentais para um programa de DPD que se 

mostra eficaz quando alcança os estudantes, poucos foram encontrados presentes no GOEP, 

com uma maior predominância do P1 - enfoque no conteúdo, pois o conteúdo trabalhado na 

formação, apresentou-se com características de abordagem de  conteúdo específico de Ciências 

ou temas científicos, ao tratar destes nos textos de leitura compartilhada e nas atividades 

envolvendo experiências. Além disso outros tipos de conteúdo estiveram presentes nos 
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momentos descritos nas pautas como Elemento particular da aprendizagem de alunos e 

Elemento particular da Didática quando foram abordadas questões sobre Alfabetização 

Científica e Ensino por Investigação apesar de utiliza-los apenas como conteúdo teórico e não 

como metodologia envolvendo os professores em atividades investigativas como está sugerido 

no Capítulo 2 dessa dissertação. 

Outro princípio presente em menor frequência e de maneira bastante superficial foi o 

P2 – Aprendizagem participativa porque apesar de os professores participarem ativamente das 

atividades de experimentação chamados de “vivenciando a teoria” os relatos não fazem 

referência ao fato de terem vivenciado o papel de alunos e nem participado de situações reais 

de aprendizagem já que as vivências eram propostas pelo orientador e quase sempre não eram 

realizadas na escola por razões diversas. 

Os demais princípios, tão importantes quanto os já mencionados acima,  P3 – 

Colaboração, P4 – Uso de exemplos da prática, P5 - Suporte especializado, feedback e 

reflexão  e P6 - Duração, continuidade e tempo de interação não foram comtemplados na 

execução das atividades, fato esse que torna essa pesquisa um importante passo em relação ao 

DPD, pois assume o papel de apresentar aos proponentes das propostas de formação algumas 

possibilidades de adequação e implementação de aspectos importante nas ações que já 

acontecem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do entendimento de que a Formação Continuada de professores exerce um 

papel primordial no desenvolvimento profissional docente, realizamos essa pesquisa com o 

objetivo de Analisar o GOEP para professores de Ciências de Crystal, observando relações 

entre suas características e os princípios de DPD atribuídos aos programas eficazes, visando à 

proposição de alternativas de mudanças nas políticas e práticas de Formação Continuada de 

professores, para subsidiar e auxiliar com dados as discussões sobre a formação Continuada 

dos professores de Ciências.  Para isso, foram traçados objetivos específicos que trataram da 

construção de um perfil didático do programa em questão, seguindo para a análise da sua 

implementação sob a ótica do DPD e culminando na identificação de aproximações e 

distanciamentos entre suas características e os princípios de DPD atribuídos aos programas 

eficazes, retirados da literatura recente e específica da área revisada. 

Diante dessa perspectiva, buscamos responder ao seguinte problema de pesquisa: como 

foi proposto e implementado o GOEP para professores de Ciências do município de Crystal e 

quais as relações entre suas características e os princípios de DPD atribuídos aos programas 

eficazes? 

O perfil do GOEP, programa de formação que aconteceu durante o período de 3 anos 

contados a partir de 2014, foi resgatado como forma de registrar, avaliar a implementação e 

analisar as relações deste com os princípios do DPD, a partir dos discursos dos participantes e 

do material utilizado na realização das atividades.  

A análise apresentada no capítulo 4 teve como base a literatura recente que versa sobre 

Formação Continuada de professores e sua relação com o DPD discutida no capítulo 1. O que 

nos foi revelado a partir desse estudo é que parcialmente alguns princípios do DPD foram 

inseridos no programa GOEP, como a utilização de conteúdos tanto do currículo escolar e 

quanto específicos da didática, a metodologia de aprendizagem ativa do professor e o espaço 

para socialização de práticas. Compreendemos ainda que outros princípios também 

fundamentais não foram comtemplados na prática mesmo que se fizessem presentes nos 

discursos, a exemplo da colaboração, utilização de modelos da prática, suporte especializado, 

feedback e reflexão. 

A partir dessa iniciativa espera-se também que outras pesquisas possam ser realizadas 

baseadas nos achados que estão revelados nos dados obtidos, visto que existem muitos aspectos 
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da formação de professores a serem explorados para contribuir com o desenvolvimento e 

sucesso da educação. 

Em síntese, foi possível constatar alguns aspectos relevantes para orientar proponentes 

e elaboradores de projetos de formação, pois pensar a oferta de formação pedagógica com vistas 

ao DPD, de acordo com a literatura aqui utilizada, requer pensar em primeira instância nas 

necessidades reais dos docentes. 

Tais necessidades encontram-se aqui representadas por características dos programas de 

DPD que foram encontradas efetivas, baseadas nos 7 elementos listados por Darling-Hammond 

et al (2017), a saber: Foco no Conteúdo; Aprendizagem Ativa; Apoio e colaboração em 

contextos de trabalho; Uso de modelos de prática; Suporte Especializado; Oportunidades de 

feedback e reflexão; duração sustentada.  Nessa perspectiva para um programa de DPD atender 

aos objetivos anunciados na pesquisa, o Conteúdo da formação deve estar relacionado ao tipo 

de conhecimento a ser ofertado nos momentos formativos complementado pela aprendizagem 

ativa que retrata um modelo de formação, com o professor como sujeito ativo desse processo e 

que traz como premissa básica a colaboração entre os pares. O material utilizado deve fazer 

parte das atividades realizadas em sala de aula pelos participantes, sendo em diversos momentos 

acolhidos relatos das práticas, analisadas coletivamente e reestruturadas para retornarem à sala 

de aula. Dessa forma traçamos um desenho de um programa de DPD e a partir dele buscamos 

analisar aspectos da experiência formativa GOEP como forma de demostrar como outras 

experiências podem ser também submetidas a mesma apreciação com o intuito de torna-las cada 

vez mais eficientes.   

Esperamos com isso, que esta análise possa ajudar a informar os formuladores de 

políticas e os profissionais responsáveis pela concepção, planejamento e implementação de 

oportunidades potencialmente produtivas para a aprendizagem de professores. Sendo assim, 

consideramos pertinente a ideia apresentada por Guskey (2009), quando afirma que nenhum 

esforço de melhoria foi bem-sucedido na ausência de um desenvolvimento profissional 

cuidadosamente planejado e bem implementado. 

É recorrente nas falas dos entrevistados que a formação foi muito proveitosa, no entanto 

ao nos atentarmos para o verdadeiro motivo pelo qual estamos interessados em contribuir com 

a formação docente, agradar o professores, seria o primeiro dos cinco  níveis de uma avaliação 

crítica  de um programa de DPD efetivo , segundo Guskey (2002, p. 2-4), pois para esse autor 

a reação dos participantes tem o objetivo de melhorar o desenho do programa, porém uma 
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avaliação completa requer a coleta e análise de dados de outros níveis a saber: “nível 2. 

Aprendizagem dos participantes; nível 3. Apoio e mudança na organização (escola); nível 4. 

Uso por parte dos participantes de novos conhecimentos ou habilidades e nível 5. Resultados 

de aprendizagem dos alunos”. Nesse caso, a análise foi restrita aos eventos presenciais de 

formação, porém não deixamos de questionar nas entrevistas sobre momentos posteriores que 

aconteciam na escola. Mas, o grande problema é que não existia nenhuma relação destes com 

o processo formativo, pelo menos de maneira intencional, não foi prevista na organização da 

formação atividades direcionadas aos demais níveis mencionados.  

Esse é outro aspecto ao qual precisamos dar uma melhor atenção, sobre o que realmente 

precisamos avaliar nos processos de formação e quais instrumentos seriam necessários para 

realizar um avaliação precisa, que nos conduza a reais melhorias, pois, gostar da formação é 

muito subjetivo diante da objetividade exigida desse processo tão importante na vida do 

profissional que exerce à docência. 

Em resposta ao nosso problema de pesquisa, afirmamos que a proposta e a 

implementação da formação aconteceram de forma participativa, porém as ações foram 

diretivas conduzidas pelo orientador de estudos. É possível perceber que estão claros e bem 

delimitados os objetivos da formação, porém as formas pelas quais as ações foram delineadas 

nada se assemelham com as propostas didáticas sugeridas como eficientes para o ensino de 

Ciências.  

 Outros aspectos considerados como impeditivos do sucesso e eficácia do GOEP, 

inclusive sinalizados pelos entrevistados seriam os obstáculos ao DPD, a exemplo da Formação 

Inicial inadequada a função exercida pelos professores em formação, a rotatividade dos 

professores entre níveis de ensino e disciplinas ministradas e  a ausência de carga horária 

disponível para o acompanhamento do trabalho docente, resumindo essa ação a visitas rápidas 

realizadas apenas uma vez por escola principalmente no ano de 2014. 

Sobre a formação inicial dos professores participantes do GOEP e a relação desta com 

o DPD, podemos afirmar que a inadequação da formação em relação a atuação desses 

professores tende a romper com um ciclo de desenvolvimento, isto porque o ensino de Ciências 

para os anos finais do ensino fundamental apresenta-se como uma tarefa para a qual os docentes 

com formação generalista ou diversa da área não estão habilitados legalmente e, portanto, não 

possuem competência profissional para exercê-la. Apesar de não terem sido avaliados 

diretamente, é provável que os alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, 
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cujos professores foram sujeitos da pesquisa, não estejam recebendo um ensino satisfatório, 

visto que os professores que têm formação especializada não estão dando conta das 

problemáticas contextuais da sala de aula, e dificilmente os professores com formação 

generalista ou sem formação alguma conseguirão promover um ensino apropriado.  

Pudemos constatar que a problemática vivenciada em âmbito municipal é alarmante em 

relação à nacional, onde professores vem atuando de forma incompatível com sua formação 

inicial em um percentual de 33,6%, enquanto que no município de Crystal esse percentual 

atinge 56,9% dos docentes. Esse percentual revela a necessidade de que políticas locais de 

formação docente sejam implementadas a partir de um levantamento minucioso das reais 

demandas, seguido do estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior que 

possam atendê-las, visto que o papel da formação continuada é o DPD e não a superação do 

déficit oriundo da graduação. 

Considerando todos os aspectos apresentados, é possível identificar a relevância da 

pesquisa, por se tratar de um estudo sobre o processo de formação continuada e de 

desenvolvimento profissional de professores de Ciências do ensino fundamental, a partir da 

análise de um programa desenvolvido pelo Departamento de Educação Básica – DEB, da cidade  

Crystal,  dando voz aos participantes, buscando reunir elementos que possam ajudar a 

identificar nas práticas de formação alguns princípios de programas de DPD.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – TABULAÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS PARTICIPANTESS  

PROFESSOR 
FREQUÊNCIA NO CURSO 

 
2014 2015 2016 TOTAL % 

1.  16h 16h 8h 40 50% 

2.  12   12 15% 

3.  20   20 25% 

4.  8   8 10% 

5.  4 8  12 15% 

6.   16 12 28 35% 

7.    8 8 10% 

8.   20 20 40 50% 

9.   16 4 20 25% 

10.  16   16 20% 

11.  4   4 5% 

12.  4 20 12 36 45% 

13.   12  12 15% 

14.   12  12 15% 

15.     0 0% 

16.  12 8 20 40 50% 

17.   32  32 40% 

18.  8 12  20 25% 

19.   24  24 30% 

20.   32 16 48 60% 

21.   12 8 20 25% 

22.    16 16 20% 

23.     0 0% 

24.  8 8  16 20% 

25.  16   16 20% 

26.  12   12 15% 

27.  4   4 5% 

28.  16 4  20 25% 

29.    20 20 25% 

30.    20 20 25% 

31.  16 12  28 35% 

32.   28  28 35% 

33.    8 8 10% 

34.   20  20 25% 
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35.  4   4 5% 

36.    28 28 35% 

37.  4   4 5% 

38.  20   20 25% 

39.  4 20 16 40 50% 

40.    4 4 5% 

41.     0 0% 

42.  4   4 5% 

43.     0 0% 

44.  4   4 5% 

45.  12  8 20 25% 

46.    8 8 10% 

47.     0 0% 

48.  16 32 8 56 70% 

49.  12 24 4 40 50% 

50.  8   8 10% 

51.  4   4 5% 

52.  4 20  24 30% 

53.  12 16 24 52 65% 

54.    8 8 10% 

55.    4 4 5% 

56.     0 0% 

57.   20  20 25% 

58.   16 20 36 45% 

59.  4   4 5% 

60.  12 20  32 40% 

61.   32 28 60 75% 

62.  12   12 15% 

COORDENADOR 
FREQUÊNCIA NO CURSO 

 
2014 2015 2016 T % 

1.  16   16 20% 

2.   12 4 16 20% 

3.   8 4 12 15% 

4.   16 24 40 50% 

5.   4  4 5% 

6.   28  28 35% 

7.   28  28 35% 

8.   16  16 20% 
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APÊNDICE B - ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS-PPGEC 

 

Titulo da Pesquisa: Grupo de Orientação de Estudos e Prática: Anális sob a ótica do 

Desesenvolvimento Profissional Docente 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Professor Participante  

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

Professor 

Bloco 1- Para início de Conversa: 

Qual a importância do ensino de Ciências Naturais para a sociedade?  

O que significa Formação para você? Como e quando ela acontece? 

Você considera que a sua formação acadêmica inicial é suficiente para o ensino de Ciências 

Naturais nos anos finais da Ensino Fundamental? Justifique  

Quais as necessidades formativas do professor de Ciências na sua opinião? O que ele deve 

aprender para melhorar sua prática? 

O que significa Desenvolvimento Profissional para você? Quando acontece? 

 

 

Bloco 1 Foco no Conteúdo 

Envolve as questões relacionadas com o conteúdo trabalhado na formação, sendo que este está 

dividido em 3 subcategorias: 

Conteúdo específico de Ciências ou temas científicos: Foram abordados conteúdos curriculares 

do 6º ao 9º como conteúdo da formação? 

Elemento particular da aprendizagem de alunos: Foram abordados na formação conteúdos 

sobre as teorias da aprendizagem, principalmente de aprendizagem de Ciências?  

Elemento particular da Didática: Foram abordados conteúdos que tenham como foco 

elementos do ensino como planejamento, objetivos, metodologias e avaliação? 

 

Bloco 2 Aprendizagem Participativa 
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Diz respeito à metodologia utilizada na formação na qual professores participam ativamente 

das atividades propostas e está desmembrada em 3 subcategorias: 

Envolve professores em atividades práticas: Os professores foram envolvidos durante a 

formação em atividades práticas?  

 Oferece oportunidade aos professores de vivenciar o papel de alunos: Eram oferecidas 

oportunidades aos professores de vivenciar o papel de alunos na realização de das atividades da 

formação? 

Oferece oportunidades de participação dos professores em situações reais de aprendizagem: 

Eram oferecidas oportunidades de participação dos professores em situações reais de 

aprendizagem em atividades que serão realizadas também pelos seus alunos? 

Bloco 3 Colaboração 

Refere-se à abordagem adotada pela formação em relação à condução das atividades avançando 

de uma perspectiva individualizada para trabalhos com características colaborativas  

 Propõe um trabalho colaborativo: Você conseguiria identificar características da dinâmica de 

formação colaborativa entre os pares preconizando o apoio mútuo? 

Envolve a escola nas ações formativas como apoio:Houve envolvimento da Unidade Escolar  

nas ações formativas como apoio na implementação da ações? 

Bloco 4 Uso de Exemplos da Prática 

Elementos do cotidiano escolar como material didático da formação 

Utiliza a estratégia analise de vídeo de aulas: Foi utilizada a análise de aulas reais gravadas em 

vídeo como metodologia na formação? 

Utiliza a estratégia de análise dos trabalhos dos alunos: Foram utilizadas atividades avaliativas 

ou não, realizadas pelos pelos alunos dos professores em formação como material didático?  

Estuda planos de ensino ou sequências didáticas: Foi utilizado o estudo de elementos do 

planejamento realizado nos coletivos da escola como material didático?  

Bloco 6 Suporte Especializado, feedback e reflexão 

Fazem parte do apoio requerido pelo professor para tornar o processo formativo eficiente  

Oferece acompanhamento e apoio ao professor na implementação das ações: Foi oferecido 

suporte ao professor em lócus? 

Fornece estrutura colaborativa de acolhida: Foram acolhidos nos encontros relatos trazidos 

pelos professores sobre suas aulas? 

 Fornece feedback aos professores sobre sua prática: Existia algum tipo de retorno dado ao 

professor sobre o seu desenvolvimento profissional? 



121 

 

 

 Utiliza uma estrutura de observação baseada na pesquisa da prática em sala de aula: Existia 

uma estruturação da observação das ações a serem analisadas? 

Bloco 7 Duração Continuidade e tempo de duração  

Refere-se à quantidade e qualidade do tempo dedicado a formação dentro e fora da escola 

Duração suficiente: Quanto tempo era disponibilizado ao professor para realizar as ações dentro 

e fora da escola? Esse era suficiente para cumprir os objetivos propostos? 

 Tempo para aprendizado profissional e colaboração, incluídos nas horas de trabalho dos 

professores: O tempo necessário para realização das atividades era compatível com a carga 

horária de trabalho?  

 É sequencial: Existia uma sequência nas atividades realizadas?  

Para Finalizar: 

O curso de formação continuada oferecido pela rede Municipal contribuiu para a organização, 

o planejamento e/ou a execução das atividades de ensino. De que forma? Poderia dar exemplos 

de mudanças nas crenças, nas atitudes e nas concepções da sua prática pedagógica que 

aconteceram a partir do início da formação? 

A formação da rede Municipal recebeu o nome de Orientação de Estudos e Prática em 2014. 

Você conseguiu identificar mudanças na formação a partir dessa nova proposta? Quais? 

O que você considera primordial para o seu desenvolvimento profissional? 

Como você avalia a proposta de formação continuada Orientação de Estudos e Prática? 
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ANEXOS 

ANEXO I – PAUTA DO II ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS E PRÁTICA - 

ANO 2014 

  

2º ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO E PRÁTICA PARA OS 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO III   

 

DATA: 29 de maio de 2014  

PAUTA 

OBJETIVO: Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das 

competências leitoras e escritoras, tomando por base os conhecimentos específicos das 

disciplinas e os gêneros textuais próprios. 

 1º MOMENTO (8h30min)     Tempo: 20min 

- Apresentação da pauta (objetivo, justificativa e metodologia) 

- Leitura Compartilhada: Papo de Vaca (20min) 

 Leitura e questionamentos  

a) O que poderia ser questionado neste texto  

b) O que fazer com as palavras desconhecidas? 

c) Este texto poderia principiar algum conteúdo? De que (quais) ano(s)?   

d) É possível fazer alguma experiência/atividade prática a partir do texto? 

 2º MOMENTO (9horas)                           Tempo: 15 min 

- Fundamentos para o Ensino e Aprendizagem em Ciências – Alfabetização Científica 

(Problematização/Investigação/Escrita das descobertas) 

      3º MOMENTO (9h e 15min)    

- Vivenciando a Teoria                                         Tempo: 30 min 

 VIVÊNCIA 1- xxxxxxxxx     - GRUPO 1 

 VIVÊNCIA 2 - xxxxxxxx    - GRUPO 2 

 VIVÊNCIA 3 – xxxxxxxxxx   -- GRUPO 3 

- Socializando as descobertas     Tempo: 15 min 



123 

 

 

- Mediação do Orientador                                               Tempo: 10 min 

(Orientação para o relatório da vivência, incluir texto diagnóstico do aluno (slide) 

 

 4º MOMENTO (10h: 20min)                   Tempo: 60 min 

- Leitura e discussão do texto: Ciências no Ensino Fundamental - Ana Maria Pessoa de Carvalho  

 5º MOMENTO (11h: 20min)                   Tempo: 10 min 

- Proposição para que cada professor aplique uma das atividades vivenciadas ou realize outra 

atividade prática com os alunos com base nos princípios da Alfabetização Cientifica. Fazer 

registro escrito e fotográfico da experiência para ser socializado no próximo encontro, no Blog 

e na Semana da Ciência e Tecnologia.  
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ANEXO II – MATERIAIS UTILIZADOS NO 2º ENCONTRO 

1º MOMENTO: LEITURA COMPARTILHADA – TEXTO 1 
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2º MOMENTO – SLIDES- Fundamentos para o Ensino e Aprendizagem em Ciências – 

Alfabetização Científica 
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3º MOMENTO: VIVENCIANDO A TEORIA - SUGESTÕES DE ATIVIDADES  

 

EQUIPE 1 

Caríssimo(a) Colega, 

Como estamos em simulação de oficina, escrevamos então nossos conhecimentos prévios a 

respeito do que se pergunta abaixo, antes de iniciarmos as experiências. 

(lembremos que é interessante começar este diálogo escrito com os estudantes, onde cada um(a) 

deve guardar a sua reposta, para posterior discussão e resposta à problematização proposta) 

 

Questões a serem respondidas 

 EXPERIMENTO 1 

 

1. É possível tirar a cor do Q'suco® dissolvido na água? Como? 

2. O que é porosidade? 
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3. O que se precisa fazer para tratar a água do rio? 

4. O que você acha que está dissolvido na água do rio? 

 

Problematização – É possível limpar a água do rio? 

Obs.: pode-se dar início a uma aula sobre tratamento de água da Emasa, bactérias, doenças 

transmitidas pela água... 

- Cortar garrafa pet para fazer um funil 

- Pulverizar a pedra de carvão 

- Colocar no funil um chumaço de algodão, seguido de carvão em pó, areia e pedras 

- Preparar em um recipiente, água com um pouco de q'suco, terra e pedaços de papel 

- Filtrar o preparado acima 

EQUIPE 1 

Caríssimo(a) Colega, 

Como estamos em simulação de oficina, escrevamos então nossos conhecimentos prévios a 

respeito do que se pergunta abaixo, antes de iniciarmos as experiências. 

(lembremos que é interessante começar este diálogo escrito com os estudantes, onde cada um(a) 

deve guardar a sua reposta, para posterior discussão e resposta à problematização proposta) 

 

Questões a serem respondidas 

 

EXPERIMENTO 2 

1. A ciência é mágica? 

2. O que é uma reação química? 

3. Como os materiais se transformam? 

4. Você sabe para que se usa Permanganato de Potássio comprado em farmácias? 

 

Problematização – É possível fazer uma reação química sem fumaça? 

- Colocar em copos separados 20 ml de água, vinagre e água oxigenada (nesse momento 

aproveitamos para trabalhar medidas com a seringa) 

- Dissolver um comprimido de Permanganato de Potássio 

- Adicionar o vinagre a solução de KMnO4 
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- Adicionar lentamente a água oxigenada 

EQUIPE 2 

 

Caríssimo(a) Colega, 

Como estamos em simulação de oficina, escrevamos então nossos conhecimentos prévios a 

respeito do que se pergunta abaixo, antes de iniciarmos as experiências. 

(lembremos que é interessante começar este diálogo escrito com os estudantes, onde cada 

um(a) deve guardar a sua reposta, para posterior discussão e resposta à problematização 

proposta) 

 

Questões a serem respondidas 

EXPERIMENTO 1 

1. De onde vem a energia elétrica? 

2. Como a pilha consegue ligar um aparelho eletrônico? 

3. O que você sabe sobre lixo eletrônico? 

 

Problematização – Existe magnetismo na energia elétrica? 

 

Obs.: há muitas observações e questionamentos a serem levantados 

- Enrolar fio de cobre fino em um prego, deixando pontas a serem colocadas nos polos das 

pilhas 

- Encostar o prego com fio enrolado sobre os clips 

- Prender as pontas dos fios soltos a uma pilha por alguns segundos 

- Novamente encostar o conjunto aos clips 

EQUIPE 2 

 

Caríssimo(a) Colega, 

Como estamos em simulação de oficina, escrevamos então nossos conhecimentos prévios a 

respeito do que se pergunta abaixo, antes de iniciarmos as experiências. 

(lembremos que é interessante começar este diálogo escrito com os estudantes, onde cada um(a) 

deve guardar a sua reposta, para posterior discussão e resposta à problematização proposta) 

Questões a serem respondidas 

 

EXPERIMENTO 2 
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1. Existe ferro na bucha de aço tipo bombril®, teiú®, etc.? Como você sabe? 

2. O que são polos magnéticos? 

3. Onde é utilizado um imã? 

Problematização – Como acontece linhas magnéticas? 

- Espalhar pedaços de lã de aço sobre uma folha de papel 

- Colocar 2 imãs sobre a mesa 

- Colocar a folha de papel com a lã de aço sobre os imãs 

EQUIPE 3 

Caríssimo(a) Colega, 

Como estamos em simulação de oficina, escrevamos então nossos conhecimentos prévios a 

respeito do que se pergunta abaixo, antes de iniciarmos as experiências. 

(lembremos que é interessante começar este diálogo escrito com os estudantes, onde cada um(a) 

deve guardar a sua reposta, para posterior discussão e resposta à problematização proposta) 

Questões a serem respondidas 

EXPERIMENTO 1 

1. O ar faz pressão sobre os objetos? 

2. A altura de um tanque tem influência na queda d'agua? 

Problematização – Qual a influência da pressão atmosférica sobre o jato de água? 

Obs.: teremos trabalho com pano de chão para enxugar a água derramada 

- Fazer dois furos em uma garrafa pet (5cm e 20 cm) 

- Tapar com esparadrapo ou durex 

- Colocar água nas garrafas 

- Tirar os dois tampões 

- Medir a distância do lançamento do jato 

- Repetir o experimento com um furo a 10 cm 

 EQUIPE 3 

Caríssimo(a) Colega, 

Como estamos em simulação de oficina, escrevamos então nossos conhecimentos prévios a 

respeito do que se pergunta abaixo, antes de iniciarmos as experiências. 

(lembremos que é interessante começar este diálogo escrito com os estudantes, onde cada um(a) 

deve guardar a sua reposta, para posterior discussão e resposta à problematização proposta) 
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Questões a serem respondidas 

EXPERIMENTO 2 

1. Onde é mais fácil de boiar, na água do rio (doce) ou na água do mar (salgada)? 

2. O que é densidade? 

3. Quem tem maior densidade: água, óleo ou água salgada? 

Problematização – Por que o ovo boia melhor na água salgada? 

Obs.: vamos ter um trabalho até acertar o ponto certo de fazer o densímetro 

- Colocar um ovo em um copo com água 

- Adicionar sal à água e colocar novamente o ovo 

- Cortar um canudo em três pedaços e vedar um dos orifícios com massa de modelar 

- Colocar o canudo modelado na água e marcar onde a água fica nesse canudo 

- Colocar o mesmo em um copo com óleo e em um copo com água salgada 
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ANEXO III – PAUTA DO III ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS E PRÁTICA 

- ANO 2014 

 

3º ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO E PRÁTICA PARA OS 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO III   

 

DATA: 28 de agosto de 2014  

 

TEMÁTICA: Adotando atitude investigativa: a água nossa de cada dia.  

 

PAUTA 

 

OBJETIVO: Orientar o planejamento de ensino na área de Ciências da Natureza com vistas 

estimular o estudante a desenvolver competências leitoras e escritoras e atitudes críticas e 

investigativas diante dos fenômenos como ferramentas para compreensão do mundo que o 

cerca.    

  

ACOLHIDA 

 

1º MOMENTO (8h)      Tempo: 30 minutos 

 

 EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA /OU COMPARTILHANDO 

SABERES  

 

 Painel 1: Experiência XXX 

Professora Ludmila – Escola Brasília Baraúna 

 

 Painel 2: Experiência: YYY 

Professora Ivana – Escola Lourival  

 

2º MOMENTO (8h: 30min)     Tempo: 30 minutos 

  

 CONSOLIDANDO CONCEITOS: FILTRAÇÃO 

 

 Retomando experiência realizada no encontro anterior  

 Exposição de slides com as fotos 

 Revisar etapas da experiência de filtração 

(Explicar a necessidade de ter atividades sequenciadas se desejamos que 

o nosso aluno construa conceitos. Por isso a retomada) 

 Problematização: 
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 Após as etapas de filtração podemos considerar água pronta/ própria para 

o consumo? 

 Como é possível nos livrar de algumas doenças advinda água 

contaminada?   

 É possível fazer uma desinfecção de água poluída com produto químico?  

 Quais produtos poderiam ajudar na purificação da água? 

 Alguns desses produtos podem ser manipulados em casa?  

 

3º MOMENTO (9h)       (90min) 

 

 EXPLORANDO NOVOS CONCEITOS                             

ETAPA 1  

A partir do roteiro que cada grupo recebeu, vamos preparar um produto que pode 

contribuir para a desinfecção da água e de ...   a partir dos materiais e substâncias que temos 

aqui expostos.   (os produtos devem estar expostos, com os rótulos e também com os preços)  

 

ROTEIRO: 

a. Graduar o copo descartável de 200 ml em 3 partes com ajuda da régua (50ml, 100ml, 

150ml) 

b. Dissolver 100 g de barrilha (Na2CO3) (uma colher de sopa cheia) em 500 ml de água 

c. Adicionar 100 ml de hipoclorito de sódio (NaClO) à mistura e mexer bem 

d. Colocar a mistura com ajuda do funil em um recipiente apropriado 

e. Completar a mistura com água até completar 1 litro 

f. Agitar bem e aguardar 24h –  

 

 Problematização: 

Sendo um produto químico, quais os cuidados que precisamos tomar para guardar o 

produto e evitar possíveis acidentes?  Considerando as substâncias dessa composição como 

podemos nomear o produto? água sanitária (hipoclorito de sódio)   

 

ETAPA 2  
 

ROTULANDO A EMBALAGEM 

Nome do produto: 

Composição 

Cuidados 
Nome do produto: 

Composição 

Cuidados 

Utilidade 

Quantidade: 
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Data fabricação: 

Validade: 

Fabricantes 
 

(Devido o pouco tempo, entregar o modelo do rótulo para preenchimento. Com os alunos eles podem 

incrementar o rótulo, desde que mantenham as informações básicas. Informar aos alunos que esse gênero 

textual é o instrucional, porque contém .. informações a serem seguidas, regras.... ) 

 

ETAPA 3  
 

CALCULANDO CUSTOS  
 

Para prepararmos um produto, precisamos ter conhecimento não só das quantidades das 

substâncias como também do custo de cada uma delas. Mão a obra então e vamos preencher a 

tabela com as informações necessárias.  

Tab1. Custo total do experimento 

Material Quant. R$ 

Hipoclorito de sódio   

Água   

Barrilha (carbonato de 

sódio) 

  

Vaso   

Papel   

lápis   

 

Tab 2. Custo de 1 litro de água sanitária 

Material Quant. R$ 

Cloro   

Água   

Barrilha   

Vaso   

Papel   
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Questionamentos: 

 

 Com 1 litro de hipoclorito de sódio é possível fazer quantos litros de água 

sanitária? 

 Qual o nome científico do componente principal da água sanitária? 

 Por que o vaso deve ser opaco?  

 Quais conteúdos podem ser direcionados após a vivência do experimento 

 

4º MOMENTO  (10h e 30min)      Tempo: 40 minutos 

 

 FUNDAMENTANDO A PRÁTICA 

- Leitura e discussão de algumas partes do texto: É preciso ensinar atitudes cientificas. 

(Explorar as questões 1,2,3,4 e 5; 8, 10, 13 e 14) 

 

5º MOMENTO (11h e 10min)                   Tempo: 10 min 

A partir da vivência do 3º encontro de orientação e estudos da área de ciências da natureza, 

produza uma sequência didática para ser aplicada na escola, com retorno de socialização no 

nosso próximo encontro. 
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ANEXO IV – MATERIAIS UTILIZADOS NO 3º ENCONTRO 

 

PAUTA 3º ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO E PRÁTICA PARA OS 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO III –  

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

ORIENTADOR DE ESTUDOS: JOÃO 
 

Adotando atitude investigativa: a água nossa de cada dia. 

 

2º MOMENTO 
 
PROBLEMATIZANDO: 

 

a) 1- É possível fazer uma desinfecção de água poluída com produto químico? 

 

b) 2- Como é possível nos livrar de algumas doenças advindas da água contaminada por 

bactérias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3º MOMENTO 
 

EXPLORANDO NOVOS CONCEITOS 

Roteiro da preparação da água sanitária (hipoclorito de sódio) 

Ingredientes para 1 litro: 

 100 g Barrilha (carbonato de sódio) Na2CO3  

 100 ml de hipoclorito de sódio 

 Água até completar 1l 

Modo de fazer: 

g. Graduar o copo descartável de 200 ml em 3 partes com ajuda da régua (50ml, 100ml, 150ml) 

h. Dissolver 100 g de barrilha (uma colher de sopa cheia) em 500 ml de água 
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i. Adicionar 100 ml de hipoclorito de sódio à mistura e mexer bem 

j. Colocar a mistura com ajuda do funil em um recipiente apropriado 

k. Completar a mistura com água até completar 1 litro 

l. Agitar bem 

m. Rotular e aguardar 24h 

ROTULANDO A EMBALAGEM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONAMENTOS: 
1. É possível fazer uma relação entre o texto produzido e a prática? 

2. Quais conteúdos podem ser direcionados após a construção do texto? 

3. Por que o vaso deve ser opaco?  

4. Qual problematização dever ser colocada para que os alunos(as) respondam ao final do trabalho? 

5. Com 1 litro de hipoclorito de sódio é possível fazer quantos litros de água sanitária? 

6. Qual o nome científico do componente principal da água sanitária? 

 

CALCULANDO CUSTOS  

 Completar as tabelas: 

Tab1. Custo total do experimento 

Material total Quantidade R$ 

Hipoclorito de sódio   

Água   

Nome do produto: 

Composição 

 

Cuidados 

 

Utilidade 

 

Quantidade: 

Data fabricação: 

Validade: 

Fabricantes: 
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Barrilha   

Vaso   

Papel   

Lápis   

TOTAL  

 

Tab 2. Custo de 1 litro de água sanitária 

Material Quantidade R$ 

Cloro   

Água   

Barrilha   

Vaso   

Papel   

TOTAL  

 

 

4º MOMENTO  
 

Texto - É preciso ensinar atitudes cientificas. 

 

Rita Trevisan entrevista Melina Furman 

Melina Furman afirma que é preciso ensinar atitudes científicas 

Para a especialista argentina, é fundamental privilegiar a observação, a classificação e a 

formulação de perguntas para desenvolver o raciocínio. 

De um lado, estão os professores que propõem o ensino de Ciências com base em experiências práticas, feitas em 

laboratório - os chamados tecnicistas. De outro, estão os educadores que focam a transmissão de conceitos e a 

teoria em aulas expositivas - e que, pela escolha metodológica, são conhecidos por tradicionalistas. As limitações 

de ambas as linhas levou ao desenvolvimento, desde a década de 1970, de uma terceira perspectiva, conhecida 

como investigativa. A bióloga argentina Melina Furman é uma das mais expressivas representantes dessa corrente. 

Doutora em Educação e Ciências pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e coordenadora científica 

da Sangari Argentina, ela vem dedicando-se à pesquisa desse novo modo de ensinar a disciplina, que propõe se 

basear em uma situação-problema para oferecer aos alunos a oportunidade de observar, levantar hipóteses, fazer 

registros e tirar conclusões. "Dessa forma, permitimos que as crianças e os jovens avancem num processo que 
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possibilitará a formação de um pensamento sistemático, crítico e autônomo, capaz de prepará-los para enfrentar 

os desafios da atualidade dentro e fora da escola", diz.. Em entrevista concedida por e-mail, Melina esclarece 

alguns dos principais conceitos de sua obra e de suas mais recentes pesquisas acerca do tema. 

Qual deve ser o foco do ensino de Ciências na escolarização básica?  

Melina Furman Penso que devemos privilegiar o desenvolvimento de algumas competências que têm a ver com 

a formação do pensamento científico crítico e autônomo. Uma delas é sustentar o que se diz. Um estudante deve 

saber convencer os outros da validade de suas afirmações com base em evidências. Ao mesmo tempo, deve usar o 

pensamento científico para analisar o grau de credibilidade das afirmações que ouvimos dos outros, tanto das 

pessoas com quem mantemos contato direto como dos meios de comunicação e de todas as outras fontes de 

informação no dia a dia. Além disso, o pensamento crítico está relacionado à capacidade - e também ao desejo, 

por que não? - de buscar explicações para os fenômenos e de aprender a pensar em estratégias ou caminhos que 

nos ajudem a responder às perguntas que nos fazemos constantemente. Em resumo: o fundamental é fornecer aos 

alunos ferramentas que lhes permitam pensar por si mesmos para que se tornem menos vulneráveis. E, nesse 

sentido, o ensino de Ciências tem muito a contribuir. 

Qual é a responsabilidade da escola nesse processo? 

Melina É muito grande, já que as pesquisas em Educação demonstram que o pensamento científico não é algo 

inato ou espontâneo, mas requer o desenvolvimento de hábitos de pensamento sistemáticos e rigorosos, que exigem 

esforço e tempo. Como se trata de uma aprendizagem complexa - que, inclusive, pode muitas vezes contradizer o 

nosso senso comum -, é preciso que seja ensinada. Se pensarmos na quantidade de anos que as crianças e os jovens 

passam na escola, fica claro que essa instituição tem uma oportunidade única de contribuir para formar essas 

habilidades de pensamento, num trabalho que começa na infância.  

Nessa perspectiva, de que forma os professores devem atuar? 

Melina  Os educadores devem saber que os modos de fazer e pensar da ciência são parte fundamental do que 

devem ensinar. Se esses não forem seus objetivos didáticos, o desenvolvimento do pensamento científico acabará 

ocupando um lugar secundário, enquanto os dados, a terminologia e os conceitos continuarão figurando como o 

mais importante. Tão essencial quanto examinar o saber já estabelecido é apresentar aos alunos a ciência como um 

processo, como uma maneira de chegar aos conhecimentos que já dispomos atualmente. 

Como fazer isso na prática? 

Melina Os bons professores de Ciências organizam suas aulas incluindo diversas abordagens didáticas: a 

realização de experiências, o trabalho com textos, os debates, as pesquisas sobre a história da ciência, as atividades 

com o objetivo de analisar os resultados dos experimentos feitos pela turma e muitas outras. O importante é que 

as aulas permitam aos alunos ter um papel ativo. 

Como conceber um currículo que privilegie a investigação? 

Melina O mais importante é partir de uma grade que seja coerente para todos os anos, de maneira que os conteúdos 

se tornem, progressivamente, mais complexos. O currículo também deve mostrar quais conceitos e habilidades 
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serão ensinados em cada ano e em cada ciclo escolar. Pode-se começar com competências mais simples, como a 

observação, a descrição, a classificação, a busca de padrões e a formulação de perguntas. Num segundo momento, 

abordar as que estão mais próximas do pensamento hipotético-dedutivo, como a realização de experiências, a 

análise dos dados, a elaboração de conclusões etc. Isso permitirá que os professores - se possível, trabalhando em 

equipe - possam planejar suas aulas. Ano a ano, essas sequências precisam ser revistas para ajustes de acordo com 

observações de sala ou para incorporar novas propostas de metodologia para a investigação em Ciências. 

Quais os grandes desafios que os docentes de Ciências enfrentam hoje? 

Melina  Alguns estão relacionados às condições estruturais da profissão, como a falta de tempo para planejar as 

aulas. Entre os específicos do ensino de Ciências, temos a necessidade de que os educadores busquem formação 

específica, especialmente nas áreas de Química, Física e Astronomia. Além disso, quando falamos na formação 

de um pensamento científico e de uma experiência de aprendizagem ativa, estamos pedindo a eles que ensinem de 

um modo que eles mesmos não aprenderam, nem sequer em sua formação como professores. Naturalmente, é 

muito difícil ensinar algo que não se conhece em profundidade. Por isso, a formação contínua e o acompanhamento 

dos docentes em sua tarefa são a chave para enfrentar os obstáculos.  

O que levar em conta para planejar uma boa aula em Ciências? 

Melina Antes de tudo, é preciso conhecer, de maneira clara, o destino que se pretende atingir, o porquê de tê-lo 

escolhido e como se deve fazer para chegar lá. Então, creio que a atuação dos professores deve começar por uma 

leitura analítica da grade curricular. Esse é o principal roteiro para definir o caminho a percorrer durante o ano. 

Porém, para cada aula, é importante se perguntar: que ideias-chave quero que os alunos compreendam? Que 

habilidades científicas eles poderão desenvolver com base nas atividades propostas? Defendo que é importante ter 

isso em mente em vez de esperar que a aprendizagem ocorra casualmente, como consequência do ensino dos 

conceitos.  

No que consiste a ideia de "educar a curiosidade dos alunos"? 

Melina Refiro-me à necessidade de não seguir o tempo todo o interesse deles ou de ensinar somente os temas que 

lhes parecem atraentes. O professor deve planejar, de antemão e com clareza, os objetivos da aula. Tendo noção 

de aonde quer chegar, fica mais simples canalizar as perguntas da turma e criar um clima de investigação em que 

a curiosidade seja mais do que bem-vinda.  

Por que a curiosidade da garotada tende a diminuir à medida que a escolaridade avança? 

Melina Parte dessa mudança tem a ver com o modo como se ensinam Ciências nos anos mais avançados. A 

tendência é que se abandone por completo a oportunidade de proporcionar aos alunos o contato com as perguntas 

ou os fenômenos para centrar o estudo nos dados, na terminologia e nas fórmulas. Quando isso ocorre, o ensino 

de Ciências, acaba se voltando apenas ao produto, e não ao processo que foi percorrido para chegar ao 

conhecimento dado. Assim, perde-se justamente o aspecto da ciência que a torna mais apaixonante.  

  

O que faz de um experimento uma boa atividade de investigação? 
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Melina As boas experiências são aquelas que se relacionam de maneira direta com o tema estudado, que 

apresentam perguntas a ser respondidas e que não se restringem apenas a receitas que, seguidas passo a passo, 

confirmam algo que já se sabe. Ao fazer bons experimentos, os estudantes aprendem a manter todas as condições 

constantes - salvo aquela variável que se quer investigar -, a necessidade de registrar os dados para poder analisá-

los depois e a importância de escolher um método de medição ou análise que corresponda aos objetivos, entre 

muitas outras coisas. Também é fundamental que as experiências sejam guiadas sempre partindo de perguntas 

genuínas, que não se prestem apenas a verificar informações que o educador já transmitiu aos alunos. 

É possível ensinar Ciências sem contar com um laboratório sofisticado? 

Melina Sim. Trabalho com a ideia de que se pode fazer ciência explorando o que nos rodeia e buscando respostas 

para os fenômenos que vemos em toda parte. É possível desenvolver boas atividades com materiais muito simples, 

que os próprios alunos costumam ter em casa.  

Definições e terminologias devem ficar sempre para o fim de uma sequência didática? 

Melina É recomendável. Em Ciências, o mais importante é que os alunos compreendam os fenômenos, em vez de 

apenas saber como se chamam. Os nomes, embora importantes para a comunicação, são meras convenções. No 

entanto, o que vemos com mais frequência é que as aulas comecem exatamente ao contrário. O professor inicia 

perguntando às crianças: "O que é a força?" Depois, pede que procurem a definição no dicionário. Faz tudo isso 

sem ter exposto os estudantes a fenômenos em que há a interferência dessas forças - e aqui falo de fenômenos 

simples, como deixar cair um objeto e empurrar outro. O mais adequado, a meu ver, seria se basear na da 

observação do fenômeno em situações distintas - nesse exemplo, a observação das diversas forças, de diferentes 

intensidades, sobre o movimento dos objetos - para que os alunos comecem a sequência didática compreendendo 

do que se trata.  

Na disciplina, qual é a importância dos registros por escrito? Em que situações os alunos devem ser 

incentivados a escrever? 

Melina  Os registros são importantíssimos. Aprender a pensar cientificamente tem tudo a ver com a capacidade 

de organizar nossas perguntas, ideias, hipóteses, dados e conclusões. Não há uma receita para decidir quando isso 

será necessário. O ideal é prever, no momento de planejar as aulas, quais situações são propícias para esse tipo de 

produção.  

Quais os melhores instrumentos de avaliação em Ciências? 

Melina Creio que não importa tanto a forma de avaliar - escrita, oral, longa ou breve. O essencial é que o 

instrumento de avaliação esteja alinhado de maneira coerente aos objetivos didáticos previamente definidos, 

permitindo analisar se os estudantes realmente desenvolveram as habilidades propostas nas aulas. Uma estratégia 

para criar boas avaliações é propor aos alunos que respondam a situações-problema. Para resolvê-las, não basta 

dominar as definições e os conceitos: é necessário compreender os fenômenos estudados para usar as soluções em 

um novo contexto. 

Quer saber mais? 
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BIBLIOGRAFIA  

La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales, Melina Furman e María Eugenia de Podestá, 272 págs., Ed. 

Aique (sem edição no Brasil), 59 pesos argentinos 

INTERNET  

Atividades e experimentos científicos (em espanhol) 

5º MOMENTO   
 
VIVENCIANDO CONCEITOS 

 

A partir das vivências do 3º encontro de orientação e estudos da área de ciências da natureza, produza 
uma sequência didática para ser aplicada na escola, com retorno de socialização no nosso próximo 

encontro. 

Segue sugestão de pontos a serem colocados na sequência: 

- Tema 

- problematização 

- atividades sequenciais 

     aula1 – aula 2 ... 

- tempo estimado 

- produto final esperado 

- conteúdos abordados 

- período e turma a ser aplicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aique.com.ar/#_blank
http://www.aique.com.ar/#_blank
http://www.experimentar.gov.ar/#_blank
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ANEXO V – PAUTA DO IV ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS E PRÁTICA 

- ANO 2014 

 

4º ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO E PRÁTICA PARA OS 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO III   

 

DATA: 25 de setembro de 2014 

TEMA:  

1- (Con)Textualizar, em uma sequência didática, utilizando potencialidades das TIC's 

ou 

2- Conjugando novas mídias com papel e caneta: a Alfabetização científica continua. 

ou 

3- A Sequência didática conjugando novas mídias com papel e caneta: a Alfabetização 

científica continua. 

PAUTA 

 

OBJETIVO: Orientar o planejamento de ensino nas áreas com vistas o desenvolvimento das 

competências leitoras e escritoras, tomando por base os conhecimentos específicos das 

disciplinas e os gêneros textuais próprios, experimentando um sequência didática que utilize 

recursos de novas TIC's. 

 

 1º MOMENTO (8h30min)     Tempo: 30min 

- Apresentação da pauta (chamando atenção para retomada do 2º encontro leitura e 

alfabetização científica)  

- Leitura Compartilhada: 

1- As verrugas e as estrelas do céu    

 Leitura e questionamento 

a) Qual(is) o(s) conteúdo do texto em questão? 

b) Em quais anos podem ser aplicados? 

d) Que problemática seria lançada para instigar a construção de um novo texto/parágrafo, com 

a mesma temática? Como fazer com que os(as) alunos(as)reescrevam este texto (estratégia)? 
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 2º MOMENTO ( 9h )                     Tempo: 75 min  

- Conjugando mídias                                        

- Preparar um roteiro de entrevista com 3 perguntas, escolher o entrevistador e entrevistado. 

- Filmar a entrevista com o celular e passar para o computador e exibir para a turma. 

 

Montar um roteiro de créditos conforme modelo abaixo: 

Título da Entrevista: 

Problema de pesquisa: 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

Filmador: 

Data: 

Local: 

Duração: 

Equipamento utilizado: 

Equipe de edição: 

 

 3º MOMENTO (10h: 15 min)                   Tempo: 20 min 

- Conceituar sequência didática (Ref. Bahia, Brasil, espaço ambiente e cultura. Pag. 45) 

O que é: 

Objetivo: 

Organização: 

Como usar: 

 4º MOMENTO (10h: 35min)         Tempo: 5 min 

- Informes Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 

- Seminário ABC da ciência na UESC participação Mão na Massa 

 

 5º MOMENTO (10h: 40 min)         Tempo: 20 min 
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Avaliações 

a) avaliação oral do trabalho do IV encontro 

b) Avaliação escrita segundo o modelo abaixo (Ana e Alineci, dêem uma melhorada no 

modelo) 

1- Os encontros tem acompanhado a proposta de trabalho da SEC no tocante ao 

desenvolvimento da leitura e escrita? 

2- Os encontros estão satisfazendo suas expectativas? 

3 - O que precisa melhorar e o que precisa ser mantido nos próximos encontros? 

4- Sugestão para o próximo encontro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

ANEXO VI – MATERIAIS UTILIZADOS NO 4º ENCONTRO 

 

1º MOMENTO: LEITURA COMPARTILHADA – TEXTO 1 

 

 

 

 

 

 

 


