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MORITA, Eliana Midori. O papel da formação continuada no desenvolvimento 
profissional de professores de ciências. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 
Católica, São Paulo, 2012. 
 
 

RESUMO 
 
 
O objetivo desta pesquisa é analisar o processo de formação continuada referente 
ao ensino de ciências por investigação, junto a professores de ciências, e verificar 
seu potencial para propiciar o desenvolvimento profissional dos participantes e em 
quais aspectos. Para tanto, recorreu-se aos dados do Projeto Investigações 
Ambientais, que, em uma parceria com o Centro de Capacitação e Pesquisa em 
Meio Ambiente (CEPEMA), da Escola Politécnica da USP, desenvolveu um 
programa de formação continuada, com o objetivo de formar professores para 
trabalharem com projetos investigativos com temática ambiental junto a seus alunos. 
Os sujeitos pesquisados são professores efetivos de ciências do Ensino 
Fundamental, anos finais, de uma rede de ensino municipal do litoral do estado de 
São Paulo. Para coletar os dados, foram aplicados dois instrumentos, o grupo de 
discussão e uma entrevista. Também foi realizada análise documental dos dados 
coletados pelo próprio programa de formação continuada. A dissertação 
fundamenta-se, no que se refere ao ensino de ciências por investigação, no Inquiry 
and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning 
do National Research Council americano e nos trabalhos de Barab (2001, 2002, 
2003). No que concerne à formação continuada, o material base utilizado foi o 
relatório realizado pela Fundação Carlos Chagas sobre formação continuada de 
professores. Em relação ao desenvolvimento profissional e formação continuada, 
essa pesquisa se apoiou, sobretudo, nos trabalhos de Nóvoa (2007, 2008, 2009), 
Roldão (1998, 2004, 2005, 2007, 2009) e Imbernón (2009, 2010), além de Shulman 
(2005) e Tardif (2008). Os resultados apontam que o Projeto Investigações 
Ambientais ajudou no desenvolvimento profissional dos professores participantes, ao 
estimular a necessidade de continuar a aprender, a investigar e a refletir. Ajudou ao 
trabalhar com estratégias de reflexão e de investigação, como o registro escrito, a 
troca de experiências, o uso de ferramentas virtuais e de pesquisa. Ajudou ao fazer 
com que os professores construíssem conhecimentos ou saberes profissionais. Além 
disso, possibilitou que estes conhecimentos pudessem ser comunicados em uma 
comunidade de profissionais. Como consequência, os professores acreditam ter 
compreendido o significado de ensino de ciências por investigação, ao mesmo 
tempo em que se desenvolveram profissionalmente. Por fim, essa dissertação 
aponta que há a possibilidade de um programa de formação continuada contribuir no 
desenvolvimento profissional, se a própria equipe formadora for capaz de investigar 
e de refletir sobre a formação dada aos professores. 
 
 
Palavras-chave: formação continuada, desenvolvimento profissional e ensino de 
ciências por investigação. 
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MORITA, Eliana Midori. The role of continuing education in professional 
development for science teachers. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 
Católica, São Paulo, 2012. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The goal of this research was to investigate and analyze the process of 
continuing education referred to inquiry-based science research, of science teachers, 
to verify their potential to enhance teacher professional development and to search in 
which aspects these might occur. The Environmental Investigative Project, 
developed by the Training and Research Environmental Center (CEPEMA), of the 
University of São Paulo (USP) was developed for educational programs, aiming to 
prepare teachers to work with inquiry projects in science classrooms, focusing on 
environmental issues with their students. The subjects studied are regular science 
teachers of middle school of the municipal schools of cities near the coast of Sao 
Paulo. To collect data, two instruments were applied: group discussion and 
interviews. Document analysis was also performed on data collected by the teacher 
education program. This dissertation is based, on inquiry-based teaching, using the 
Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and 
Learning, american National Research Council works, and Barab’s researches  
(2001, 2002, 2003 were consulted). Regarding professional development and 
continuing education, this research is relied mainly on the works of Fundação Carlos 
Chagas reports, Nóvoa (2007, 2008, 2009), Roldão (1998, 2004, 2005, 2007, 2009), 
Imbernón (2009, 2010), Shulman (2005) and Tardif (2008). The results show that the 
Environmental Investigate Project implemented in the schools by these teachers, 
helped their professional development, stimulated the need of continuous learning, 
investigating and reflection. It was also shown that it helped to work with strategies of 
reflection and research, such as  written records, exchange of experiences, use of 
virtual tools and the research experience itself. It encouraged teachers not only to 
construct knowledge but also professional knowledge. In addition, it has made 
possible that this knowledge could be conveyed in a community of professionals. As 
a result, teachers believe they have understood the meaning of inquiry-based 
teaching science, while they also have been able to develop professionally 
themselves. Finally, this dissertation shows that it is possible to contribute to a 
continuing education program aiming teacher professional development, if the 
program itself is able to investigate and reflect on the training of the development of 
these teachers together with them.  
 
 
Keywords: continuing education, professional development, inquiry-based teaching 
science 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha trajetória e o que me levou a iniciar esta pesquisa 

 

Há pouco mais de dez anos, venho trabalhando em diversos programas de 

formação continuada de professores. O primeiro deles, e no qual permaneço até 

hoje, é relativo à pesquisa e ao ensino de ciências por meio de investigação e 

também tem como objetivo o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs). Lembro que ainda usávamos buscadores como Alta Vista e 

Cade e ajudávamos os professores a abrirem e-mails, quando o programa se iniciou. 

No segundo programa, o objetivo era dar uma formação em nível superior 

para professores que só tinham formação em magistério no nível normal. Era o PEC 

FOR PROF, no qual exerci a atividade de tutoria. 

Mais tarde, comecei a lecionar para alunos do magistério do CEFAM, um 

curso de formação inicial para professores no magistério, nível normal. 

Concomitantemente, participei do Programa Letra e Vida como formadora de 

professores alfabetizadores. 

Ainda fui tutora do programa RIVED, de uso de objetos virtuais para o ensino 

de ciências, e auxiliei na implantação do programa Labvirt de Química, para 

professores do Ensino Médio. Ambos os projetos foram realizados na USP, o 

primeiro na Faculdade de Educação, e o segundo, na Escola do Futuro da Pró-

Reitoria de Pesquisa da USP. 

Em 2006, ingressei na rede estadual de ensino de São Paulo, na qual 

comecei a lecionar para a primeira série e acompanhei a mesma turma na segunda 

série. Sempre me lembro desses dois primeiros anos com carinho. Trabalhei muito, 

estudei, me envolvi. Montei filmes, chorei, aplaudi e fui aplaudida. Lembro de Placco 

(2006), para quem o aspecto emocional é uma dimensão importante do magistério. 

É tão bom trazer coisas novas para a sala de aula e ver os alunos se envolverem. 

Ouvir frases e gestos inesperados, que nos pegam de surpresa e nos fazem 

abraçar, se assustar, rir, refletir. Também é bom brigar, quando necessário, e ver 

que valeu a pena. Dar aula cansa. É uma trabalheira. Mas, vale a pena! 
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Por fim, em 2009, trabalhei na Oficina Pedagógica de uma diretoria de ensino 

da Secretaria Estadual de Educação, na qual ministrei aulas para professores-

coordenadores, na área de matemática, e de alfabetização para professores de 3ª 

séries. Nessa época, tive a oportunidade de conhecer o contexto de trabalho dos 

professores para quem dava aulas, pois, além de ouvir e conhecer os gestores, 

também visitava suas escolas. 

Devo ressaltar que, durante todo esse percurso, sempre permaneci no 

primeiro programa de formação e pesquisa: o de ensino de ciências por meio de 

projetos investigativos. Ali ocorreram diversas mudanças, desenvolvemos e 

implementamos novos projetos, criamos diferentes parcerias, nos adaptamos às 

condições estabelecidas por cada um desses parceiros, mudamos de espaço físico 

e também nos adaptamos às mudanças na área da tecnologia da informação. 

Foram muitos os professores com os quais tive contato. Senti suas 

dificuldades, acompanhei o desenvolvimento de seus projetos, filmei, editei, conheci 

seus alunos, estive presente em eventos importantes em suas escolas, participei. No 

entanto, após tantos anos trilhados na formação de professores, senti que tinha 

chegado o momento de avançar nessa experiência. Entrei no curso de pós-

graduação do programa de mestrado de Educação: Psicologia da Educação, com a 

preocupação em trabalhar com a questão da formação de professores e ali nasceu a 

pergunta deste presente estudo: qual seria o papel da formação continuada no 

desenvolvimento profissional de professores de ciências? 

 

Problema, objeto, objetivos e questões norteadoras 

 

Em 2009, foi montada uma equipe, denominada de Projeto Investigações 

Ambientais na Escola, que tinha como objetivo trabalhar a investigação enquanto 

abordagem didática de ensino de ciências, junto aos professores do Ensino 

Fundamental – anos finais – tendo como tema a educação ambiental. O curso era 

aberto e poderiam participar professores de qualquer área. Eu participei desta 

equipe no papel de formadora. Esta era uma oportunidade para desenvolver a minha 

dissertação.  
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Assim, essa pesquisa tem como objetivo analisar o processo de formação 

continuada referente ao ensino de ciências por investigação, junto a professores de 

ciências e verificar seu potencial para propiciar o desenvolvimento profissional dos 

participantes e em quais aspectos. Para tanto, me apoiei em autores como Roldão 

(1998, 2004, 2005, 2007, 2009), Marcelo (2009), Imbernón (2009, 2010), Nóvoa 

(2007, 2008, 2009), Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002), Shulman (2005) e 

nas pesquisas desenvolvidas pela Fundação Carlos Chagas (2009, 2011) sobre 

atratividade da carreira docente e formação continuada.  

Para atingir o objetivo, foram estabelecidas as seguintes metas: 

 Levantar quais foram os conhecimentos construídos pelos professores nos 

três anos de formação continuada; 

 Analisar as etapas e as estratégias utilizadas pela equipe formadora, 

verificando quais conseguiram melhores resultados; 

 Analisar os reflexos da formação continuada na comunidade escolar. 
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1. O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

Esta parte do trabalho traça um panorama das pesquisas realizadas na área 

de formação de professores e ensino de ciências para situar a proposta de ensino 

de ciências por investigação. Na primeira metade, há um panorama das pesquisas 

realizadas em programas de pós-graduação no Brasil e, na segunda, são discutidas 

questões sobre o ensino de ciências, em especial, o ensino por investigação. 

 

1.1. A formação continuada na área de ciências 

Foram analisados estudos sobre formação continuada de professores de 

ciências realizados por mestrandos e doutorandos, no decênio de 2000 a 2009, 

publicados no portal da CAPES (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), nesse período. O objetivo é situar o momento histórico 

no qual a presente pesquisa está sendo realizada e contextualizá-la em relação a 

outros trabalhos, incluindo as teses e dissertações de mestrado stricto-sensu e 

profissionalizante relativas ao ensino de ciências e formação docente. 

Para fazer a seleção dos trabalhos relativos à formação docente e ensino de 

ciências, foram colocadas as seguintes palavras-chave no campo “assunto” do 

banco de teses da CAPES: ensino de ciências e formação docente, ensino de 

ciências e formação continuada, dimensões da formação docente e ensino de 

ciências. Inicialmente se pesquisou a “formação continuada” conforme apresentado 

na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resumos publicados no portal da CAPES referentes à formação docente 

Tipo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 total 

profissionalizante 0 1 1 5 8 15 21 18 41 54 164 

mestrado 174 221 264 354 369 467 554 577 618 642 4240 

doutorado 36 44 70 88 91 110 118 126 139 184 1006 

total 210 266 335 447 468 592 693 721 798 880 5410 
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Observou-se que houve um aumento expressivo no volume dos estudos 

sobre formação continuada, pois, em 2000, foram concluídos 210 trabalhos contra 

880, em 2009, conforme se pode observar na tabela 1. O gráfico desta tabela ilustra 

melhor esse aumento. As curvas apontam que esse aumento tem sido constante e 

expressivo e ocorre em todos os níveis (mestrado, doutorado e mestrado 

profissionalizante). 

 

 

Figura 1. Pesquisas publicadas no Portal da CAPES entre 2000 e 2009 (n) 

 

 

Momento 1: ensino de ciências e formação docente 

A partir da primeira coleta de dados, objetivou-se verificar a proporção de 

trabalhos realizados na categoria “formação docente” (ver tabela 1) e na categoria 

“ensino de ciências e formação docente”, cujos dados estão apresentados na tabela 

2. 
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Tabela 2. Pesquisas realizadas relativas ao “Ensino de Ciências e Formação Docente” (n) e à Formação Docente em geral (%) 

nível 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 geral 

profissionalizante 0 0 0 0 0 2 3 2 7 11 25 

em % 0% 0% 0% 0% 0% 13% 14% 11% 17% 20% 15% 

mestrado 10 9 10 13 23 17 18 25 38 33 196 

em % 6% 4% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 6% 5% 5% 

doutorado 4 3 6 5 3 6 9 4 7 9 56 

em % 11% 7% 9% 6% 3% 5% 8% 3% 5% 5% 6% 

total 14 12 16 18 26 25 30 31 52 53 277 

em % 7% 5% 5% 4% 6% 4% 4% 4% 7% 6% 5% 

 

Abaixo de cada linha do nível de pesquisa (profissionalizante, mestrado e 

doutorado), há a porcentagem relativa ao total de trabalhos realizados na categoria 

“ensino de ciências e formação docente” em relação à “formação docente em geral”. 

Isso significa que, nos anos de 2000 e 2008, a proporção de pesquisas relativas a 

essa categoria chegou a seu maior patamar (7%). 

Os anos de 2003, 2005, 2006 e 2007 apresentaram poucas pesquisas 

relativas ao ensino de ciências, em proporção ao que foi feito no campo da formação 

docente (4%). 

Deve-se destacar também o papel do mestrado profissionalizante nesta área. 

Nos primeiros anos do milênio, não havia nenhum trabalho realizado. A partir de 

2005, começaram a surgir pesquisas relativas ao ensino de ciências que, em 2009, 

chegaram a atingir 20% do total produzido neste segmento da pós-graduação. 

Verifica-se assim que, de cada 5 pesquisas realizadas no mestrado 

profissionalizante, uma era relativa ao ensino de ciências, no ano de 2009. 

Por outro lado, os dados indicam que, no nível “doutorado”, essa proporção 

caiu de 11%, em 2000, para 5%, em 2009, chegando a 3%, em 2004 e em 2007. 

Isso parece apontar uma diminuição de interesse em pesquisas nessa área de 

ensino, neste segmento da pós-graduação. 

De qualquer forma, pode-se considerar que o ensino de ciências ainda ocupa 

um espaço significativo na área de formação de professores, pois corresponde a 5% 

do total das pesquisas relativas à formação docente, no total dos segmentos da pós-

graduação, no período de 2000 a 2009. 
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Momento 2: formação docente e ensino de ciências por nível de ensino 

Após essa triagem inicial, as pesquisas relativas à “formação docente e 

ensino de ciências” foram categorizadas por nível de ensino. Foram descartadas 

pesquisas referentes à aprendizagem de alunos, pois o foco do trabalho é a 

formação docente. 

Os resumos foram categorizados da seguinte forma: a) ensino fundamental I 

(anos iniciais) e educação infantil; b) ensino fundamental II (anos finais) e médio; c) 

superior; d) EJA (Educação de Jovens e Adultos); e) magistério; f) estado da arte e 

g) não indicado. 

Em relação às pesquisas referentes ao nível superior, foram englobadas as 

abordagens que tratavam desde temas como práticas de ensino e estágio, até 

aquelas que tratavam de recursos didáticos e de análises de propostas formativas e 

de cursos superiores. Os sujeitos podiam ser tanto docentes dos cursos superiores 

quanto seus alunos (formação inicial). 

Resumos que não indicavam os segmentos de ensino foram classificados 

como “segmento não indicado”. Na categoria magistério, foram englobados 

trabalhos realizados no nível de ensino Normal. 

 

 

Figura 2. Publicações por segmento de ensino no período de 2000 a 2009 
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Do total das pesquisas realizadas entre 2000 e 2009, há 21% que não estão 

especificadas para qual segmento foram realizadas, 29% estavam relacionadas à 

docência de professores do Ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio e 

35% tratavam de temas relativos à formação em nível superior (35%). Discussões 

sobre formação docente para Educação de Jovens e Adultos ainda são poucas e 

representam apenas 1% do total dos trabalhos realizados nesses dez anos. 

Os dados da figura 2 indicam que há muitas pesquisas (35%) voltadas para o 

nível superior (em geral, formação inicial) e para os anos finais do ensino 

fundamental e médio (29%). Trabalhos voltados para professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental e educação infantil ainda são escassos (11%).  

Já a tabela 3 apresenta a quantidade de pesquisas realizadas em números 

absolutos, por segmento de ensino. Os dados apontam que apenas a partir de 2004 

houve uma diversificação em relação aos segmentos estudados. Apesar da 

diminuição na quantidade de cursos Normais, ocorreram mais publicações relativas 

a esse segmento, a partir de 2004. 

Em relação às pesquisas voltadas a professores polivalentes, aqueles que 

não tiveram formação específica para ensinar ciências, a tabela mostra que, até 

2004, eram postadas, no portal da CAPES, apenas uma pesquisa por ano, no 

máximo. Nos anos 2000, 2002 e 2003, só houve um registro. Em 2001, não houve 

nenhum. No entanto, em 2004, foram postados 4. E, em 2008, esse valor chegou a 

8. Isso sugere um aumento no interesse em pesquisar este segmento. 

 

Tabela 3. Pesquisas realizadas por nível de ensino em números absolutos 

Nível 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

EJA     1    2 1 4 

fund. I e infantil 1  1 1 4 4 4 2 8 4 29 

fund. II e médio 11 6 4 7 4 6 8 10 11 13 80 

magistério     1 2 1   2 6 

não indicado 2 3 4 4 6 2 5 10 11 10 57 

estado da arte         1 2 3 

superior  3 7 6 10 11 12 9 19 21 98 

Total geral 14 12 16 18 26 25 30 31 52 53 277 
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O mesmo não se pode dizer das pesquisas direcionadas ao Ensino 

Fundamental – anos finais e Ensino Médio. Em 2000, foram realizadas 11 

pesquisas. Depois, a quantidade diminuiu, atingindo o valor de 4, nos anos de 2002 

e 2004. E só voltou a subir em 2007 (10), atingindo o valor de 13 pesquisas em 

2009, em números absolutos.  

Ao transformar os valores absolutos em percentuais, os dados ficam mais 

interessantes. Em 2000, das 14 pesquisas, 11 estavam voltadas para o Ensino 

Fundamental – anos finais e Ensino Médio. Ou seja, quase 80% das pesquisas 

estavam voltadas para este nível de ensino. 

 

 

Figura 3. Trabalhos concluídos por nível de ensino (%) 

 

A figura 3, que apresenta percentualmente as pesquisas por segmentos de 

ensino, entre 2000 e 2009, aponta uma queda acentuada de trabalhos focados nos 

segmentos de ensino Fundamental – anos finais – e Médio.  

Deve-se ressaltar que o ensino superior, nos últimos anos, é alvo de 

preocupação de muitos pesquisadores, pois a quantidade mais significativa das 

publicações está voltada para esse segmento. 
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Momento 3: formação docente, ensino de ciências e Educação Básica 

Dado que o objetivo desta parte do estudo é lançar um olhar para as 

pesquisas voltadas à formação continuada de professores da Educação Básica no 

ensino de Ciências, foram descartados, no momento 3, os trabalhos classificados 

em “magistério” e “superior” por se tratarem de formação inicial ou professores 

universitários. 

A classificação feita nesta parte do trabalho buscou levantar categorias 

relativas à formação de professores, conforme descrito abaixo:  

a) Análise de formação – analisa o percurso formativo de professores, o 

desenvolvimento profissional, seu encaminhamento profissional. Ao 

contrário das intervenções formativas, a análise de formação refere-se a 

uma formação que ocorre em um longo espaço de tempo. 

b) Análise de pesquisa – são trabalhos que trabalham com o estado de arte 

(teses, dissertações, atas de congressos ou simpósios). 

c) Intervenções formativas – analisa as intervenções formativas: cursos, 

aulas, demonstrações, bate-papo, sugestões de atividades para que os 

professores aprendam algo e possam mudar ou não sua prática em sala 

de aula. 

d) Caracterização (do perfil do professor) – refere-se a pesquisas que fazem 

levantamento do perfil de professores, de sua prática pedagógica, de suas 

dificuldades, do uso de recursos didáticos como livro, situações-problema, 

história da ciência, do tratamento de temas como sexualidade, saúde, 

ambiente. Nesta categoria, também estão incluídas as pesquisas sobre 

concepções e de representações sociais. 

e) Caracterização de aspectos específicos – refere-se a pesquisas que 

caracterizam as relações interpessoais, as emoções, as atitudes 

referentes ao evolucionismo, tipos de avaliação, aspectos teleológicos, 

questões étnico-raciais, entre outros. 

f) Análise de outros aspectos – analisa aspectos relativos a políticas 

educacionais ou reformas curriculares. 
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Tabela 4. Categorias das pesquisas relativas à formação de professores em n 

                       

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

análise de formação   1 1 1 2   2   1   8 

doutorado       1    1 

mestrado  1 1 1 2  1  1  7 

análise de outros aspectos 1           1       2 

mestrado 1      1    2 

análise de pesquisas 1             1 1 2 5 

doutorado         1  1 

mestrado 1       1  1 3 

profissionalizante          1 1 

Caracterização - perfil 4 4 5 7 7 3 5 12 19 19 85 

doutorado 1 1 3 1    1 3 3 13 

mestrado 3 3 2 6 7 3 4 10 14 14 66 

profissionalizante       1 1 2 2 6 

caracterização de 
aspectos específicos 2 1           3 1 1 8 

doutorado        1  1 2 

mestrado 2 1      2 1  6 

intervenções formativas 6 3 3 4 6 9 9 6 11 8 65 

doutorado 3 1 1 1 1 2 3    12 

mestrado 3 2 2 3 5 6 4 5 8 5 43 

profissionalizante      1 2 1 3 3 10 

Total 14 9 9 12 15 12 17 22 33 30 173 

 

Os dados das categorizações podem ser observados na tabela 4, “Categorias 

das pesquisas em n”. Em números absolutos, a caracterização aumentou de 4 

trabalhos, em 2000, para 19, em 2009. Já a categoria “intervenções formativas” 

apresentou algumas oscilações (de 6, em 2000, foi para 3, nos anos subsequentes, 

voltou a subir em 2004 e atingiu um valor de 9, nos anos seguintes, em números 

absolutos). Também se pode observar que trabalhos similares ao estado de arte 

desta área de ensino começaram a surgir com maior constância a partir de 2007. 

Ainda na tabela 4, estão indicadas as quantidades de teses, dissertações e 

profissionalizantes realizadas na década em questão (2000 a 2009). 

Os dados apontam uma tendência para caracterizar quem são “os 

professores”, como pensam, como trabalham, como concebem o mundo, como 

agem. Em 2009, mais de 60% dos resumos lidos no portal da CAPES tratavam de 

caracterizações, contra aproximadamente 30% que analisavam intervenções de 
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cunho formativo. Nota-se que os mestrandos estão tendendo a realizar mais 

trabalhos de caracterização do que os doutorandos, nesses últimos anos. Em 2000, 

75% dos trabalhos voltados à caracterização eram de mestrandos (três em quatro). 

Percentualmente, esse valor aumentou para 82%, em 2009 (14 de 17 pesquisas – 

os mestrados profissionalizantes foram descartados para efeito de comparação). Em 

2007, o percentual ultrapassou os 90% (10 de 11 trabalhos). 

Em relação à categoria “análise de outros aspectos”, uma questão que ainda 

é pouco estudada refere-se às políticas públicas em relação ao professor de 

ciências (pouco mais de 1%). Apesar desse tema ainda não ser muito estudado, 

dados levantados pelo INEP apontam escassez de professores dessa área, 

conforme pode ser observado na tabela 5.   

 

Tabela 5. Demanda estimada de funções docentes e número de licenciados por disciplina - Brasil 

Disciplina Demanda estimada para 2002 Número de Licenciados 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Fund. 5ª a 

8ª séries 

Total 1990-2001 2002-

2010
(1)

 

Língua Portuguesa 47.027 95.152 142.179 52.829 221.981 

Matemática 35.270 71.364 106.634 55.334 162.741 

Biologia 23.514  

95.152
(2)

 

55.231 53.294 126.488 

Física 23.514 55.231 7.216 14.247 

Química 23.514 55.231 13.559 25.937 

Fonte: MEC/INEP (2003) 
Notas: (1) Dados estimados e (2) Ciências 

 

Diante desse panorama, é necessário refletir sobre o que está sendo feito, em 

termos de formação continuada, para manter os professores em sala de aula. Ao 

somar o número de licenciados (dado estimado) de Biologia, Física e Química, entre 

2002 e 2010, o total é de 166.672 de professores, que é similar ao total da demanda 

estimada para o ano de 2002. A situação é mais grave no caso dos licenciados em 

Física, pois eles não suprem, sequer, a necessidade do Ensino Médio. 

No que tange às intervenções formativas, os dados indicam um decréscimo 

percentual de pesquisas realizadas. Aliás, no nível de doutorado, não foram feitos 

estudos referentes a essa categoria, nos anos de 2007, 2008 e 2009, conforme pode 

ser observado na tabela 4 (na página anterior). 
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Figura 4. Focos das pesquisas no decorrer do período de 2000 a 2009. 

 

Na figura 4, percebe-se a alternância de predomínio entre as categorias 

“intervenções formativas” e “caracterização”, nas pesquisas realizadas do período 

estudado. No biênio 2005-2006, houve um pico de trabalhos finalizados sobre 

intervenções formativas, mas que foi, a partir de 2007, suplantado pelas pesquisas 

de caracterização. 
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Em um quarto momento de análise, tendo em vista a grande variedade de 

temas abordados nas pesquisas, foi realizada uma nova classificação para se saber 

quais deles eram mais abordados. Algumas categorias se repetiram, conforme se 

pode verificar abaixo: 

 Intervenções formativas: foram colocadas, nesse tema, as pesquisas que 

tinham como objetivo analisar um curso ou uma intervenção, independente de 

qualquer outro tema; 
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alfabetização científica ou de temas atuais, como a Nanotecnologia, a 

Bioética, a Biossegurança, entre outros; 

 Aspectos políticos: referem-se a políticas públicas e organizacionais; 

 Levantamento de perfil: o objetivo era conhecer o professor; 

 Pesquisa: referente às pesquisas em anais, revistas, publicações em geral; 

 Prática: nesse caso, havia uma preocupação em se analisar a abordagem 

didática dos professores ou como trabalhavam o planejamento e a avaliação; 

 Recursos didáticos: voltado ao uso de materiais, de livros, de laboratório, de 

novas tecnologias, experimentos, incluindo o recurso à história da ciência e o 

uso de problemas no ensino; 

 Representações: pesquisas voltadas a compreender quais seriam as 

representações dos professores sobre o ensino, sobre a ciência, sobre a 

linguagem, entre outros; 

 Temas: essas pesquisas mostravam interesse em discutir temas específicos 

como: a astronomia, ética e cidadania, evolucionismo, saúde e alimentação, 

sexualidade; temas geradores, temas transversais, entre outros. 

 

Tabela 6. Temas específicos das pesquisas realizadas (n). 

Temas  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 total 

intervenções 
formativas 

0 0 1 1 4 0 0 3 1 1 11 

aspectos da 
ciência 

1 0 0 0 0 0 0 4 3 5 13 

aspectos da 
docência 

5 3 2 5 3 2 10 11 8 4 53 

aspectos 
políticos 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

levantamento 
de perfil 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

prática 1 3 2 4 3 4 1 1 14 5 37 

recursos 
didáticos 

2 2 1 1 1 2 1 1 2 4 17 

representações 0 0 0 0 0 0 1 2 1  4 

temas 
específicos 

4 1 2 1 3 4 3  3 9 30 

total 14 9 9 12 15 12 17 22 33 30 173 
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Esse tipo de classificação permite perceber as preocupações dos 

pesquisadores ao fazer a pesquisa. Na ciência, há muitos aspectos interessantes a 

serem trabalhados e alguns são de difícil compreensão, como astronomia (temas 

específicos); outros são controversos (evolucionismo e sexualidade, que estão 

englobados em temas específicos); outros ainda são extremamente atuais 

(biossegurança, englobado no tema aspectos da ciência). Há também a 

preocupação com o cuidado com o meio (Educação Ambiental, temas específicos), 

para não falar dos aspectos relacionados especificamente à docência, como as 

intervenções formativas, aspectos da docência e recursos didáticos. 

Observou-se que, em alguns trabalhos, o objetivo foi mostrar dificuldades dos 

professores em lidar com temas difíceis ou controversos, como astronomia e 

sexualidade.  Foi possível perceber que os temas específicos têm sido constantes. 

Apenas em 2007, não houve nenhum trabalho concluído. Já a categoria “aspectos 

da ciência” está surgindo com mais força nos últimos anos. Em 2000, a ideia ainda 

era de pesquisar a alfabetização científica, tema em voga naquela época. Depois, 

não foram publicadas pesquisas referentes à categoria “aspectos da ciência”. 

Apenas a partir de 2007, aspectos atuais da ciência voltaram a aparecer entre as 

teses e dissertações. Os dados apontam também que estudos sobre as pesquisas 

na área da ciência, no Brasil, também surgiram nos últimos anos. 

 

 

Figura 5. Temas das pesquisas (%) 
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Na figura 5, observa-se que, entre os anos de 2000 e 2009, a parte mais 

significativa dos trabalhos realizados tratava de aspectos da docência (31%), 

seguida de pesquisas sobre a prática (21%) e temas específicos (17%). 

 

Momento 5: ensino de ciências, formação de professores e desenvolvimento 

profissional 

Em um último momento de análise dos dados da revisão de teses e 

dissertações, buscou-se verificar quais delas tratavam de temas similares ao estudo 

da presente dissertação. Para tanto, por meio do localizador de palavras do 

programa Excel, foram colocadas as palavras “desenvolvimento profissional”, 

“identidade profissional”, “profissionalização” e “profissionalismo”, na coluna onde 

estavam os resumos dos trabalhos1. No período pesquisado, foram encontrados 20 

resumos, que foram novamente lidos. Destes vinte, três foram descartados, pois não 

tratavam do assunto. 

Apenas um dos trabalhos utilizou documentos como fonte de pesquisa. Cinco 

trabalhos buscaram analisar o percurso formativo (dois), as concepções (um), 

estratégias de ensino (um) e processos de aprendizagem da docência (um) de 

professores. A maior parte analisou aspectos da formação continuada. 

 

Tabela 7. Pesquisas realizadas tendo como foco a questão do desenvolvimento profissional 

Foco do trabalho Fonte de dados Autor 

Analisa diretrizes de políticas que subsidiam a 
formação continuada dos professores 

Documentos Alexandre Simão de 
Freitas 

Analisa uma dimensão do saber docente: o 
professor artista-reflexivo da área de Física 

 

Professores que participaram 
de um curso de Centro 
Educacional  

Glória Regina P. 
Campello Queiroz 

Analisa os saberes alocados por professores 
quando submetidos a desafios 

Professores que participaram 
de um curso lato sensu  

Luciana Resende 
Allain 

Analisa as possíveis interfaces entre educação 
continuada e prática docente estabelecendo níveis 
de intervenção para o desenvolvimento profissional 

Professores que participaram 
de cursos de algumas 
instituições universitárias 

Marcia Cristina 
Espiñeira Dias 

Analisa a formação de professores a partir da Professores que participaram Maria Cristina de O. 

                                            
1
 Anteriormente, já havia sido feita uma pré-categorização utilizando os termos “ensino de ciências” e 

“formação continuada”. 
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perspectiva do desenvolvimento profissional  de um curso lato sensu Doglio Behrsin 

Analisa a complexidade do trabalho docente e as 
implicações em ações de educação continuada 

Professores que participaram 
de um curso 

Naida Lena Pimentel 

Analisa a possibilidade de curso de formação 
fundamentado em problemas práticos profissionais 
dos professores, em suas concepções, em 
conhecimentos disciplinares e didáticos 

Professores que participaram 
de um curso 

Verno Krüger 

Analisa a constituição profissional de professores 
em ações, pensamento e saberes em espaços de 
formação 

Professores que participaram 
de um Laboratório ligado a 
uma universidade 

Ettiene Cordeiro G. 
de Domenico 

Analisa o percurso de um professor a partir de sua 
formação, sua entrada no magistério e sua 
tentativa de implementar uma proposta inovadora 
de ensino. 

Um sujeito Luiz Gonzaga R. 
Genovez 

 

Verifica em que medida um programa de formação 
contínua proporciona o desenvolvimento da 
autonomia dos professores participantes 

Professores de Oficinas 
Pedagógicas que participam 
de reuniões na Universidade 

Ilza Fernandes de 
Souza 

 

Analisa o percurso formativo de professores de 
ciências (destaca a prática social como propícia de 
processos formativos para a docência) 

Professores de escolas 
públicas 

Maria Pilar D. B. e 
Oliveira 

 

Identifica as concepções a ações nos processos de 
ensino e aprendizagem em Ciências (foca nos 
saberes necessários aos professores) 

Professores de escolas 
públicas 

Francislene Moraes 
da Cunha 

 

Identifica estratégias utilizadas na prática docente 
por professores de ciências em relação ao trabalho 
com os temas Educação Ambiental e em Saúde. 

Professores de EJA Edmilson dos Santos 
Ferreira 

 

Busca compreender o processo de aprendizagem 
profissional da docência (como os egressos de 
Ciências Biológicas aprendem a docência?) 

Professores recém formados Eduardo Ferreira 
Baldoino 

Analisa como um grupo de professores trabalha 
didaticamente o tema produção e consumo de 
energia a partir do enfoque CTS 

Professores de física de 
escola pública participantes de 
uma ação formativa 

José Roberto da R. 
Bernardo 

Levanta os pressupostos de formação continuada 
de uma Oficina pedagógica com vistas à renovação 
da prática docente 

Professores de ciência que 
receberam a formação de uma 
oficina pedagógica 

Marceline de Lima 

Analisa como professores ensinam as habilidades 
de medir 

Professores de física, química 
e biologia 

José Everaldo 
Pereira 

 

Um grande número de cursos de formação continuada foi possível pela 

parceria com programas de ensino superior. Apenas um foi oferecido por pessoal de 

oficinas pedagógicas ou por algum centro educacional. Somente um autor não 

especificou se o curso foi propiciado por qualquer das instâncias públicas (estado, 

município ou federação) ou pelas universidades. 
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A maior parte dos resumos analisados, referentes à formação continuada, 

aponta para a importância de cursos organizados a partir da prática dos professores. 

Infelizmente, apenas dois trabalhos de vinte colocaram o referencial teórico. Um está 

baseado em Tardif, Shulman, Mizukami, Carvalho, Marcelo, Rocha e Lima. Outro se 

apóia em um projeto curricular concebido por Porlan e Rivero. 

O que se pode verificar do levantamento de teses e dissertações é a 

existência de duas vertentes: uma voltada para a caracterização de práticas, 

conhecimentos, crenças e outra voltada para análise de intervenções formativas. 

Alguns poucos trabalhos procuraram fazer uma análise do percurso formativo dos 

professores. 

Os dados apresentados neste estudo indicam que alguns trabalhos tendem a 

apontar aquilo que os professores não sabem ou não sabem como trabalhar. Isso 

está relacionado à mudança de paradigmas no ensino de Ciências. Para Krasilchik 

(2000), as mudanças decorrentes dos problemas percebidos entre 1960 e 1980 (as 

crises ambientais, o aumento da poluição, a crise energética, entre outros) 

possibilitaram o surgimento de novos temas a serem trabalhados em sala de aula 

que são, muitas vezes, desconhecidos do docente. Algumas dissertações e teses 

trabalharam com assuntos extremamente novos como a biossegurança, a bioética, 

laboratórios virtuais, entre outros. A Ciência é uma área do conhecimento na qual 

surgem temas constantemente, o que exige atualização contínua dos profissionais 

envolvidos. 

Ao apresentar as dificuldades enfrentadas pelos professores, as teses e 

dissertações que tratam destes aspectos consideram que aqueles têm muito o que 

aprender e que é necessário haver investimento em sua formação. No Relatório 

Final de Formação Continuada (2011), realizado pelas Fundações Carlos Chagas e 

Victor Civita, essa abordagem é denominada de “abordagem do déficit”: 

 

“Nessa visão – a do déficit -, muito embora o foco esteja na 
construção de novos modos de ser e de atuar na sala de aula, os 
docentes não são vistos como sujeitos em busca de aprimoramento 
pessoal e profissional, mas como objetos de ações de capacitação.” 
(DAVIS et. al., 2011, p. 18) 

 

Em relação às pesquisas que procuram destacar o déficit dos professores, é 

necessário atentar para o fato de que elas podem servir como argumento para a 
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concepção e execução de projetos de formação “doutrinários”, a serem realizados 

por instâncias superiores, que podem desconsiderar as especificidades dos 

professores e de seus locais de trabalho, além de desqualificarem a profissão 

docente, por considerarem os professores como possuidores de “não-saberes”. 

Sobre esse levantamento dos trabalhos em si, seria importante colocar que 

houve dificuldade na categorização dos dados, a partir dos resumos de dissertações 

e teses. Além dos problemas já constatados por André (2010), como a imprecisão 

dos resultados das pesquisas colocados nos resumos, deve-se acrescentar que 

seria importante discriminar os sujeitos da pesquisa, pois a área de ciências possui 

tanto professores especialistas de Química, Física e Biologia como professores de 

ciências (generalista) que trabalham no Ensino Fundamental – anos finais. 

 

1.2. O ensino de ciências e a investigação 

 

Para situar melhor esta dissertação, nesta parte do relatório, discute-se o uso 

da investigação no ensino de ciências e uma proposta de ensino de ciências por 

meio de ambientes de aprendizagem. 

 

1.2.1. O ensino de ciências e a investigação 

O ensino de ciências pode ter diferentes significados. Para alguns, ele pode 

significar processo, um modo de pensar e de adquirir conhecimentos. Para outros, 

ele pode significar produto, como dados, teorias e princípios que resultam de 

pesquisas (KRASILCHIK, 2000, p. 1341) Se o professor tiver como concepção de 

que ciência é apenas produto, muito provavelmente, ele irá privilegiar sua 

transmissão para seus alunos. Mas, conforme ressalta Bizzo (2000, p. 14): 

 

Não se admite mais que o ensino de ciências deva limitar-se a 
transmitir aos alunos notícias sobre os produtos da ciência. A ciência 
é muito mais uma postura, uma forma de planejar e coordenar 
pensamento e ação diante do desconhecido. O ensino de ciências 
deve proporcionar a todos os estudantes a oportunidade de 
desenvolver capacidades que nele despertem a inquietação diante 
do desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, 
amparadas em elementos tangíveis. 
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A crença de que a ciência não é apenas produto tem proporcionado a 

elaboração de propostas de ensino baseadas na investigação. Um dos primeiros a 

propor este tipo de ensino foi John Dewey (1909), no início do século XX. Para ele, a 

ciência seria mais do que um corpo de conhecimentos a ser aprendido. Em um 

discurso realizado na Associação Americana para o Avanço da Ciência, ele colocou 

que o ensino da ciência dava muita ênfase ao acúmulo de informações e não a 

trabalhava como um modo de pensar e uma atitude de espírito. Os alunos deveriam 

aprender o processo de produção do conhecimento científico. (NRC, 2000) 

Mais tarde, outros autores se dedicaram a discutir o valor dessa estratégia 

didática. Na década de 50 e 60, Schwab (apud NRC, 2000) afirmava que a ciência é 

constituída tanto por estruturas conceituais quanto por procedimentos. Para ele, 

haveria três abordagens possíveis de trabalho em sala de aula: o professor poderia 

colocar as questões e os métodos de investigação, ou poderia colocar apenas as 

questões e deixar que os alunos propusessem os métodos, ou, ainda, poderia 

apresentar os temas e deixar que os alunos levantassem as questões e buscassem 

os métodos. Ele também propôs uma estratégia didática por meio da qual os 

professores fariam com que os alunos lessem pesquisas científicas, discutissem os 

problemas, os dados, o papel da tecnologia, as interpretações dos dados e as 

conclusões aventadas pelos cientistas. Se possível, os alunos também leriam 

explicações alternativas, sobre experimentos conflitantes, os debates e outras 

questões de pesquisa científica. 

Foi somente a partir da década de 1950 que o rótulo “ensino por investigação” 

passou a ser utilizado na maior parte dos projetos curriculares americanos. Ao 

mesmo tempo, nos últimos cinquenta anos, ocorreram mudanças no modo de 

conceber as ciências, a aprendizagem e os ambientes de aprendizagem. A 

aprendizagem deixou de ser vista como uma transmissão de conteúdos a ser 

assimilada: se transformou no próprio objeto de aprendizagem (aprender a 

aprender). Grandy e Duschl (2007, apud SÁ et. al, 2011) explicam essa mudança: 

 

O foco, por essa razão, teria deixado de recair sobre o que nós 
sabemos e quais métodos usamos; para se concentrar em como nós 
sabemos o que sabemos e por que acreditamos mais em certas 
afirmações que em outras correntes. A mudança correlata no 
currículo e nos objetivos da educação escolar teria consistido em 
substituir a pergunta sobre o que nós queremos que os estudantes 
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saibam e o que eles precisam para sabê-lo; por outra: o que nós 
queremos que os estudantes sejam capazes de fazer e como eles 

precisam agir para adquirir essas capacidades. (GRANDY & 
DUSCHL, 2005, apud SÁ et. al., 2011, p. 82) 

 

Essas mudanças provocaram um aumento nos sentidos do termo 

investigação no ensino de ciências. Hoje há autores que consideram investigação 

como trabalho prático (experimentos, demonstrações), outros que vêem como 

solução de problemas, aqueles que entendem como uma aproximação das 

atividades dos cientistas e assim por diante. 

Devido a essa proliferação de sentidos, o documento norte-americano 

“Investigação e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências: Um Guia para 

Ensino e Aprendizagem”2, listou alguns mal-entendidos atribuídos aos Parâmetros 

curriculares de ciência estadunidenses3, como: a) de que todo o ensino de ciências 

deve ser por meio da investigação; b) a verdadeira investigação ocorre apenas 

quando os estudantes elaboram e buscam, eles próprios, as perguntas de pesquisa; 

c) a investigação pode ser ensinada sem que haja preocupação com o assunto em 

si; entre outros mitos. 

Santos-Gouw, Franzolin e Fejes (2012, s/d4) explicam que, para os 

parâmetros curriculares estadunidenses: 

 

A investigação envolveria a realização de observações, a proposição 
de questões, consultas bibliográficas e a outras fontes de 
informação, o planejamento de investigações, o uso de ferramentas 
para coletar, analisar e interpretar dados, a proposição de respostas, 
explicações e predições a comunicação dos resultados. Em sala de 
aula, os alunos podem participar de atividades que envolvam alguns 
selecionados aspectos do processo investigativo para compreender 
como o conhecimento do mundo natural é construído, mas também 
devem aos poucos desenvolver a capacidade de conduzir uma 
investigação completa. 

 

No sentido de orientar o trabalho com investigação diante da amplitude de 

sentidos, o documento norte-americano levanta cinco características essenciais que 

podem ser aplicadas nos diversos níveis de escolaridade (NRC, 2000, p. 24-29): 

                                            
2
 Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning 

3
 National Science Education Standards 

4
 Trabalho enviado para a revista Ciência e Educação 
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 Os alunos devem trabalhar com perguntas de orientação científica. São 

questões que se prestam a uma investigação empírica e que possibilitam a 

coleta e utilização de dados para que o aluno desenvolva explicações dos 

fenômenos científicos. Para os cientistas há dois tipos principais de questões: 

as perguntas “por quê” (ex: por que os objetos caem?) e as perguntas “como” 

(ex: como os cristais são formados?). O documento norte-americano ainda 

explicita que as questões devem possibilitar as respostas por meio de 

observações dos alunos e dos conhecimentos científicos que eles obtêm a 

partir de fontes confiáveis; 

 Os alunos devem dar prioridade às evidências ao responder as 

questões. Essas evidências podem vir de observações e medições feitas em 

ambientes naturais ou artificiais. Não devem partir de mitos ou outras 

inspirações que não sejam científicas;  

 Os alunos devem formular as explicações a partir de evidências. As 

explicações são maneiras de aprender sobre o que é estranho, relacionando 

o que é observado com o que já é conhecido. 

 Os alunos devem avaliar suas explicações à luz de outras alternativas, 

em particular as que refletem o conhecimento científico. Nesse caso, o 

professor pode orientar o aluno a se fazer perguntas como: será que a 

explicação responde adequadamente às perguntas? Existem quaisquer 

preconceitos aparentes ou falhas no raciocínio? As explicações dos alunos 

devem estar consistentes com o conhecimento científico aceito atualmente. 

 Os alunos devem comunicar e justificar as explicações propostas. Ao 

compartilhar suas explicações, os alunos oferecem a oportunidade de que os 

outros façam perguntas, examinem provas, identifiquem alguma linha de 

raciocínio falha e possam sugerir explicações alternativas para os fenômenos. 

Cada uma das características citadas acima pode variar, dependendo dos 

objetivos do professor. As perguntas, por exemplo, podem vir dos próprios alunos. 

Em outros casos, o professor fornece a pergunta. Para os parâmetros norte-

americanos, todas as variações apropriadas para a meta-aprendizagem são 

aceitáveis, desde que as questões científicas sejam bem orientadas pelos 

professores. 
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Munford e Castro Lima (2007) consideram ainda que o objetivo de um ensino 

de ciências por investigação não é o de fazer com que os alunos façam ciência 

como os autênticos cientistas.  

 

É inegável que a ciência, nesses dois contextos, assume papéis e 
objetivos distintos. O principal objetivo da escola é promover a 
aprendizagem de um conhecimento científico já consolidado, 
enquanto, por outro lado, o principal objetivo da ciência acadêmica é 
produzir novos conhecimentos científicos. (MUNFORD e CASTRO 
LIMA, 2007, p. 77) 

 

O que se espera, no ensino por investigação, é que os alunos vejam sentido 

nos conteúdos a serem aprendidos, que mobilizem habilidades próprias do fazer 

ciência, ao vivenciar procedimentos dessa área de conhecimento e que sejam 

capazes de discutir e criticar conceitos e procedimentos do fazer ciência. A 

investigação deve ser trabalhada tanto como estratégia didática quanto conteúdo de 

aprendizagem. Em relação a esse ponto, os parâmetros estadunidenses levantam 

uma série de habilidades e conhecimentos que os alunos devem ter ao término das 

diferentes etapas do ensino. 

 

1.2.2. Proposta de ensino de ciências e a investigação 

A discussão em torno do ensino de ciências por investigação fez com que 

surgissem várias propostas didáticas. Uma delas se refere ao ambiente de 

aprendizagem significativo. 

No Brasil, Sasseron e Carvalho (2008) colocam que o ensino de Ciências 

deve ser capaz de fornecer aos alunos tanto as noções e conceitos científicos, 

quanto torná-los capazes de “fazer ciência”. Para isso, eles devem ser “defrontados 

com problemas autênticos nos quais a investigação seja condição para resolvê-los” 

(SASSERON e CARVALHO, 2008, p. 335-336). 

Barab e Hay (2001, p. 70), ao argumentarem sobre a experiência científica 

autêntica, esclarecem que o termo autenticidade refere-se à existência de uma 

correspondência com o que é praticado pelos cientistas. Os alunos podem vivenciar 

a experiência científica através de modelos de simulação ou modelos de 

participação. Para tanto, eles propõem ambientes de aprendizagem, modelos 



39 

 

baseados em projetos, segundo os quais os alunos se engajariam em atividades 

significativas, autênticas e com valor para a comunidade fora das escolas.  

Barab (2003) elenca quatro componentes essenciais para modelos de 

aprendizagem baseados em projetos: a) uma questão que conduza a investigação a 

longo prazo; b) a produção de algo concreto (produtos finais da atividade de 

aprendizagem); c) a colaboração com qualquer subconjunto de uma comunidade 

aprendente; d) uso de ferramenta cognitiva como a Internet para apoiar o processo 

de investigação. 

Para esse autor (2003), o papel do professor, em um ambiente desses, 

mudaria. Ele não seria aquele que responde aos alunos, mas aquele que orienta e 

facilita a atividade do aluno, ao fornecer recursos e elaborar perguntas socráticas 

que auxiliem na reflexão. 

Os alunos estariam engajados na resolução e na investigação de problemas. 

Eles testariam seus próprios entendimentos e analisariam a aplicabilidade de suas 

soluções. Para Barab (2003), é pela participação nesse tipo de tarefa que a 

aprendizagem significativa, a valorização da linguagem e as formas de investigação 

científica ocorrem.  

De acordo com as propostas dos parâmetros de ensino norte-americanos 

(2000), o ensino de ciências por investigação pretende que os alunos aprendam as 

habilidades de investigação, a compreensão da investigação e a compreensão da 

ciência através da investigação. Para isso, Barab (2003) propõe a criação de um 

ambiente de aprendizagem no qual o aluno se engajaria em atividades significativas 

e autênticas. Essas atividades devem ter características investigativas e serem 

trabalhadas colaborativamente. 

Dadas essas condições, é necessário refletir sobre qual deve ser a formação 

de um professor para conseguir contemplar esse tipo de ensino. 
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2. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Na intenção de compreender como a formação continuada pode contribuir 

para que um professor de ciências dos anos finais do Ensino Fundamental trabalhe 

com a investigação no ensino de ciências e, de uma forma mais profunda, como 

pode contribuir para o seu desenvolvimento profissional, são apresentados aspectos 

da formação que ajudam no desenvolvimento de práticas investigativas, questões 

sobre formação continuada e questões sobre o desenvolvimento profissional. 

 

2.1. A formação continuada para o ensino de ciências por investigação 

 

Diante da dificuldade em se preparar professores para trabalhar com ensino 

de ciências por investigação, o documento norte-americano, “Investigação e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências: Um Guia para Ensino e 

Aprendizagem” (NRC, 2000) traz um capítulo dedicado à formação destes 

profissionais. 

Segundo o Guia, para que os alunos aprendam a trabalhar com investigação, 

é necessário que os professores estejam bem preparados tanto na área de métodos 

investigativos quanto na área de didática. No entanto, poucos profissionais tiveram a 

oportunidade de aprender ciência por meio da investigação e não têm os 

conhecimentos e as habilidades necessárias para isso. 

No contexto da investigação, o Guia cria “padrões de desenvolvimento 

profissional” que estão organizados em quatro categorias. Os professores deveriam 

ter a possibilidade de: 

 Aprender ciência por meio da investigação; 

 Aprender a ensinar ciências por meio da investigação; 

 Tornar-se um investigador por toda a vida; 

E além disso, deveriam ser construídos: 

 Programas de Desenvolvimento Profissional para aprender e ensinar 

por meio da investigação. 
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Aprender Ciência por meio da investigação 

Para ensinar ciência aos alunos através da investigação, os professores 

precisam compreender as ideias dos conteúdos importantes na ciência. Eles 

precisam entender como os fatos, princípios, leis e fórmulas que aprenderam em 

seus cursos de ciências são apropriados e relacionados a ideias importantes. Para 

Shulman (2005), esse conhecimento está relacionado ao conhecimento que se tem 

da matéria: quais marcos exploratórios foram usados para guiar a investigação e 

para dar sentido aos dados? Como esse conhecimento surgiu? Por que é importante 

ensinar esse conteúdo? O Guia propõe que se reflita como nós sabemos o que 

sabemos. Espera-se que os professores aprendam o processo da ciência, o que é 

pesquisa científica e como fazê-la (NRC, 2000). 

 

Aprender a ensinar ciências por meio da investigação 

Este padrão está relacionado ao que Shulman (2005) denomina de 

“conhecimento pedagógico do conteúdo”. É o conhecimento que integra o 

conhecimento pedagógico dos professores (o que sabem sobre o ensino) e os seus 

conhecimentos do assunto (o que sabem sobre o que ensinar). Shulman também 

inclui, neste aspecto, as concepções e os preconceitos que os alunos trazem 

consigo para a aprendizagem, em suas diferentes idades. Há inúmeras estratégias 

que propiciam este aprendizado: discussões de caso, análise de trabalho de aluno, 

pesquisa-ação, grupos de estudo, imersão na investigação científica, etc. (NRC, 

2000). 

 

Tornar-se investigador por toda a vida 

Deve ser estimulada a necessidade de continuar a aprender do professor. Se 

possível, deve-se dar condições para que ele continue a crescer, seja pela indicação 

de onde procurar boas informações, seja pela oportunidade para melhorar o ensino 

e a aprendizagem ou, ainda, ao se disponibilizar ferramentas que lhe permitam 

observar e analisar as experiências de sala de aula, entre outras estratégias (NRC, 

2000). 

 

Construção de Programas de Desenvolvimento Profissional para o trabalho com 

investigação 
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A partir de experiências bem sucedidas, o Guia verificou algumas 

características dos bons programas de formação: eles têm longa duração, são 

produtos de uma colaboração entre muitas pessoas (educadores, universidades, 

instituições de pesquisa); estão de acordo com os parâmetros curriculares norte-

americanos que, por sua vez, valorizam professores que saibam ciência, tenham 

habilidades de investigação e saibam como fazer com que os alunos aprendam a 

propor boas questões investigativas (NRC, 2000). 

Apesar da clareza das propostas do Guia, conhecem-se poucos programas 

no Brasil que trabalham com a formação continuada voltada para o ensino por 

investigação. Na revisão bibliográfica de pesquisas, em dissertações e teses, esse 

tema também não apareceu.  

 

2.2. A formação continuada  

 

Na década de 90, Huberman e Guskey (1995, apud DAVIS et al., 2011) 

apontaram que os estudos sobre formação continuada estavam seguindo caminhos 

diferenciados e, até mesmo, antagônicos. Ao analisarem trabalhos realizados, os 

autores constataram que: 

 enquanto alguns estudos colocavam que a formação continuada deveria 

emanar das necessidades sentidas pelos professores, outros consideravam 

que era necessário focar na organização da escola como um todo; 

 para uma linha de pesquisadores, a formação deveria ser uma iniciativa do 

próprio grupo dos professores, mas outra linha concebia que os bons projetos 

de formação continuada não podiam ser elaborados pelo grupo da escola, 

pois este não conseguiria ter o distanciamento necessário para precisar quais 

seriam suas necessidades e não conseguiria delinear propostas de execução; 

 para alguns, a formação deveria ocorrer de forma paulatina, enquanto outros 

afirmavam que as abordagens deveriam ser arrojadas, pois corria-se o risco, 

segundo essas pesquisas, de os professores não se sentirem motivados. 

Havia, nessa época, várias perspectivas de trabalho em relação à formação 

continuada e não havia nenhum consenso sobre o caminho a ser trilhado. 
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Em 2002, Oliveira-Formosinho e Formosinho também apontaram a existência 

de diferentes leituras para o conceito formação centrada na escola ou formação em 

contexto e elencaram alguns dos significados: 

a) Dimensão física: a formação ocorre no espaço da escola. Um dos perigos 

desta linha é tornar a formação encerrada nos professores e haver uma 

promoção voltada para interesses corporativos. 

b) Dimensão organizacional: a formação é centrada na iniciativa da unidade 

organizacional da escola. 

c)  A formação é centrada nos professores, ele é o sujeito de sua formação e 

está envolvido no processo no levantamento das necessidades, 

elaboração de estratégias, execução e avaliação. O professor está 

integrado em seu grupo profissional. 

d) Dimensão pedagógica: a formação é centrada nas práticas. A partir do 

levantamento das práticas dos professores e de suas necessidades, é 

elaborado um projeto de formação que conduz à melhoria. O que se 

privilegia são os saberes profissionais. 

e) Dimensão político-cívica e/ou político-corporativa: instituições como 

sindicatos, unidades escolares, movimentos de renovação pedagógica 

promovem ações de formação para seus membros. 

Para esses autores, a formação centrada na escola pode apresentar 

resultados não satisfatórios, devido a alguns equívocos na interpretação do conceito 

e na forma como é implementada. O primeiro é acreditar que basta dar uma 

formação dentro da escola com os professores atuando no papel de ouvintes 

passivos. O segundo é realizar uma formação sem levar em conta as necessidades 

dos diferentes grupos de professores, da comunidade local e de outros grupos. Em 

relação a esse aspecto, os autores destacam que a escola possui autonomia 

relativa, “pois o Estado tem um papel importante na condução e regulação da 

educação, incluindo a formação dos professores” (OLIVEIRA-FORMOSINHO e 

FORMOSINHO, 2002, p. 10). O terceiro equívoco refere-se à formação encerrada 

nos professores, voltada para a promoção dos valores do próprio grupo ou para a 

defesa de interesses corporativos. Nesse caso, haveria o desenvolvimento 

corporativo e não o profissional. O desenvolvimento profissional não pode ser 

centrado apenas nos professores, mas a partir deles: “deve ser centrado nas 
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necessidades daqueles a quem os professores servem – as crianças, as famílias e 

das suas comunidades” (OLIVEIRA-FORMOSINHO e FORMOSINHO, 2002). Deve 

haver uma ligação entre desenvolvimento profissional, desenvolvimento das 

crianças e o desenvolvimento organizacional. 

É nesse sentido que os autores citam a afirmação de 1992, de Hargreaves e 

Fullan, em relação ao contexto: “o processo de desenvolvimento do professor 

depende muito do contexto em que tem lugar. A natureza desse contexto pode fazer 

ou desfazer os esforços de desenvolvimento dos professores” (HARGREAVES e 

FULLAN, apud OLIVEIRA-FORMOSINHO e FORMOSINHO, 2002, p. 12). 

Em 2011, Davis publicou um estudo que trata das diversas concepções sobre 

formação continuada. Neste relatório, realizado pelas Fundações Carlos Chagas e 

Victor Civita, as concepções de formação continuada foram divididas e analisadas 

em duas correntes principais: a) as linhas centradas na figura do professor e b) as 

centradas no desenvolvimento das equipes escolares e das escolas. 

 

 

Figura 6. Organograma das linhas de formação continuada de professores 

 

Nas formações centradas na figura do professor, os autores observaram a 

existência de três linhas. Uma delas tem como objetivo suprir os déficits da formação 

inicial dos professores. Ela está relacionada ao que Oliveira-Formosinho e 

Linhas centradas na figura do 
professor 

pretende o desenvolvimento 
de características éticas e 

políticas essenciais ao 
exercício profissional 

pretende suprir os déficits da 
formação inicial dos 

professores 

formação pautada pelo ciclo de 
vida profissional 

Linhas centradas no 
desenvolvimento das equipes 

escolares e das escolas 

coordenador pedagógico 
como principal responsável 

pelos processos de 
formação continuada 

formação como meio de 
fortalecer e legitimar a 

escola como um lócus de 
formação contínua e 

permanente para todos 
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Formosinho (2002) chamam de dimensão pedagógica, pois trabalha com os saberes 

didático-pedagógicos. 

Uma segunda possibilidade de trabalho, destacada por Hargreaves (1995 

apud DAVIS et al., 2011), considera que o trabalho docente envolve também as 

dimensões ética, política e emocional. Para o autor, a docência não é uma profissão 

mecânica. Existe um sentido em sua existência e é necessário compreender o 

porquê da existência de professores na sociedade. A ética que envolve a profissão 

docente exige que o profissional tenha uma preocupação com o bem-estar e o 

desenvolvimento dos alunos. Ao se pensar na dimensão política, entende-se que um 

professor deve ser capaz de se posicionar frente aos desafios colocados pela 

sociedade e lutar por um futuro melhor (PLACCO, 2006). Portanto, ele deve refletir 

sobre si mesmo, sobre a profissão e sobre os alunos. Em relação à dimensão 

emocional, o autor coloca a importância de o professor recuperar a alegria de 

ensinar e aprender. O autor considera que essas dimensões devem fazer parte dos 

programas de formação continuada dos professores, pois fazem parte do próprio 

exercício da carreira. 

Há, por fim, uma proposta de formação continuada que está pautada no ciclo 

de vida profissional. É uma proposta que concebe a carreira docente marcada por 

vários momentos que vão desde as surpresas dos anos iniciais, um momento de 

aceitação ou não da carreira até chegar à estabilização profissional. A formação 

pretende levar em consideração os diferentes momentos pelos quais passa o 

professor desde a entrada na escola. (DAVIS et al., 2011) 

Nas formações que estão centradas no desenvolvimento das equipes 

escolares e das escolas, há duas tendências. A primeira coloca nas mãos do 

coordenador pedagógico a responsabilidade pelos processos de formação. O foco 

está no coordenador que acaba por ter que atender a uma grande gama de funções 

dentro da escola. No Brasil, ele é o responsável por cuidar da disciplina dos alunos, 

trabalhar com as interações da escola com a comunidade, entre outras atividades. 

(DAVIS et al., 2011). É o que Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002) chamam de 

dimensão organizacional (formação centrada na iniciativa da unidade organizacional 

da escola). 

A segunda tendência de formação centrada nas equipes escolares e nas 

escolas pretende que a formação seja um meio para fortalecer a escola como um 
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todo. A escola se torna um lócus de formação permanente para todos os que nela 

trabalham. Para que ocorra esse tipo de formação, é necessário que a escola 

consiga se organizar de forma a possibilitar a participação de todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, incluindo funcionários e gestão. É fundamental 

a participação dos professores nos questionamentos, na elaboração de estratégias, 

nas discussões. Pretende-se que, por meio da colaboração entre pares, haja uma 

discussão sobre os vários fatores da profissão docente, não apenas no que se refere 

à formação profissional individual de cada um. A ideia é transformar a escola em 

uma “comunidade de aprendizagem” e propiciar o desenvolvimento profissional. As 

mudanças pretendidas atingiriam a escola, sua organização e sua identidade. Essa 

concepção de formação contínua iria ao encontro das propostas de Fullan (1993) 

Imbernón (2010), Roldão (2004, 2008) e Nóvoa (2008). 

Deve-se notar que, apesar da multiplicidade de proposições em relação à 

formação continuada, Nóvoa (2008), ao analisar uma variada documentação como 

relatórios internacionais, artigos científicos, discursos políticos, documentos, livros e 

teses sobre formação de professores, constatou que está havendo uma mudança. 

Ele percebeu que há um consenso discursivo em relação aos grandes princípios e 

medidas necessários para assegurar o desenvolvimento profissional dos 

professores. Entre as ideias consensuais temos: 

 

necessidade de articulação da formação inicial, indução e formação 
em serviço numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, à 
atenção aos primeiros anos de exercício profissional e à inserção dos 
jovens professores nas escolas, à ideia do professor reflexivo e de 
uma formação de professores baseada na investigação, (...) à 
importância das culturas colaborativas, do trabalho em equipa, (...) e 
assim por diante. (NÓVOA, p. 22, 2008) 

 

O fato de haver um consenso sobre o que fazer em relação ao 

desenvolvimento profissional (que ainda permanece no campo discursivo) facilitaria 

a implementação de novas políticas e possibilitaria a realização de ações voltadas 

para o desenvolvimento profissional das escolas e dos profissionais que nela atuam. 

Para compreender melhor a proposição de Nóvoa, a próxima seção discute a 

questão da profissionalidade e do desenvolvimento profissional. 
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2.3. Profissão docente e profissionalidade 

 

Nuñez e Ramalho (2008) consideram que o termo profissionalização tem dois 

aspectos: o da profissionalidade (aspecto interno) e o do profissionalismo (aspecto 

externo). Os autores compreendem profissionalidade como a dimensão relativa ao 

conhecimento, aos saberes, técnicas e competências e o profissionalismo como a 

dimensão relativa aos valores e normas e às relações com outros grupos conforme 

esquema abaixo: 

 

 

Figura 7. Organograma da definição de profissionalização (Nuñez e Ramalho, 2008) 

 

Já Bourdoncle (1991) propõe outra distinção entre os termos. Para ele 

haveria: a) profissionalidade, que significaria melhoria das capacidades; b) 

profissionismo, que estaria relacionado à mudança de status na atividade (o ofício se 

torna uma profissão) e c) profissionalismo, que seria uma adesão às normas 

estabelecidas pela profissão. 

 

Tabela 8. Significados da profissionalização segundo Bourdoncle (1991, p. 76) 

Mobilização Processos Estados 

estratégias de reivindicação profissionalização “profissionismo” 
(corporativismo) 

adesão individual às normas 
coletivas 

socialização profissional profissionalismo 

conhecimentos e de 
capacidades  

desenvolvimento profissional profissionalidade 

profissionalização 

profissionalidade 
conhecimentos, 

técnicas e 
competências 

profissionalismo 
valores, normas e 

relações com outros 
grupos 
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Conforme observado na tabela, o termo profissionalização estaria atrelado à 

ideia de transformação de uma atividade em profissão, por meio de mecanismos 

reivindicatórios. André (2009) observa, no entanto, que se sabe pouco sobre as 

condições necessárias para ocorrer a profissionalização.  

Perrenoud (2001) acredita que a atividade de professor é uma semiprofissão, 

ou seja, é um ofício que se encaminha para a profissionalização. Já Roldão (2009, p. 

140) vê uma ambiguidade no estatuto da docência: pode ser enquadrada como 

atividade profissional ou pode ser compreendida do ponto de vista da 

funcionarização e associada a representações tecnicistas ou praticistas da ação de 

ensinar. 

Tanto Roldão (2005) quanto Sacristán (2008) não entendem a 

profissionalidade apenas enquanto conhecimentos, normas e competências 

conforme proposto por Nuñez e Ramalho (2008). Para Sacristán, a profissionalidade 

docente seria um “conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes 

e valores que constituem a especificidade de ser professor” (1991, p. 65). 

Roldão (2005) acredita que a profissionalidade implica na construção 

coletiva de uma cultura profissional, no sentido de haver uma busca das 

características que distinguiriam sociologicamente uma profissão. Ela destaca quatro 

descritores básicos que poderiam servir para caracterizar a profissionalidade: 

 

 o reconhecimento social da especificidade da função 
associada à actividade (por oposição à indiferenciação); 

 o saber específico indispensável ao desenvolvimento da 
actividade e sua natureza; 

 o poder de decisão sobre a acção desenvolvida e 
conseqüente responsabilização social e pública pela mesma – 
dito doutro modo, o controlo sobre a actividade e a autonomia 
do seu exercício; 

 e a pertença a um corpo colectivo que partilha, regula e 
defende, intra-muros desse colectivo, quer o exercício da 
função e o acesso a ela, quer a definição do saber necessário, 
quer naturalmente o seu poder sobre a mesma que lhe advém 
essencialmente do reconhecimento de um saber que o 
legitima” (ROLDÃO, 2005, p. 109) 

 

Em relação ao primeiro ponto, a autora explica que a palavra professor pode 

ser entendida sob duas perspectivas: 
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 ele pode ser aquele que professa um saber. “Neste caso, o professor é 

profissional de um saber mais do que de uma função” (ROLDÃO, 2004, p. 

97). Ou a função de ensinar deve ser entendida apenas enquanto 

disponibilizar um conhecimento (não é uma ação); 

 ou é aquele que ensina “porque e enquanto é especialista da função de 

estabelecer, fundamentado em saber próprio, a ligação entre os dois pólos de 

que é mediador – o saber e o aprendente” (ROLDÃO, 2004, p. 97) 

Ao falar da profissionalidade, a autora destaca que a função da profissão 

docente está associada à ação específica de ensinar no sentido de “fazer aprender 

alguma coisa a alguém”. O professor é “aquele que ensina não apenas porque 

sabe, mas porque sabe ensinar.” (ROLDÃO, 2007, p. 101). O reconhecimento social 

está atrelado a essa função e a esse saber, que necessita, segundo Perrenoud 

(2003), uma organização ativa do trabalho de ensinar, possibilitador do trabalho de 

aprender do aluno. Nas palavras da autora: 

 

Exige-se, neste caso, a equilibração inteligente, por parte do 
profissional, do saber conteudinal que ensina e do modo como 
construir a sua apropriação pelos alunos, considerados nas duas 
diversas especificidades (ROLDÃO, 2004, p. 97) 

 

O saber fazer aprender alguma coisa a alguém é um saber profissional que 

deve ser assumido e defendido por um coletivo profissional. É esse coletivo que 

produz, avalia e regula sua práxis, sua ética, seu saber. Profissionais como médicos, 

arquitetos, ou engenheiros possuem esse saber profissional que é assumido e 

defendido pelo coletivo profissional. Um saber que foi produzido por eles mesmos e 

ao redor de suas práxis. 

Ao comentar o descritor “poder de decisão sobre a acção desenvolvida”, 

Roldão (2004) ilustra que, no caso dos médicos, eles têm poder de decisão sobre a 

ação médica e respondem por ela. Os professores, ao contrário, têm escasso poder 

sobre o currículo, sobre a organização do seu trabalho e estrutura institucional. 

Questões da profissão docente são discutidas por vários setores da sociedade O 

que Roldão coloca é que a profissionalização dos professores deve implicar no 

empoderamento de suas ações. Para Nóvoa (2008), é necessário deixar que os 

professores também falem. 
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Em relação ao controle, não há uma preocupação de se verificar a qualidade 

da ação de ensino ou do agir dos docentes ou do conhecimento profissional. O 

controle estaria mais relacionado ao cumprimento de normas ou de avaliações 

externas descontextualizadas e sem propósito claro para as escolas. A autora 

considera que esse tipo de controle acaba por se tornar um fator de 

desprofissionalização dos professores. 

Outro descritor que caracteriza a profissionalidade docente refere-se ao saber 

específico do professor. O saber educativo é muito mais do que o domínio de 

conhecimentos científicos relativos ao conteúdo curricular e metodológico. E não se 

resume às técnicas e rotinas das aulas. Ele: 

 

consiste antes na mobilização complexa, organizada e coerente, de 
todos esses saberes em torno de cada situação educativa concreta, 
no sentido da consecução do objetivo definidor da acção profissional 
– a aprendizagem do aluno. (ROLDÃO, 2004, p. 102) 

 

Ao discutir a questão da profissionalidade docente e levantar quais seriam os 

descritores desta profissionalidade, Roldão (2004) contribui na elaboração de 

princípios que poderiam fundamentar a formação continuada dos professores na 

perspectiva do desenvolvimento profissional docente.  

 

2.4. Especificidades do saber docente 

 

Por muito tempo buscou-se conhecer quais seriam as especificidades do 

saber docente. Os que se debruçaram a analisar as características de um bom 

professor formularam uma trilogia que, segundo Nóvoa (2009), obteve um grande 

sucesso: saber (conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saber-ser (atitudes). 

Mais tarde, na década de 90, impôs-se outro conceito, o de competências, que 

adquiriu grande visibilidade no mundo da educação sobretudo por ter se adaptado 

“às políticas da qualificação dos recursos humanos, da empregabilidade e da 

formação ao longo da vida” (NÓVOA, 2009, p. 206) 

Diversos autores têm se debruçado sobre o assunto e têm abordado de 

formas variadas. Alguns autores buscaram saber qual ou quais conhecimentos 

seriam fundamentais na ação de ensinar (SHULMAN, 2005; TARDIF, 2008; 
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ROLDÃO, 2007). Outros discutiram como esses conhecimentos podem ser 

construídos (SCHÖN, 2000; SHULMAN, 2005; ROLDÃO, 2007; TARDIF, 2008) e 

outros trataram da natureza dos conhecimentos (TARDIF, 2008; ROLDÃO, 2007). 

Schön (2000) propôs que o conhecimento profissional viria de um processo 

de elaboração reflexiva a partir da prática; Shulman (2005) fez uma desmontagem 

analítica dos componentes envolvidos no conhecimento docente e propôs a 

existência de comunidades de aprendizagem; Tardif (2008) buscou identificar a 

natureza dos saberes presentes na prática docente; e Roldão (2007) propôs um 

conjunto de caracterizadores considerados como agregadores e que seriam fatores 

de distinção do conhecimento profissional docente em relação às outras profissões 

(ROLDÃO, p. 100, 2007). 

Para Roldão (2007), há duas linhas que se destacam em relação aos estudos 

sobre a natureza e a complexidade do saber docente: a de Shulman (perspectiva 

analítica) e a de Schön, que valoriza a prática como fonte de ação reflexiva do 

profissional. Apesar das perspectivas serem diferentes, Roldão (2007) não as vê 

como antagônicas: 

 

Note-se que a abordagem de Shulman inclui aproximações claras ao 
modelo do professor investigador (Stenhouse, 1991) e do prático 
reflexivo (Schön, 1987), e que o conhecimento resultante da prática 
não se reporta à legitimação de uma qualquer prática, mas ao 
conhecimento que resulta da reflexão analítica de professores 
competentes – reflexão e competência que implicitamente convocam, 
de forma integrada, as categorias que em Shulman aparecem na 
forma de componentes. (ROLDÃO, 2007, p. 99). 

 

Já Borges (2004) busca em Shulman e Tardif aportes teóricos para levantar 

quais seriam os “saberes dos docentes”. Para ela, ambos autores não 

desconsideram o conteúdo em si, mas colocam que os professores possuem um 

conjunto de conhecimentos (Shulman) ou saberes (Tardif), que são mobilizados para 

ensinar. 

 

2.4.1. A pesquisa de Shulman 
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O programa elaborado por Shulman (2005) tem como pretensão desenvolver 

um marco teórico que explique e descreva os componentes do “conhecimento 

básico” do ensino. Seu objetivo é investigar o desenvolvimento do conhecimento 

profissional, tanto na formação como na prática profissional e, especialmente, em 

como os professores transformam o conteúdo em representações didáticas que 

utilizam para ensinar. 

Bolivar (2005) coloca que, para Shulman, educar é ensinar de uma forma que 

inclua uma revisão de “por que atuo” e “como o faço”. Portanto, os formadores de 

professores deveriam tornar explícito o conhecimento tácito, que é um processo que 

requer combinar a reflexão sobre a experiência prática e a reflexão sobre a 

compreensão teórica dela. Nessa linha de interpretação, haveria aproximação entre 

as linhas de Schön e Shulman. 

Ainda segundo Bolívar (2005), Shulman é um dos teóricos de reivindicam o 

ensino como uma profissão. Isso porque os professores possuem um corpo de 

conhecimentos diversos e necessários para o ensino que inclui tanto o 

conhecimento da matéria quanto a capacidade para transformar esse conhecimento 

em significativo e assimilável para os alunos. O professor tem representações sobre 

a matéria ensinada e sabe que os alunos se apropriam do conteúdo de diferentes 

formas. O desenvolvimento dessas representações ocorre em um processo de 

“reflexão-ação” que também exige do professor o uso de outros saberes como o 

conhecimento disciplinar, o pedagógico geral, o curricular, entre outros. 

 

 

Figura 8. Dois componentes de conhecimento de Shulman (2005) 

Processual  

(fases ou ciclos do raciocínio e 
ação pedagógica) 

• compreensão 

• transformação 

• instrução 

• avaliação 

• reflexão 

• nova compreensão 

Substantivo 

(categorias de conhecimento requeridas para o 
ensino)  

• conhecimento do conteúdo 

• conhecimento pedagógico geral 

• conhecimento do currículo 

• conhecimento didático do conteúdo 

• conhecimento dos alunos 

• conhecimento dos contextos educacionais 

• conhecimento de fins e valores educativos 
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Assim, o modelo de raciocínio e de ação pedagógica desenvolvido por 

Shulman (2005) é composto por dois componentes: o processual e o substantivo 

descritos no quadro anterior. 

 

As categorias de conhecimento de Shulman  

Das várias categorias elaboradas por Shulman, duas delas necessitam ser 

explicitadas devido às especificidades que apresentam: o conhecimento da matéria 

e o conhecimento didático do conteúdo. 

 

O conhecimento da matéria 

O conhecimento da matéria para Shulman (2005) não é apenas conhecer o 

conteúdo como muitos podem imaginar. Esse conhecimento envolve quatro 

dimensões que são relevantes para o ensino conforme trabalho de Grossman, 

Wilson e Shulman (2005) que são: o conhecimento do conteúdo específico, o 

conhecimento substantivo, o conhecimento sintático e as crenças acerca da matéria. 

a)  Conhecimento do conteúdo: refere-se à compreensão dos fatos, conceitos, 

processos, procedimentos, etc. 

b)  Conhecimento substantivo: refere-se aos marcos exploratórios ou 

paradigmas que são usados tanto para guiar a investigação como para dar 

sentido aos dados. Na crítica literária, por exemplo, uma variedade de 

estruturas substantivas pode existir concorrentemente como, por exemplo, 

as tradicionais críticas da Nova Crítica e da semiótica. 

c)  Conhecimento sintático: refere-se ao conhecimento das formas pelas quais 

o novo conhecimento é introduzido no campo. “O estudo da física implica em 

indagação científica, o estudo da literatura implica em análise literária, o 

estudo da arte implica estética e crítica de arte” (GROSSMAN, WILSON e 

SHULMAN, 2005, p. 15). É necessário que os professores compreendam o 

papel da investigação em suas disciplinas para se tornarem capazes de 

representá-la adequadamente e de ensiná-la a seus alunos.  

d)  Crenças sobre a matéria: Grossman, Wilson e Shulman (2005) destacam 

que a maior parte das crenças está mais no campo afetivo ou subjetivo do 

que no campo do objetivo e que elas podem ser discutidas, enquanto que o 

conhecimento é mais difícil de ser discutido. Para esses autores, é 
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necessário ajudar aos professores a reconhecer as influências das crenças 

que têm sobre o que aprendem e sobre o que ensinam. Eles citam o 

exemplo dos professores de inglês que deveriam refletir sobre que tipo de 

literatura valorizam e por quê. 

Para Shulman, portanto, conhecer o conteúdo não é suficiente para se 

trabalhar com o ensino. O professor deve conhecer as outras dimensões que 

envolvem a matéria, para conseguir transformá-la em conteúdo ensinável. É nesse 

sentido que os parâmetros norte-americanos para o ensino por investigação (NRC, 

2000) se aproximam de Shulman. Aprender ciência por meio da investigação 

significa compreender o conhecimento sintático do conteúdo (como se aprende 

ciência? Pela indagação), o conhecimento substantivo (a mecânica de Newton serve 

para explicar fenômenos da Terra e não serve para explicar fenômenos no nível 

macro do universo ou no nível micro da mecânica quântica), crenças sobre a matéria 

(por muitos anos, a teoria heliocêntrica não foi aceita pela comunidade por questões 

religiosas). 

 

O conhecimento didático do conteúdo 5 ou CDC 

Outro conhecimento fundamental elaborado por Shulman (2005) refere-se ao 

conhecimento didático do conteúdo ou CDC. Borges (2004) destaca que ele 

desempenha um duplo papel, pois é, ao mesmo tempo, produto (constituído de 

todos os outros) e elemento da transformação (um saber como os outros). 

Já Marcelo (2009) considera que o CDC seria uma “espécie de amálgama de 

conteúdo e didática”, pois os professores devem compreender bem a matéria e 

conseguir transformá-la didaticamente em algo ensinável. No modelo utilizado por 

Marcelo, no texto “Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro” (2009), 

o CDC fica no centro do modelo (figura 9).  

Um professor que possua um bom conhecimento didático do conteúdo sabe 

quais são os tópicos que mais se ensinam em uma área, conhece as formas mais 

úteis de representação das ideias, tem repertório das melhores analogias, 

ilustrações, exemplos, explicações, demonstrações, etc. No entanto, o CDC não 

consiste apenas de um repertório de múltiplas representações de uma matéria, ele 

                                            
5
 Também é chamado de “conhecimento pedagógico da matéria” 
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está “mais caracterizado por modos de pensar que facilitam a geração destas 

transformações, o desenvolvimento do raciocínio didático” (WILSON, SHULMAN e 

RICHKERT, 1987, p. 115 apud BOLÍVAR, 2005). 

Portanto, esta forma de conhecimento integra, entre outros, 4 componentes: 

1. Conhecimento da compreensão dos alunos; 

2. Conhecimento dos recursos materiais e meios de ensino; 

3. Estratégias didáticas e processos instrutivos; 

4. Conhecimento dos propósitos ou fins do ensino da matéria, concepções 

do que significa ensinar um determinado tema. 

O conteúdo com o qual o professor vai trabalhar tem de ser reorganizado e 

transformado, levando em conta os alunos, o contexto e o currículo. 

Entre os componentes do CDC ressaltam-se também as concepções, valores 

e crenças do que significa ensinar uma determinada matéria em um determinado 

nível e contexto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo dos conhecimentos dos professores (Morine-Dershimer & Kent, 2002) 
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Greta Morine-Dershimer e Todd Kent (2002) elaboraram um modelo baseado 

nas idéias de Shulman, segundo o qual o CDC é colocado no centro de todos os 

conhecimentos. Esses autores esquematizaram o modelo6 conforme exposto na 

figura 9. 

 

2.4.2. Tardif e os saberes da docência 

 

Outro autor que se dedicou a estudar quais seriam os conhecimentos dos 

professores foi Maurice Tardif. Preocupado em compreender quais seriam os 

saberes dos professores, esse autor (2008) buscou identificar e definir os diferentes 

saberes presentes na prática docente. Para ele, os saberes docentes são formados 

de uma amálgama de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais. 

 

 

 

 

Figura 10. Saberes docentes segundo Tardif (2008) 

 

                                            
6
 No original, o quadro “conhecimento da matéria” é chamado de “conhecimento do conteúdo” 

• Saberes transmitidos pelas instituições de 
formação de professores 

Saberes pedagógicos 

• Saberes que são transmitidos nos cursos e 
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história, matemática, literatura, etc. 

Saberes disciplinares 

• Saberes selecionados pela instituição 
escolar como modelos da cultura erudita e 
apresentam-se como programas escolares. 

Saberes curriculares 

 

• Saberes desenvolvidos pelos próprios 
professores baseados em seu trabalho 
cotidiano e no conhecimento de seu meio 

Saberes 
experienciais 

Saberes docentes 
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Tardif (2008) acrescenta ainda que os fundamentos que servem de base para 

o ensino são, a um só tempo, existenciais, sociais e pragmáticos. 

a) Existenciais: o professor é um sujeito existencial que pensa a partir de sua 

história de vida. Ele está comprometido em e por sua própria história “que lhe 

proporciona um lastro de certezas a partir das quais ele compreende e 

interpreta as novas situações que o afetam e constrói, por meio de suas 

próprias ações, a continuação de sua história” (TARDIF, 2008, p. 104). 

b) Sociais: os saberes profissionais são provenientes das mais diversas fontes 

sociais e são adquiridos em tempos sociais também diferentes (infância, 

escola, formação profissional, ingresso na profissão, etc.). Esses saberes são 

sociais por serem produzidos e legitimados por grupos sociais. Ou seja, a 

consciência do professor é marcada por processos de avaliação e de crítica. 

c) Pragmáticos: eles são pragmáticos, pois sua utilização depende de sua 

adequação às funções, aos problemas e às situações do trabalho, assim 

como aos objetivos educacionais que possuem um valor social. 

Esses fundamentos apontam para a ideia de que os saberes não são inatos, 

pois os professores os produzem a partir do momento em que são inseridos nos 

diversos mundos socializados. 

 

2.4.3. Características dos conhecimentos/saberes docentes 

 

Uma das características mais marcantes dos conhecimentos/saberes 

docentes refere-se à sua natureza (TARDIF, 2008; ROLDÃO, 2007). 

Para Tardif (2008), os saberes dos professores são plurais (tanto as fontes 

quanto os saberes são muitos), compósitos (se comportam de forma variável e 

podem ser hierárquicos, interativos e relacionais) e heterogêneos, pois podem 

englobar as competências, os diferentes tipos de saberes (o ser e o fazer), as 

posturas e valores entre outros. O autor explica que esses saberes parecem ser 

plurais, compósitos e heterogêneos, “pois trazem à tona, no próprio exercício do 

trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser (...) 

provenientes de fontes variadas” (TARDIF, 2008, p. 61).  
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Para Tardif (2008), Roldão (2007) e outros autores, o saber do professor não 

é um saber estanque, ele se faz na vivência do ensinar.  Shulman (2005), ao 

analisar como os bons profissionais se tornam capazes de compreender a disciplina 

e como descobrem novas formas de reorganizar a divisão, de fornecer atividades e 

emoções, utilizando metáforas, exercícios, exemplos e demonstrações, de modo 

que tudo possa ser aprendido pelos alunos, criou uma imagem de ensino que: 

 
envolve uma troca de ideias. O professor tem uma ideia, aprofunda-
se nela e a compreende, e então deve revirá-la em sua mente, para 
vê-la de muitas perspectivas. Então a ideia é formatada, costurada 
até que ela possa ser, a seu tempo, apreendida pelos alunos7.  
(SHULMAN, 2005, p. 18) 

 

A esse processo reflexivo, Shulman (2005) chamou de Processos de Ação e 

do Raciocínio Pedagógico que foi desmontado pelos seguintes momentos: 

 Compreensão dos propósitos da matéria 

 Transformação desse conteúdo para ser aprendido pelo aluno 

 Instrução (momento da ação de ensinar) 

 Avaliação do entendimento do aluno e de seu próprio desempenho 

 Reflexão de seu trabalho e da performance da classe 

 Nova compreensão dos propósitos, da matéria, dos alunos, do ensino e de si 

mesmo, além da consolidação de novos entendimentos e aprendizados a 

partir de experiências. 

É um processo sem fim, baseado nos conhecimentos (da matéria, do aluno, 

da didática, etc.) e na reflexão, que possibilita uma melhora na qualidade do trabalho 

do professor. A experiência torna-se, então, um fator determinante no ensino. Em 

relação a essa observação, Borges (2004, p. 73) afirma que, para Shulman, 

 

é no exercício da docência, ou seja, ensinando a um grupo de alunos 
que apresentam diferentes níveis de conhecimento, que o professor 
vai incorporando um saber sobre a matéria ensinada. E isto em um 
processo que envolve a representação e (re) formulação do conteúdo 
em função de seu ensino. 

 

                                            
7
 Do espanhol: “supone el intercambio de ideas. La idea es captada, sondeada y comprendida por un profesor 

que, luego, tiene que darle vueltas en la cabeza para advertir sus diversas facetas. Después la idea es moldeada 
o adaptada hasta que puede ser captada a su vez por los alumnos, acto este último que, sin embargo, no es 
pasivo”.   
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Nesse sentido, a experiência também deve ser considerada como outra 

característica fundamental do saber docente. Para Tardif (2008), os saberes 

experienciais são construídos a partir de condicionantes relacionados a situações 

concretas e não são passíveis de definições acabadas, pois exigem improvisação, 

habilidade pessoal e capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e 

variáveis. 

Roldão (2007) também vê a vivência/experiência como uma característica 

fundamental do ensino. Para ela, o saber específico da profissão “nasce do exercício 

da mesma e da dialéctica saberes/situações que o acto de ensinar envolve 

(produção de saber)” (2004, p. 104). 

 

2.4.4. Características do conhecimento profissional para Roldão 

 

Tal qual os outros autores, Roldão (2007) também considera a existência de 

um saber específico para ação de ensinar, que implica em um conjunto de 

caracterizadores “agregadores e factores de distinção do conhecimento profissional 

docente” (ROLDÃO, 2007, p. 100). Eles são decorrentes, segunda a própria 

pesquisadora, tanto de uma lógica normativa na linha de Shulman quanto da lógica 

interpretativa da prática real conforme proposto por Schön. 
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Figura 11. Características do conhecimento profissional do professor segundo Roldão (2007) 

 

Roldão, ao destacar as características dos saberes/conhecimentos docentes, 

não se prende apenas aos conhecimentos ou à sua natureza (a capacidade que eles 

têm de se transformar, de se questionar), mas também considera importante que o 

professor desenvolva a capacidade de analisar, de se distanciar do objeto e de fazer 

auto-crítica. E, a partir desta auto-crítica, ele deve conseguir transformar o 

conhecimento tácito em saber articulado e sistemático para ser comunicado em uma 

comunidade de pares. 

Em texto apresentado na Conferência “Desenvolvimento Profissional de 

professores para a qualidade e para a equidade da Aprendizagem ao longo da 

Vida”, em 2007, Roldão destacou a importância de se discutir a capacidade analítica 

por acreditar que a “noção de reflexividade e o professor como prático reflexivo têm 

sido objecto de uma banalização” (ROLDÃO, p. 43, 2007). Grande parte dos estudos 

referentes à essa ação têm se limitado à abordagem descritiva, não analítica e não 

questionante. A prática reflexiva requer, segundo a autora: 

 

• conhecimentos que se transformam constituindo-se 
como parte integrantes dos outros.  O professor deve 
ser capaz de transformar o conteúdo científico e o 
conhecimento pedagógico-didático numa ação 
transformativa ante uma situação de ensino. 

natureza 
compósita 

• capacidade de analisar, sustentada em conhecimentos 
formalizados e/ou experienciais, que dá e identifica 
sentidos, que rentabiliza ou amplia potencialidades de 
ação diante de uma situação educativa. 

capacidade 
analítica 

• significa mobilizar elementos de natureza diversa (as 
componentes categoriais de Shulman) num todo 
complexo e ser capaz de questionar a ação prática, o 
conhecimento adquirido ou experiências anteriores. 

natureza 
mobilizadora e 
interrogativa 

• postura de distanciamento e autocrítica, na linha da 
prática reflexiva, que não pode prescindir dos 
contributos dos vários tipos de conhecimento formal. 

meta-análise 

• a partir da meta-análise, transformar o conhecimento 
tácito em saber articulado e sistemático passível de 
comunicação, transmissão e discussão na comunidade 
de pares. 

comunicabilidade 
e circulação 
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 recurso a conhecimento teórico e prático prévios; 

 teorização problematizadora da situação prática em apreço; 

 produção de conhecimento susceptível de ser comunicado a 
outros, e mobilizados noutras situações. (ROLDÃO, 2007, p. 44). 

 

Para Schön (2000), a noção de prático reflexivo estava relacionada a idéia de 

“profissional de ensino analítico e investigativo da prática”. 

Em relação ao conjunto de caracterizadores de Roldão, percebe-se a 

coerência entre os descritores propostos por ela em relação à profissionalidade. Ao 

propor a transformação do conhecimento tácito em saber articulado e passível de 

comunicação, transmissão e discussão na comunidade de pares, torna-se possível 

aos profissionais docentes empoderar-se de seu saber e fortalecer o corpo coletivo 

do qual eles fazem parte. Como consequência, os professores adquirem meios de 

decidirem sobre suas ações e tornam-se produtores de seus saberes. Para Roldão 

(2007): 

 

Aprende-se e exerce-se na prática, mas numa prática informada, 
alimentada por velho e novo conhecimento formal, investigada e 
discutida com os pares e com os supervisores – ou, desejavelmente, 
tudo isto numa prática colectiva de mútua supervisão e construção 
de saber inter pares (ROLDÃO, 2007, p. 102) 

 

 

É fundamental para o professor conhecer as bases do conhecimento 

profissional docente, sejam eles os conhecimentos substantivos elaborados por 

Shulman (2005) - conhecimento do contexto, do aluno, do currículo, da matéria, 

entre outros – ou os saberes docentes elaborados por Tardif (2008) – pedagógicos, 

curriculares, disciplinares e da experiência, pois é sobre eles que o profissional vai 

se debruçar no decorrer de seu desenvolvimento profissional. 

Compreender que esses saberes se comportam de forma variável e podem 

englobar competências, conhecimentos, posturas e valores possibilita aos 

formadores de formadores elaborarem ações formativas diversificadas respeitando 

os diversos conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser (TARDIF, 

2008). Compreender também que os saberes são existenciais, sociais e pragmáticos 

possibilita aos formadores utilizar as situações práticas vivenciadas no processo de 

ensino-aprendizagem e o trabalho em equipe (como as comunidades de 
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aprendizagem), já que os saberes são produzidos e legitimados por grupos sociais 

(TARDIF, 2008). 

Além disso, se partirmos da ideia do professor enquanto profissional reflexivo, 

as formações tenderão a possibilitar que ele investigue aspectos de situações 

práticas (ações, conhecimentos, experiências), analise e discuta com outros essas 

situações de forma que o conhecimento tácito torne-se explícito e passível de 

mudanças e transmissão na comunidade de pares (ROLDÃO, 2007). 

Assim, a compreensão de quais saberes8 são fundamentais para que os 

professores possam exercer a função para o qual estão designados pela sociedade 

(eles devem ensinar alguma coisa a alguém) e entender qual é a natureza desses 

saberes possibilita aos formadores de formadores elaborarem formações capazes 

de promover o desenvolvimento profissional docente. 

 

2.5. Desenvolvimento profissional 

 

2.5.1. O conceito 

O conceito desenvolvimento profissional docente tem sido utilizado por 

pesquisadores como Canário (2007), Nóvoa (2008), Roldão (2008), Imbernón (2009) 

e Marcelo (2009) por traduzir melhor a noção do trabalho docente, uma atividade 

que apresenta características de evolução e continuidade.  

Marcelo (2009) considera o desenvolvimento profissional como um processo 

individual e coletivo que se concretiza no local de trabalho do docente e contribui 

para o desenvolvimento das suas competências profissionais. O resultado do 

desenvolvimento não é percebido apenas nas mudanças das políticas de ensino, 

mas também na forma de pensar no como e no porquê da prática. Ele destaca que é 

um processo que visa à mudança e, por isso, deveriam ser possibilitados diferentes 

tipos de oportunidades e de experiências planejadas para que ocorra o crescimento 

e o desenvolvimento profissional (figura 12) 

                                            
8
 Não está sendo feita a distinção entre saberes e conhecimentos. 
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Figura 12. Características do desenvolvimento profissional docente segundo Marcelo (2009) 

 

Deve-se notar que a qualidade dos professores não se reduz apenas aos 

seus conhecimentos e competências. Imbernón (2009) acredita que a capacidade 

profissional engloba o terreno prático e as concepções dos docentes. 

Além disso, a qualidade dos professores também está relacionada ao espaço 

onde o professor desenvolve seu trabalho. Por isso, o desenvolvimento profissional 

deve ser centrado na escola de forma que haja uma responsabilidade partilhada por 

todos os participantes (IMBERNÓN, 2009; NÓVOA, 2008; ROLDÃO, 2009). Nesse 

espaço institucional, há um contexto de trabalho profissional que é um agente de 

socialização poderoso. Ele é fundamental na modelação do saber dos profissionais 

e na forma como eles são compreendidos e valorizados (CANÁRIO, 2008; 

IMBÉRNON, 2009). 

Na mesma linha, Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002) afirmam que o 

desenvolvimento profissional deve ser inserido no desenvolvimento organizacional 

dos contextos de ação docente. 

Roldão (2009), ao colocar a perspectiva de Marcelo (2009), diz que o 

percurso de formação do professor é caracterizado por: 

 

“um processo contínuo de desenvolvimento profissional, que 
combina a formação básica prévia ao desempenho, tal como a que 
resulta de outras situações formais de aquisição de conhecimento 
específico, com a construção e reconstrução quotidiana do saber e 
do agir do profissional, no interior do contexto socializador primário 
de um professor – a escola” (ROLDÃO, p. 60, 2009). 

importância 
do 

planejamen
to 
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Além de possuir essa dimensão espacial (a escola), o desenvolvimento 

profissional também carrega uma dimensão temporal-vivencial. É um processo 

dinâmico de desenvolvimento do professor, no qual os dilemas, a falta de 

estabilidade e a divergência também são vistos como aspectos do desenvolvimento 

(IMBERNÓN, 2010). 

No relatório sobre formação continuada (DAVIS et al., 2011) são 

apresentadas algumas etapas da carreira do magistério que estão relacionadas ao 

modo de vida dos docentes e às condições das organizações de ensino (DAVIS et 

al., 2011). É colocado que a entrada no magistério é marcada pela necessidade em 

se afirmar-se como professor, em obter controle da sala, conhecer os alunos, buscar 

estratégias mais eficazes. Depois, há um momento intermediário que é 

caracterizado por dois tipos de profissionais: os que conseguiram se harmonizar 

com as pressões anteriores e os que ficam em dúvidas sobre a validade da carreira 

em suas vidas. Por fim, há a etapa da maturidade, momento no qual os professores 

já se sentem seguros em sua profissão. 

O processo de desenvolvimento profissional é um processo vivencial e não se 

restringe aos aspectos técnicos (saberes profissionais).  

Outra dimensão que sempre é destacada nos estudos sobre o 

desenvolvimento profissional é a coletiva. Conforme colocado anteriormente, a 

profissão docente engloba o terreno prático e as concepções dos docentes 

(IMBERNÓN, 2009). Como as concepções são construídas no meio em que vivem 

os sujeitos (no contexto), o desenvolvimento profissional pode ser visto como um 

processo vivencial e, portanto, social. Nas palavras de Oliveira-Formosinho e 

Formosinho (2002), é um processo em contexto. 

Alguns autores advertem de que não se pode confundir formação com 

desenvolvimento profissional. Imbernón (2010) coloca que o objetivo do 

desenvolvimento profissional é melhorar a qualidade docente, investigadora e de 

gestão. Este conceito pode incluir o diagnóstico técnico das necessidades do 

professor como membro de um grupo profissional “e o desenvolvimento de políticas, 

programas e atividades para a satisfação dessas necessidades profissionais” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 47). Esse conceito abrange todo o pessoal que trabalha na 

instituição: equipe de gestão, pessoal não docente e professorado. 
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Oliveira-Formosinho (1998) também vê a formação enquanto um aspecto do 

desenvolvimento profissional. A autora considera que no desenvolvimento 

profissional há uma preocupação com: os processos (com a participação dos 

professores no levantamento das necessidades e na proposição de ações), os 

conteúdos aprendidos, os contextos da aprendizagem (formação centrada na 

escola), a aprendizagem de processos (metacognição), a relevância para as práticas 

e o impacto na aprendizagem dos alunos. 

Pensar, portanto, em desenvolvimento profissional, significa pensar na 

profissão docente enquanto profissão e em sua função na sociedade. Nesse sentido, 

vale lembrar os descritores de profissionalidade propostos por Roldão (2005). 

Deveria haver uma compreensão de que é necessário lutar para que haja um 

reconhecimento social da especificidade da função docente, para definir quais 

seriam os saberes específicos indispensáveis ao exercício da profissão, para 

fortalecer o poder de decisão coletivo e para construir o sentimento de pertença a 

um corpo coletivo. Esses descritores podem ser vistos como pilares para haver o 

desenvolvimento profissional. 

 
   

2.5.2 A formação como parte do desenvolvimento profissional 

Nesse sentido, Nóvoa (2008) propõe princípios e metas que devem ser 

assegurados para tornar possível o desenvolvimento profissional docente. Ele 

propõe três medidas: a) passar a formação de professores para dentro da profissão, 

reforçando dispositivos e práticas de formação baseados na investigação a partir de 

uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho; b) promover novos 

modelos de organização profissional de forma que se possa reforçar o sentimento 

de pertença e de identidade profissional como ocorre em profissões como os 

médicos, engenheiros ou arquitetos; c) reforçar a presença pessoal e pública dos 

professores, pois se eles não participarem ativamente da sociedade, é impossível 

ocorrer qualquer mudança. 

A formação na perspectiva de desenvolvimento profissional deveria capacitar 

o professor em conhecimentos, destrezas e atitudes para desenvolver profissionais 

reflexivos ou investigativos, de forma que compreendam, interpretem e reflitam sobre 
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o ensino e a realidade social de forma comunitária e com caráter ético (IMBERNÓN, 

2010). 

No entanto: 

 

grande parte dos programas de formação contínua tem-se revelado 
de grande inutilidade (...). Os professores devem recusar o 
consumismo de cursos, seminários e acções que caracteriza o 
“mercado de formação” e que alimenta um sentimento de 
“desactualização” dos professores. A concepção da Educação 
Permanente obriga-nos a pensar ao contrário, construindo os 
dispositivos de formação a partir das necessidades das pessoas e da 
profissão, investindo na construção de redes de trabalho colectivo 
que seja o suporte de práticas de formação baseadas na partilha e 
no diálogo profissional. (NÓVOA, 2008, p. 26) 

 

Roldão (2004), Imbernón (2010) e Nóvoa (2009) propuseram linhas, 

disposições ou princípios para que se trabalhe a formação continuada de forma que 

seja assegurado o desenvolvimento profissional docente. 

Roldão (2004) propõe três princípios que deveriam nortear as estratégias de 

formação. O primeiro refere-se à necessidade de os professores terem 

conhecimentos sólidos no plano científico profissional e o segundo refere-se à 

necessidade de possuírem competências para ensinar contextualizadas na ação 

profissional. Além disso, ela propõe um terceiro princípio que se refere à 

competência de se produzir conhecimento gerado na ação e na reflexão sobre a 

ação. O conhecimento produzido e teorizado deve ser comunicado na comunidade 

de profissionais, onde poderá ser questionado e confrontado, tornando-se 

possibilitador de novos conhecimentos. Este último princípio é aquele que torna o 

professor produtor de seu próprio conhecimento. 

Imbernón (2010) também considera que o conceito de formação enquanto 

atualização científica, didática e psicopedagógica do professor é obsoleto. Ele 

propõe um conceito “que consiste em descobrir, organizar, fundamentar, revisar e 

construir a teoria” (IMBERNÓN, 2010, p. 50). Sua proposta pretende retirar o 

professor do papel de receptor de informações e propiciar condições para que ele 

mesmo seja capaz de produzir conhecimentos, mudanças na organização escolar e 

nas condições de trabalho. Para tanto, ele sugere cinco linhas de atuação na 

formação permanente: 
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a) Reflexão prático-teórica por parte do professor, o que possibilitaria gerar 

conhecimento pedagógico mediante a prática educativa; 

b) Intercâmbio de experiências entre iguais; 

c) A formação deve estar ligada a um projeto institucional de mudança da 

escola; 

d) A formação deve ser impulsionadora crítica para mudanças relativas às 

condições de trabalho; 

e) O desenvolvimento profissional deve ser um trabalho colaborativo: sair de 

uma inovação isolada para uma inovação institucional. 

Esses dois autores propõem aspectos similares em alguns pontos e 

complementares em outros no que se refere à formação permanente. Roldão (2004) 

destaca aspectos individuais no processo de formação (como o de se apetrechar 

professores com conhecimentos e competências) e aspectos que estão no nível do 

coletivo (produção e troca de conhecimentos). Conforme exposto anteriormente, ela 

acredita na existência de saberes específicos da profissão docente os quais devem 

ser compartilhados e construídos pelo coletivo de professores e defende a ideia de 

que a função do professor é “ensinar algo para alguém”.  

A proposta de Imbernón (2010), em relação à formação permanente, está 

bem atrelada ao desenvolvimento profissional, o que explica a existência de 

aspectos institucionais e relativos às condições de trabalho nas linhas de atuação. 

Nóvoa (2009), ao discutir o que é um bom professor, propõe cinco 

disposições9 que considera essenciais à definição dos professores nos dias de hoje. 

Segundo ele, elas deveriam servir de pretexto para a elaboração das propostas de 

formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Nóvoa (2009) afirma que prefere utilizar o termo disposição para romper com o debate sobre as 

competências. Segundo ele, ele adota um conceito mais ‘líquido’ e menos ‘sólido’, com o olhar voltado para a 
ligação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção identitária dos professores. 
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Tabela 9. Eixos de atuação para a formação continuada de professores para Nóvoa (2009), Imbernón (2010) e Roldão (2004) 

 Nóvoa Imbernón Roldão 

Práticas / 
conhecimentos 

A formação deve assumir um 
forte componente práxico, 
centrado na aprendizagem dos 
alunos e no estudo de casos 
concretos. 

 Conhecimentos sólidos (item 
a)  

Competências para ensinar 
contextualizadas na ação 
profissional (item b) 

Profissão 

Cultura profissional: é na escola 
e no diálogo com outros que se 
aprende a profissão 

Reflexão prático-teórica 
(item a); formação deve 
estar ligada a um projeto 
institucional de mudança 
da escola (item c) 

Pertencimento a um corpo 
coletivo que partilha, regula 
e defende quem pode 
exercer a função, quem 
pode definir os saberes e 
quem a legitima (retirado da 

parte de descritores da 
profissionalidade docente) 

Pessoa 

Tato pedagógico: a formação 
deve dedicar atenção ás 
dimensões pessoais da 
profissão docente, trabalhando 
a capacidade de relação e de 
comunicação 

  

Partilha 

Trabalho em equipe: o exercício 
profissional organiza-se, cada 
vez mais, em torno de 
“comunidades de prática” e no 
contexto de movimentos 
pedagógicos (além das 
fronteiras organizacionais) 

Intercâmbio de 
experiências entre iguais 
(item b); o trabalho deve 
ser colaborativo, saindo 
de uma inovação isolada 
para uma inovação 
institucional (item e) 

Produção de conhecimento 
que deve ser comunicado na 
comunidade de profissionais 

Público 

A formação deve estar marcada 
por um princípio de 
responsabilidade social, 
favorecendo a comunicação 
pública e a participação 
profissional no espaço público 
da educação. 

 Reconhecimento social da 
função; poder de decisão 
sobre a ação desenvolvida e 
responsabilização social e 
pública pela mesma. 

(retirado da parte de descritores da 
profissionalidade docente) 

 

Ao analisar as disposições de Nóvoa (2009) com as de Roldão (2004) e 

Imbernón (2010), verifica-se que há muitas similaridades em relação à formação 

docente e que alguns descritores de profissionalidade de Roldão (2004) poderiam 

ser comparados a algumas disposições de Nóvoa, conforme apresentado na tabela. 

Em relação aos saberes específicos, Roldão é a única dos três autores que 

buscou entender quais saberes seriam esses (conforme visto anteriormente). Ela 

também tinha discutido “como construir” esses conhecimentos. Em relação a esse 
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ponto, Nóvoa (2009) contribui ao colocar que a formação tem um forte componente 

práxico e que deveria estar baseada no estudo de casos concretos. 

Essa proposta foi inspirada em texto de Shulman (2005) sobre o que 

observou em relação à aprendizagem em um hospital universitário. Nóvoa (2009) 

destaca quatro pontos: a) modo como a formação se realiza (observação, estudo e 

análise de cada caso); b) identificação de aspectos que necessitam aprofundamento 

teórico; c) “existência de uma reflexão conjunta, sem confundir os papéis de cada 

um” (NÓVOA, 2009, p. 209); d) preocupação com questões relativas ao 

funcionamento dos serviços hospitalares e a necessidade de introduzir melhoras. 

Em relação à cultura profissional, os autores (ROLDÃO, 2005; NÓVOA, 2009) 

defendem que a formação de professores deve passar para dentro da profissão. Em 

relação ao quesito “público”, ambos os pesquisadores consideram que a profissão 

deveria estar marcada por um princípio de responsabilidade social. Nóvoa lembra de 

que é fundamental retomar uma: 

 

tradição histórica das escolas de formação do início do século XX, 
que procuravam acentuar o papel social dos professores. Hoje, ainda 
que numa perspectiva diferente, é necessário reintroduzir esta 
dimensão nos programas de formação de professores. (NÓVOA, 
2009, p. 216) 

 

É necessário, pois, que os professores aprendam a comunicar com o público, 

a conquistar a sociedade pelo seu trabalho educativo que é “ensinar algo a alguém” 

(ROLDÃO, 2005). Para Nóvoa: 

 

A contemporaneidade exige que tenhamos a capacidade de 
recontextualizar a escola no seu lugar próprio, valorizando aquilo que 
é especificamente escolar, deixando para outras instâncias 
actividades e responsabilidades que hoje lhe estão confiadas. (2009, 
p. 215) 

 

As disposições pessoa e comunidade serão tratadas em tópicos separados, 

pois não foram trabalhadas anteriormente neste relatório.  

 

Disposição “Pessoa” ou “Tato pessoal” 
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Alguns autores, como Nóvoa (2009) e Hargreaves (apud DAVIS, 2011), 

destacam as dimensões pessoais da profissão docente. Nóvoa (2009) chama a 

atenção para a dimensão humana e relacional do ensino. Para ele, o domínio 

técnico e científico não esgota todo “o ser professor”. Deveríamos, ao pensar na 

formação docente, pensar em uma “teoria da pessoalidade no interior de uma teoria 

da profissionalidade” (NÓVOA, 2009, p. 213). O autor acredita que seria importante 

estimular “práticas de auto-formação, momentos que permitam a construção de 

narrativas sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e profissional” (NÓVOA, 

2009, p. 213). 

Carvalho (1999) destaca que o ensino é uma atividade relacional, “em que o 

principal ‘instrumento de trabalho’ é a pessoa do professor, um sujeito interagindo 

com outros sujeitos, uma atividade cujas dimensões existenciais e afetivas não 

podem ser desconhecidas” (CARVALHO, 1999, p. 17 e 18). 

Na mesma linha, Tardif (2008), ao discorrer sobre os saberes profissionais, 

coloca que o “o objeto do trabalho do docente são seres humanos e, por 

conseguinte, os saberes dos professores carregam as marcas do ser humano” 

(TARDIF, 2008, p. 266). Nesse sentido, o “ensino é uma prática profissional que 

produz mudanças emocionais inesperadas na trama experiencial da pessoa 

docente” (TARDIF, 2008, p. 268). Para o autor, fica claro que o saber profissional 

comporta sempre um componente ético e emocional.  

Em relação a esse ponto, Placco (2006) atenta para o fato de que as 

formações poderiam ser pensadas de forma mais ampla e abrangente, levando em 

consideração as diferentes dimensões que fazem parte da totalidade do ser humano 

e do ser profissional. Afinal, o professor é um ser humano e precisa ser pensado 

enquanto tal. Ele é um ser político e social, capaz de fruir, de criar e de compartilhar 

vivências culturais, além de ser um sujeito capaz de racionalizar, de amar e de 

transcender. Tendo em vista essa totalidade, a autora propõe que as formações 

procurem compreender o professor em suas múltiplas dimensões (como a estética e 

cultural e humano-interacionais). Para a autora, 

 

Todas essas dimensões não são, comumente, pensadas como áreas 
de formação nas quais devamos interferir, mas o são, na realidade, 
pois fazem parte da totalidade do ser humano e do profissional. (....). 
Não se pode perder de vista que lidar com o desenvolvimento 
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profissional e a formação do educador é lidar com a complexidade do 
humano, com a formação de um ser humano que pode ser sujeito da 

transformação de si e da realidade, realizando, ele mesmo, essa, 
como resultado de sua intencionalidade. (PLACCO, 2006, p. 255) 

 

Disposição “comunidades de prática” 

 

 Essa disposição, considerada fundamental por Imbernón (2010), Nóvoa 

(2009) e Roldão (2004, 2005), vai ao encontro do conceito de Tardif (2008) sobre os 

saberes profissionais: são sociais por serem produzidos e legitimados por grupos 

sociais; são existenciais por estarem comprometidos com a própria história de vida 

da pessoa e são pragmáticos. Ao situar os saberes no campo do “social e do 

existencial”, o autor dá bases para os defensores da abordagem colaborativa na 

formação docente. As formações só surtem efeito quando legitimadas pelos grupos 

sociais, dentre eles o grupo docente, e devem estar baseadas em situações da 

prática. 

Segundo Barab (2002), muitos formadores de professores estavam 

insatisfeitos com a abordagem individualista de formação e reconheciam a 

importância da participação dos docentes em comunidades de aprendizagem 

colaborativas. Quando se está em uma comunidade de prática, 

 

se desvia a atenção da análise tradicional de atributos cognitivos e 
práticas de ensino de cada professor e centra-se nas interações 
colaborativas que ocorrem entre os professores, em como eles 
tentam desenvolver e melhorar sua prática (Stein et al., 1998). 
Enquanto a atenção é desviada do indivíduo para o grupo, o local 
onde ocorre a aprendizagem também sofre alterações. Em vez de 
ser localizado na representação mental de mentes individuais dos 
professores, torna-se situado na interação social entre os membros 
da comunidade (Grossman, 1991; Putnam & Borko, 2000). (BARAB, 
2002, p. 493)10 

 

O grupo possibilita a construção de conhecimentos que não ocorreriam caso 

o aprendizado fosse individual: surgem pontos de vista diferentes capazes de 

abarcar dimensões ou aspectos não esperados. Barab (2002) identificaram quatro 

características presentes nas comunidades de prática: 

                                            
10

 Tradução livre do inglês 
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Primeiro, a comunidade tem um significado histórico, sugerindo uma 
sobreposição cultural e histórica com a qual os membros podem se 
identificar (WENGER, 1998). Segundo, tem uma cosmologia 
compartilhada, relacionada aos objetivos comuns, práticas, sistemas 
de crenças e histórias coletivas que capturam práticas canônicas 
(BROWN & CAMPIONE, 1990). Terceiro, a noção de comunidade 
sugere algo maior do que qualquer membro, como parte de algo 
maior; os vários membros formam parte de um total coletivo (uma 
comunidade) como se estivessem trabalhando juntos pelos objetivos 
da comunidade e de cada um deles individualmente (LEMKE, 1997; 
ROGOFF, 1990). Quarto, a comunidade está constantemente se 
reproduzindo e evoluindo (...). (BARAB, 2002, p. 495). 

 

Em relação à terceira característica, Nóvoa (2009) destaca que “a 

competência coletiva é mais do que o somatório das competências individuais” 

(NÓVOA, 2009, p. 213). A comunidade é maior do que a soma de cada um dos 

membros. O autor propõe “integrar na cultura docente um conjunto de modos 

coletivo de produção e de regulação do trabalho” (NÓVOA, 2009, p. 214). Esse 

conceito converge ao que Roldão (2005) chama de “pertença a um corpo coletivo” 

que partilha, regula e defende o exercício da função dentre outras atribuições. 

Nóvoa destaca dois aspectos que resultam desta forma de ver a formação e 

que vão ao encontro das linhas de atuação elaboradas por Imbernón (2010): 

a) A ideia da escola como lugar da formação dos professores. O 

objetivo seria transformar a experiência coletiva em conhecimento 

profissional e ligar a formação aos projetos educativos da escola. 

b) A ideia da docência como coletivo tanto no plano do conhecimento 

como no plano da ética. 

A proposta da escola como lugar de formação também é corroborada por 

Davis et al. (2011) que considera: 

 

possível promover o desenvolvimento profissional das escolas, ou 
seja, que as escolas constituam modelos de excelência e centros de 
investigação, por meio da colaboração permanente entre sua equipe 
e o pessoal das universidades. (DAVIS et al., 2011, p. 29) 

 

Fullan (2005, 2006) alerta, no entanto, de que o termo “comunidade de 

aprendizagem” tem sido utilizado sem a devida compreensão do conceito ou apenas 
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enquanto uma inovação, um modismo. Outro problema destacado pelo autor refere-

se à noção de que as formações devem ocorrer exclusivamente nas escolas11. 

Ao estudar escolas cujas coletividades conseguiram melhorar o desempenho 

dos alunos, Fullan (2005) percebeu que havia uma “química” grande entre os 

professores e que havia um grupo coeso. Sua opinião era de que as comunidades 

de aprendizagem profissional só existiam em função de um grupo ou em função de 

um líder. O clima nas escolas propiciava o desenvolvimento profissional. 

A partir dessa observação, Fullan (2005) propôs um tipo de trabalho voltado 

para a melhoria da qualidade de ensino de forma mais constante que envolveria três 

níveis: a) a escola; b) o bairro12; c) o estado. Em relação ao bairro, a ideia era mudar 

a perspectiva de cultura escolar para cultura do bairro. 

Atualmente, segundo esse autor, começaram a surgir muitos relatórios sobre 

esse tipo de ação que tornou possível levantar características comuns nos bairros 

onde as comunidades foram bem sucedidas: 1) os líderes eram conhecidos pela 

conduta coerente; 2) havia um objetivo ético-moral coletivo; 3) a organização e a 

estrutura eram eficazes para desenvolver programas de formação; 4) havia 

formação para os que ocupavam funções-chave (como os diretores); 5) havia 

capacitação lateral (nas escolas, haveria a aprendizagem entre si e, nos bairros, 

aprendizagens com os outros); 6) a aprendizagem era profunda; 7) havia conflito 

produtivo; 8) as culturas eram mais exigentes; 9) existiam parceiros externos; 10) 

havia um crescente investimento financeiro. A intenção é que a escola não se feche 

sobre si mesma. Aprender com outras comunidades de prática enriquece e fortalece 

cada uma delas individualmente. 

Nóvoa (2009) lembra que, apesar de ser fundamental a organização do 

exercício profissional em torno de comunidades de prática, não se deve negar a 

importância dos movimentos pedagógicos, pois eles ligam a dinâmicas que estão 

além das fronteiras organizacionais.  

Por fim, ele afirma que: 

 

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de 
prática, reforça-se um sentimento de pertença e de identidade 
profissional que é essencial para que os professores se apropriem 

                                            
11

 Como já foi visto neste relatório, no capítulo dedicado a formação continuada. 
12

 Do inglês district 
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dos processos de mudança e os transformem em práticas concretas 
de intervenção. É esta reflexão colectiva que dá sentido ao 
desenvolvimento profissional dos professores. (NÓVOA,  2009, p. 
214, 215) 

 

Imbernón (2010), Roldão (2004) e Nóvoa (2009) vêem a formação continuada 

na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. Ela deve fornecer bases 

para que o professor possa avançar em vários aspectos de sua profissionalidade, 

como seus saberes, o empoderamento de seu coletivo profissional, seu 

pertencimento a uma coletividade. Por meio do fortalecimento desta 

profissionalidade, a profissão docente pode conseguir, enfim, seu reconhecimento 

junto à sociedade.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Objetivos 

Conforme colocado no início deste trabalho, o objetivo desta pesquisa é 

analisar um processo de formação continuada referente ao ensino de ciências por 

investigação junto a professores de ciências e verificar no quê ele possibilita o 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

Para atingir o objetivo, foram estabelecidas as seguintes metas: 

 Levantar quais foram os conhecimentos construídos pelos professores nos 

três anos de formação continuada; 

 Analisar as etapas e as estratégias utilizadas pela equipe formadora 

verificando quais conseguiram melhores resultados; 

 Analisar os reflexos da formação continuada na comunidade escolar.  

 

3.2. Sujeitos da pesquisa 

Dos professores que participaram da formação, foram selecionados, para o 

âmbito desta pesquisa, apenas aqueles que lecionavam ciências nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Atendendo a esses critérios, foram escolhidos três 

professores de ciências: um biólogo, um físico e um químico, que participam do 

programa de formação desde o início (2009). Ao serem colocados a par do tema da 

pesquisa, eles se mostraram dispostos a ajudar e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que foi apresentado no dia da discussão em 

grupo. 

Os três professores13 trabalham com projetos investigativos desde 2009 e, em 

2011, resolveram participar do grupo de professores-pesquisadores. 

Cláudio é formado em Física e, em 2011, completou 25 anos de trabalho na 

profissão. Ele implementou o projeto investigativo Ecologia das Águas apenas na 

escola A, no período noturno, para alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

O professor José é formado em Química e tem licenciatura em Química e 

Física. Ele implementou o projeto Aves na escola C, no período vespertino. 

                                            
13

  Os nomes são fictícios 
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A professora Amélia tem 50 anos, é bióloga, com mestrado em Biologia. Na 

escola B, implementou dois projetos: Ecologia das Águas e Agenda 21.  

 

Professor Cláudio 

Esse professor é formado em Física e, em 2011, completou 25 anos de 

trabalho na profissão. Ele leciona em duas escolas, mas implementou o projeto 

apenas em uma (a escola A)  no período noturno. 

Ao contrário dos outros professores pesquisados, Cláudio sempre teve a 

intenção de lecionar. Ao mesmo tempo em que se graduava, dava aulas em escolas 

da rede estadual no período noturno. Seu objetivo era realizar duas graduações: 

bacharelado em dosimetria e licenciatura em ciências e física. No entanto, a falta de 

alunos obrigou o cancelamento do bacharelado. Nunca deixou de lecionar. Segundo 

o professor “trabalhava de dia e, à noite, eu ensinava.” 

Durante muito tempo, lecionou matemática (de 1995 a 2006), mas foi 

obrigado a mudar de área, após mudanças no sistema de ensino. Diz que sentiu 

muita dificuldade, no início, pois ensinar matemática era fácil: bastava colocar 

exercícios na lousa e os alunos faziam as atividades. Não havia bagunças. Ensinar 

ciências pareceu difícil. Ninguém queria ler os textos e nem compreender o que 

estava escrito. Havia bagunças. 

Em um questionário realizado, disse que seu interesse de estudo está 

relacionado às questões ambientais e conteúdos conceituais de ciências. Não 

mencionou as áreas didático-pedagógica, curricular ou psicológica. Para se manter 

atualizado, vê documentários e faz pesquisas. Não mencionou troca de experiências 

ou participação em cursos. 

Participa do Projeto Investigações Ambientais, desde 2009. No primeiro ano, 

implementou o projeto Ecologia das Águas para alunos das 8ª séries e o projeto 

Aves para alunos das 5ª séries em uma das escolas na qual mantém cargo efetivo. 

Na avaliação ocorrida no final do primeiro ano de participação, considerou que o 

envolvimento dos alunos não atingiu suas expectativas. Além disso, durante o ano 

de 2009, chamou os pais dos alunos para, junto com eles, analisar a qualidade da 

água do córrego ao lado da escola. Essa experiência o fez mudar o foco da clientela 

e, em 2010, aplicou o projeto para alunos do EJA (3º termo), na Escola A. Para 

surpresa de todos, descobriram que as águas onde pescavam, tomavam banho e se 
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divertiam estavam contaminadas. O professor levou os dados para a CETESB e os 

alunos fizeram um movimento de conscientização para os moradores do bairro. 

Confirmando os dados coletados por professor e alunos, em 2011, a CETESB 

divulgou, pelos jornais, a existência de poluentes neste corpo hídrico. 

 

Professora Amélia 

Assim que terminou o bacharelado e a licenciatura em Biologia, entrou no 

Mestrado e estava se dedicando quase que unicamente à pesquisa. No entanto, 

problemas familiares forçaram sua vinda para o estado de São Paulo. Sem 

emprego, inscreveu-se na rede estadual de ensino e iniciou sua carreira como 

docente. Na rede municipal, onde trabalha há doze anos, acumula dois cargos. Diz 

que sua jornada de trabalho ultrapassa 40 horas semanais. 

Em todos os questionários e entrevistas realizados, salientou seu interesse 

por atividades que incluam experiências e questões ambientais. 

Em 2009, ela implementou o projeto Ecologia das Águas na Escola B. Fez 

com que os alunos conhecessem melhor o entorno e a qualidade da água local. 

Durante essa pesquisa, levantou que a água que abastece o bairro não era tratada e 

que vinha diretamente de uma cachoeira. Em 2010, sua intenção era investigar o 

entorno e descobrir onde ficava a nascente do rio que abastecia a comunidade. 

Apesar das inúmeras tentativas, a equipe Projeto Investigações e os alunos não 

conseguiram chegar até a nascente. A descoberta da nascente só ocorreu em 2011. 

 

Professor José  

Em 2010, deu aulas em cinco escolas de Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, completando uma carga horária superior a 40 horas semanais. Em 2011, 

lecionou em duas redes de ensino: municipal e estadual. Na municipal, leciona 

ciências há 11 anos. 

Formou-se em licenciatura em Química e Física por acaso. Segundo ele, o 

“doutor que gerenciava o projeto da receita federal solicitou que eu fizesse um curso 

de bacharel em química. Eu me matriculei (...), mas descobri que estava fazendo 

licenciatura em ciências e matemática”. Mais tarde, ele se formou bacharel em 

Química. 

A entrada no magistério também se deu ao acaso, conforme seu depoimento: 
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E comecei a lecionar ao acaso. Um subordinado meu, no laboratório, 
estava fazendo curso de química, e não tinha professor de química 
orgânica aplicada e nem de processos industriais. Então, pediu para 
que eu pudesse comparecer na escola e colaborar na formação 
deles. E comecei e nunca mais parei. Faz vinte anos. 

 

Procura manter-se atualizado em relação às áreas de didática, ciências, 

história e atualidades. Gosta também de participar de cursos de formação. Dentre os 

mais importantes, ele destaca: 

a) Oferecido pela equipe do Projeto Investigações Ambientais na Escola 

(CEPEMA/USP); 

b) Oferecido pelo Instituto de Estudos Avançados (USP), com duração de 1 ano, 

que tinha como tema Educar na Sociedade da Informação: Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade; 

c) Oferecido pelo Centro de Estudos da Escola da Vila, com duração de 1 

semestre e que tinha como tema Trabalho com Projetos e Avaliações. A 

ênfase do curso estava voltada para a didática geral na área de Ciências. 

Apesar de ter gostado de participar de todos esses cursos, ele lamenta a 

dificuldade de se trabalhar na escola, pois falta envolvimento de outros professores, 

recursos financeiros, apoio para o desenvolvimento do trabalho e a possibilidade de 

dedicação exclusiva para a Unidade Escolar. 

Nesses três anos de participação no projeto Investigações Ambientais, tem 

trabalhado com o projeto Aves. Em 2009, trabalhou com alunos da 6ª série. Em 

2011, optou por implementar o projeto nas salas mais indisciplinadas, para tentar 

envolver os alunos em um trabalho diferenciado. 

 

3.3. O Contexto da formação 

 

3.3.1. O contexto: a proposta de formação 

A formação14, denominada de Projeto de Investigações Ambientais, foi 

oferecida a todos os professores de uma rede municipal de educação no litoral do 

                                            
14

 O histórico da formação do grupo está no apêndice. 
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Estado de São Paulo, independente da área de ensino e da clientela escolar. Ela 

foi financiada pela PETROBRÁS, como parte de um estudo técnico-social 

desenvolvido pelo CEPEMA (Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio 

Ambiente), da Universidade de São Paulo. Já faz 3 anos que essa formação é 

oferecida ao município, sendo que seu surgimento está relacionado ao processo de 

compensação ambiental relacionado ao licenciamento de uma usina termelétrica 

pertencente à PETROBRÁS.  A proposta era oferecer, à rede municipal de ensino, 

um projeto de formação continuada na área da educação ambiental. 

A proposta da equipe dos Projetos Investigativos Ambientais era trabalhar 

junto com os professores a implementação de projetos temáticos investigativos nas 

escolas como:  

 Projeto Aves – propõe a investigação das aves que visitam a escola, através 

de um levantamento da avifauna local, estudo dos hábitos alimentares de 

beija-flores e de suas implicações como indicadores ambientais. 

 Projeto Ecologia das Águas – propõe a investigação de corpos d’água 

próximos à escola, através de entrevistas com moradores e análises físico-

químicas e biológicas (presença de nitratos, fosfatos, bactérias etc.) 

 Projeto Agenda 21 – pretende proporcionar, através da investigação de temas 

relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, a discussão e a 

elaboração da Agenda 21 Escolar e a execução das ações nela propostas. 

Para que os professores conseguissem implementar os projetos, a equipe 

preparou uma formação inicial na qual eles conheceriam a proposta de ensino de 

ciências por investigação, o uso de ferramentas virtuais para postagem de dados 

de pesquisas e para comunicação (fórum virtual) e algumas questões ambientais 

envolvendo o município. No apêndice, há uma descrição do projeto, sua história e 

ferramentas utilizadas. 

Deve-se destacar que o Projeto Investigações Ambientais passou por 

diferentes etapas de formação, no intuito de se adequar às demandas dos 

professores. Sua duração estava prevista para dois anos, período financiado pela 

PETROBRÁS. No primeiro ano, houve a formação inicial. No segundo ano, a pedido 

dos professores participantes em 2009, tentou-se fazer as formações nas escolas, 

de forma a propiciar uma formação no contexto de trabalho dos docentes. No 

entanto, a receptividade dos outros professores foi baixa. No terceiro ano, 
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atendendo demandas dos professores já participantes e realmente interessados, foi 

montado um grupo de professores-pesquisadores para se pesquisar a prática de 

implementação dos projetos investigativos. 

 

Tabela 10. Quadro síntese das etapas de formação 

2009 2010 2011 

Formação presencial 
inicial fora das escolas 

Formação presencial 
dentro das escolas 

Encontro presencial de professor-
pesquisador fora da escola 

Implementação de projetos investigativos nas escolas 

Encontros virtuais 

Acompanhamentos nas escolas 

Encontros presenciais no final do ano letivo 

Lição de casa xxxxxxxxxx Lição de casa 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Escrita de artigo 

 

 

3.3.2. O contexto: o município 

No município, há dez escolas que atendem alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental. No ano de 2007, foi realizado um primeiro concurso para ocupar os 

cargos de direção e coordenação nas escolas. Até então, os diretores eram 

indicados pela Secretaria de Educação. Deve-se destacar que os salários estão 

acima da média de outras localidades, o que atraiu pessoas de outros municípios. 

A maior parte dos gestores que ingressaram naquele ano não são moradores do 

município. 

Segundo o relato de alguns diretores e coordenadores novos, houve muita 

resistência de professores e funcionários nas escolas em se acolher o pessoal novo 

e concursado, o que tornou difícil o trabalho inicial. Além disso, professores e 

gestores acreditam que ainda há muita desorganização na Secretaria de Educação, 

reflexo de anos de desorganização, descaso e corrupção. 

Apesar desses relatos desanimadores, recolhidos na troca de e-mails e no 

fórum exclusivo da equipe formadora, há, no município, 2 horas-aulas destinadas 

às atividades de formação continuada. Elas ocorrem no turno no qual o professor 



81 

 

ministra aulas e acontecem, em geral, nas quartas-feiras. Os alunos são 

dispensados mais cedo nesses dias, para que os professores possam se reunir 

com a equipe gestora das escolas. 

A secretaria possui um departamento exclusivo para formação e orientação 

de professores. Uma das poucas formações existentes (programa Letra e Vida) 

está destinada a professores-alfabetizadores e é dada por integrantes da oficina 

pedagógica. A oficina recebe apoio de ONGs para assessorar a equipe 

pedagogicamente. 

O governo federal também fornece formações específicas para professores 

de português e de matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio do 

Projeto Gestar. 

A equipe da atual administração, que tem permanecido desde a última 

eleição, está comprometida com a qualidade de ensino. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), medido pelo governo federal, 

apontou grande avanço nas habilidades cognitivas dos alunos, mensuradas na 

última Prova Brasil, tornando o município no melhor da região. 

A Secretaria investiu também em salas de informática, comprando 

computadores e instalando conexões para banda larga (que ainda funcionam de 

forma intermitente). Em 2010, os professores receberam notebooks. 

Entre outras ações, a Secretaria de Educação está investindo em escolas de 

período integral, oferecendo aulas no contraturno para os alunos (que podem ser 

ministrados por professores da rede que tenham feito alguma proposta). 

Apesar de ainda não haver um plano de carreira para os professores, o 

salário está muito acima da média no Brasil, que é de R$1.600,00 para 40 horas 

semanais15. No último concurso do município para professores, em 2010, o salário 

inicial estava por volta de R$1.650,00 para 20 horas de trabalho, acrescido de 30% 

para os professores que tenham curso superior (condição básica para ser 

professor), segundo depoimento de um dos professores pesquisados. 

 

 

Pequena consideração sobre o sistema de ensino 

                                            
15

 Fonte: jornal O Estado de São Paulo de 18 de outubro de 2009. Acesso em 10 de fevereiro de 2010:  
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,salario-medio-de-professor-sobe-de-r-994-a-r-1527,452454,0.htm  

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,salario-medio-de-professor-sobe-de-r-994-a-r-1527,452454,0.htm
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As caracterizações demonstram que há, por parte da Secretaria de Educação, 

uma preocupação em apoiar a autonomia das escolas, aumentar o vínculo entre 

escola e comunidade e possibilitar a implantação de propostas de ensino 

inovadoras. No caso do Projeto Investigações Ambientais na Escola, a Secretaria 

fez o pagamento de horas adicionais aos professores pesquisadores e pagou a 

participação de um deles no Congresso Internacional de Pedagogia em Cuba, para 

onde havia sido enviada a comunicação “La Escuela Investiga su Entorno”.  

 

3.3.3. O contexto: as escolas 

Os três professores de ciências selecionados para participarem desta 

pesquisa implementaram os projetos investigativos em três diferentes escolas. Cada 

uma delas possui uma clientela escolar totalmente distinta e atendem, em geral, 

alunos de sua própria localidade. Não são escolas centrais ou escolas que atendem 

estudantes de outras localidades. 

O entorno de cada uma também apresenta suas peculiaridades. 

Geograficamente, todas as três estão delimitadas territorialmente. A Escola A, onde 

o professor Cláudio dá aulas de ciências no período noturno, está delimitada por rios 

e por uma interligação de duas grandes rodovias. A Escola B está delimitada pela 

montanha de um lado e rodovia de outro. É nesse local que a professora Amélia 

leciona e foi nessa montanha que ela procurou a nascente do rio que abastece a 

comunidade. Já a escola C, onde está locado o professor José, está situada em uma 

ilha, delimitada pelas águas dos mangues.   

 

Escola A 

Esta escola está situada em um bairro formado recentemente (década de 80) 

e preparado para receber pessoas com baixa renda. Uma grande parte da 

população é formada por pessoas que foram despejadas de áreas de risco do 

município. Segundo relato de caracterização elaborado pela equipe do Projeto 

Investigações Ambientais, tem-se a impressão de que é um bairro formado por 

pessoas que perderam “seus lugares” e que se viram obrigadas agora a reconstruir 

suas relações com novas pessoas e novo espaço. 
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O poder público local tem se empenhado na construção de moradias 

populares no bairro, sem construir novas escolas, fazendo com que a única 

instituição de ensino não consiga atender a grande quantidade de alunos que 

pleiteiam vagas. 

No ano de 2010, o período da manhã atendia alunos do 1ª série/2º ano (4 

salas), 2ª série/3º ano (5 salas) e 3ª série/4º ano (4 salas). Havia também 3 salas de 

aceleração referentes às antigas 5ª, 6ª e 7ª séries (1 sala para cada uma das 

séries). 

O período da tarde atendia alunos a partir da 4ª série/5º ano (4 salas) do 

Ensino Fundamental I, havendo 4 salas para 5ª série/6º ano, 3 para atender alunos 

da 6ª série/7º ano, 2 salas para a 7ª série/8º ano e 2 salas 8ª série/9º ano. No 

período da noite, havia 6 salas de EJA. Deve-se destacar que é uma das poucas 

escolas que possui EJA e salas de aceleração no município. 

Dada a característica de “bairro de migrantes”, desalojados de seus lugares 

de origem e com histórias truncadas, a direção decidiu, em 2010, realizar um projeto 

temático voltado para o passado, o presente e o futuro da região. Para resgatar o 

passado, foi feita uma pesquisa com os primeiros moradores do bairro. Eles se 

prontificaram a contar suas histórias aos professores no horário coletivo pedagógico. 

Levaram fotos e apresentaram personagens históricos da comunidade e do 

município. 

O projeto tinha como objetivo abordar o bairro, as mudanças e as 

permanências, em seus aspectos políticos, culturais, de infraestrutura, de 

organização social (movimentos de reivindicação) etc. A realização desse projeto 

temático levou a uma aproximação da direção com a comunidade local. 

No final de 2010, a escola sediou uma festa de rua comemorativa ao Dia da 

Consciência Negra, que tinha como atrações a música gospel, manifestações 

artísticas, hip hop e atividades esportivas. 

Havia, no entanto, uma tensão entre direção e corpo docente, que surgiu da 

discordância de ações tomadas em relação à indisciplina dos alunos. Para os 

professores, a direção não trabalha junto com eles e não os apoia. A equipe do 

Projeto Investigações acredita que os professores culpam a equipe gestora pela 

indisciplina. O diretor, por outro lado, acredita que a indisciplina é decorrente do 

grande número de falta de professores. Em um levantamento feito por ele, nas 
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sétimas séries, em março de 2009, os professores só deram 70% das aulas 

previstas. 

Essa mesma tensão não foi verificada no período noturno, que possui uma 

clientela mais adulta, trabalho pedagógico diferenciado e conta com poucas faltas 

dos docentes. 

 

Escola B 

A escola B fica situada em um bairro que surgiu como um condomínio 

fechado, no ano de 1987. A prefeitura realizou obras de pavimentação e de 

drenagem e, com o tempo, instalou a escola e uma unidade ambulatorial. 

A população (800 famílias, num total aproximado de 2000 pessoas) gosta 

muito de viver nesse local arborizado e com baixo índice de criminalidade. As festas 

comemorativas são realizadas nas ruas, com grande participação dos moradores. É 

um dos bairros mais distantes do centro e fica localizado na divisa entre dois 

municípios. 

A escola atende alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

A instituição de ensino foi formada recentemente e, por isso, apenas em 

2010, passou a atender toda a clientela do 1º ao 9º ano escolar do Ensino 

Fundamental. 

Aliás, nesse ano, 2010, dado o crescimento populacional do município, houve 

um súbito aumento da demanda por vagas, obrigando a equipe gestora a adicionar 

um turno a mais, o turno das 11 às 15 horas, conhecido como turno da fome. Como 

consequência, houve uma diminuição do número de horas/aula nos três períodos 

escolares. No período da manhã, entre 7 e 11 horas, haviam duas salas para os 6º 

anos, duas para os 7º, duas para os 8º e uma para o 9º ano. No turno da fome, 

ficavam os alunos do Pré I (2 salas) e Pré II (1 sala) da Educação Infantil e do 1º ano 

(2 salas), do 2º ano (1 sala) e do 3º ano (1 sala). Das 15 ás 19 horas, ficavam os 

alunos do 3º ano (1 sala), do 4º ano (2 salas)  e do 5º ano (2 salas).  

No final de 2011, foram criadas novas salas de aula, o que possibilitou o 

retorno ao sistema de dois turnos. A prefeitura construiu um novo bloco de salas e 

um espaço anexo destinado ao atendimento da Educação Infantil I (Berçário I e 

Maternal I e II). 
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A parte da escola ganhou auditório, novas salas de aula, de leitura, de artes e 

de informática. No total, há 13 salas destinadas para as aulas. 

Para a Secretaria de Educação, essa escola é especial, pois possui um 

Projeto Político Pedagógico diferente. Já em 2008, funcionava um sistema de ensino 

por tutoria para os 5º anos. Ao invés de haverem vários especialistas, havia um tutor 

por sala que era “alimentado” pelos especialistas. 

Em 2009, a escola buscou uma proposta curricular organizada por projetos 

transdisciplinares, desenvolvidos em torno de um eixo comum. Em 2009, foi 

trabalhado o tema foi “Agenda 21” e, em 2010, o tema foi “Artes”. 

Em 2011, as equipes gestora e pedagógica resolveram propor um trabalho 

com eixos transversais distribuídos para cada série e por semestre. Para realizar o 

trabalho, houve uma reorganização dos tempos escolares para que se pudesse 

trabalhar melhor o planejamento pedagógico, o acompanhamento, a avaliação e a 

formação de professores.  

 

Escola C 

A escola está situada numa ilha com, provavelmente, 50.000 habitantes. 

Nesse bairro, a escola é uma instituição muito respeitada pelos moradores locais, 

sendo que a diretora, em 2010 (ano em que completava 15 anos na localidade), 

desempenhava, inclusive, o papel de conselheira em alguns acontecimentos. A 

maior parte dos alunos são moradores do bairro. Alguns poucos (cerca de 

cinquenta) vêm de um bairro vizinho, utilizando transporte oferecido pela Secretaria 

de Educação. 

Em 2010, havia 28 salas de aula, sendo que: 14 são do Fundamental I (do 2º 

ao 5º ano), ocupadas no período da manhã; as outras 14 são do Fundamental II (do 

6º ao 9º ano), que ocorrem no período da tarde. Os HTPs (horário de trabalho 

pedagógico) são realizados às quartas-feiras. Os dos anos iniciais acontecem às 11 

horas da manhã e os dos anos finais às 16 horas e 30 minutos. Nesses dias, os 

alunos saem mais cedo das escolas. No final do ano de 2010, 16 dos 35 alunos 

passaram nas provas das escolas técnicas estadual e federal, o que aumentou o 

orgulho da comunidade em relação à instituição escolar.  

Como há poucos equipamentos públicos destinados ao lazer na comunidade, 

a escola abriu suas portas nos finais de semana para que os moradores possam 
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utilizá-lo. Também são realizadas atividades extracurriculares com alunos e 

professores, aos sábados. 

A instituição escolar também buscou parcerias com empresas e, por muitos 

anos, foi adotada por uma indústria grande do município. Essa indústria tem 

garantido tudo o que a escola necessita, em termos de materiais e estrutura física. 

 

3.4. Fontes de dados 

Os dados coletados para pesquisa foram obtidos diretamente junto aos 

professores participantes e, indiretamente, junto à equipe do Projeto Investigações 

Ambientais. Deve-se destacar que a equipe formadora é, também, uma equipe que 

pesquisa a formação dada. Por isso, foi possível coletar dados de anos anteriores.  

  

Tabela 11. Matriz de instrumentos de coleta de dados, utilizados junto aos professores 

Pergunta Objetivo Instrumento  

Quais saberes são importantes para o 
exercício da profissão docente? Qual a 
contribuição da formação?  

Conhecer os saberes que o professor 
considera necessários para fazer com que 
o aluno aprenda e se desenvolva. 

Grupo de 
discussão 

Quais ações do projeto Investigações e 
quais conhecimentos aprendidos foram 
fundamentais para ajudar o professor no 
seu desenvolvimento profissional? 

Das atividades realizadas durante o curso, 
verificar quais tiveram maior impacto para 
o docente e quais não.  

Entrevista Final 

Quais mudanças os professores acreditam 
ter ocorrido a partir da participação no 
projeto de formação continuada? 

Verificar se ocorreram mudanças na 
prática pedagógica ou na concepção de 
escola, da organização escolar ou 
processo de ensino e aprendizagem. 

Grupo de 
discussão 

No quê o projeto de formação fez refletir 
sobre o papel da escola no desenvolvimento 
profissional de seus participantes? 

Compreender o papel da escola na 
formação profissional de seus professores. 

Grupo de 
discussão 

 

Além dessas fontes de coleta de dados e buscando atender aos objetivos 

desta pesquisa, foram elaborados ainda dois instrumentos de coleta: grupo de 

discussão e entrevista para coletar dados que faltavam. Os detalhes sobre esses 

dois instrumentos podem ser observados na tabela 11. 
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3.4.1. Entrevista preliminar 

No início de 2011, foi realizada uma entrevista preliminar com o professor 

Cláudio para que, a partir daí, se pudesse delinear melhor o caminho da pesquisa. 

 

3.4.2. Documentos fornecidos pelo Projeto Investigações Ambientais 

A equipe possibilitou acesso a diversos materiais produzidos e recolhidos no 

período de 2009 a 2011. Os que foram utilizados nesta pesquisa foram: 

 Os relatórios técnicos anuais (de 2009 a 2011) – documentos que fazem 

parte de um estudo técnico e social relacionado à implantação de uma usina 

termelétrica e têm como destinatário a PETROBRÁS-CETESB. Esse estudo 

foi financiado pela PETROBRÁS e acompanhado pela CETESB; 

 O acesso ao fórum da equipe formadora, dos professores e dos alunos; 

 Relatos de observadora – relatos feitos por uma estagiária, em 2009, 

durante o curso inicial para capacitar os professores no trabalho com 

projetos investigativos e uso de ferramentas virtuais; 

 Questionários de prática pedagógica e do perfil do professor; 

 Questionário metacognitivo16 – este questionário, chamado de metacognitivo 

pela equipe formadora, foi elaborado para se preenchido pelos professores 

participantes do grupo de professor-pesquisador. O objetivo era avaliar a 

participação durante o ano de 2011. No entanto, apenas dois dos três 

professores investigados responderam: o professor José e Cláudio; 

 Avaliação final – realizada no final do ano letivo junto a alunos e professores, 

ela tinha como objetivo avaliar como havia ocorrido o processo de trabalho e 

as aprendizagens dos participantes; 

 Entrevista com alunos – realizada no final de 2009, ela tinha como objetivo 

analisar a percepção dos alunos em relação à participação no I Encontro 

Juvenil de Investigadores de Ciências; 

 Proposta de Formação continuada remunerada para professores – proposta 

apresentada para a Secretaria de Educação para montar o grupo de 

professores-pesquisadores. 

                                            
16

 Anexo A 
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3.4.3. Grupo de discussão 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, que pretende analisar mudanças 

junto aos docentes a partir da participação em um curso de formação permanente, 

o grupo de discussão17 pareceu ser um bom instrumento. É uma técnica de coleta 

de dados que possibilita aos participantes colocar e ouvir opiniões, confrontando e 

construindo saberes. Isso porque, durante a discussão, algumas opiniões: 

  são descartadas, por se mostrarem irrelevantes ou inverídicas; 

  são novamente refletidas e reconstruídas; 

  são consideradas como unanimidade dentro do grupo; 

  adquirem ou perdem uma relevância que não tinham no início da discussão. 

Para Gatti (2009), por meio do grupo de discussão, é possível ao 

pesquisador levantar:  

 

“opiniões que refletem o grupo em um tempo relativamente curto, 
otimizado pela reunião dos participantes e pelo confronto de ideias 
que se estabelece, assim como pela concordância em torno de uma 
mesma opinião, o que permite conhecer o que o grupo pensa”. 
(GATTI, 2009, p. 22) 

 

Uma vez decidido que seria realizado um grupo de discussão, a 

pesquisadora informou o fato aos responsáveis pela formação permanente. Estes 

consideraram interessante a proposta e propuseram que fosse realizado durante 

um encontro de formação dos professores, de forma que os não-participantes da 

pesquisa atuassem como observadores. A responsável pelo grupo formador filmou 

a ação. Também foi feito um registro das falas por meio de gravação em áudio, 

para garantir a cobertura dos dados, que foram transcritos posteriormente. 

As questões elaboradas para o grupo de discussão foram abertas e pouco 

direcionadas. A intenção era que surgissem temas que os professores 

considerassem relevantes, sem que a pesquisadora orientasse o andamento do 

diálogo entre eles. A estrutura orientadora do grupo de discussão pode ser 

observada na tabela 12. 
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 A transcrição do grupo de discussão está no anexo B 
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Tabela 12. Perguntas realizadas no grupo de discussão 

 Perguntas Orientações 

Questões para 
aquecimento 

Qual a formação inicial de vocês? 

Por que escolheram essa área? 

O que os levou a se tornarem 
professores de ciências? 

O que trouxe cada um de vocês ao 
Projeto de Investigações Ambientais? 

Investigar as motivações em relação à ciência e 
ao magistério. 

Investigar porque entraram na área de ensino 
de ciências de Fundamental II. 

Investigar as motivações que levaram esses 
professores a participarem de um programa de 
formação continuada. 

Questões 
centrais 

Quais foram os pontos positivos (mais 
significativos) do Projeto de 
Investigações? 

E quais foram os pontos negativos? 

Observar se as respostas focalizavam: 
 Proposta do projeto; 

 Resultado junto aos alunos 

 Práticas dos professores 

 Concepções de ciências ou de ensino de 
ciências; 

 Concepções de ensino; 

 Novos conteúdos; 

 Questão ambiental 

 O uso de novas tecnologias 

 Apoio da escola ou do sistema de 
educação; 

 Troca de experiência entre professores; 

 Formação de uma comunidade de 
aprendizagem 

Questão de 
encerramento 

Em que medida o projeto provocou 
você a estudar? A sentir necessidade 
de continuar estudando? De buscar 
novas informações e conteúdos de sua 
área e da área pedagógica? 

Conhecer a postura dos professores em relação 
ao ensino de uma disciplina cujo conteúdo se 
modifica com muita constância e que exige uma 
atualização constante. 

 

 

3.4.4. Entrevista Final 

Após a realização do grupo de discussão e da elaboração do questionário, 

havia necessidade de identificar quais ações do projeto Investigações Ambientais e 

quais conhecimentos construídos ao longo do curso foram fundamentais para 

ajudar o professor no seu desenvolvimento profissional, tanto no sentido de ter 

mais instrumentos para refletir e investigar, quanto em relação ao conhecimento em 

si. A pesquisadora ponderou, então, diante da dificuldade em reunir novamente o 

grupo para realizar uma discussão, se a entrevista individual não seria o melhor 

instrumento para obtenção dos dados, pois não exigia reunir o grupo em um 

momento em que os professores iniciavam o ano letivo. 
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Assim, no início de 2012, foi realizada uma entrevista final18, nos moldes de 

uma entrevista semi-estruturada, pois ela favorece a interação entre pesquisador e 

pesquisado, não possui esquema rígido, possibilita o diálogo e a construção de 

ideias. Como a pesquisadora já possuía dados dos entrevistados, o roteiro básico 

da entrevista foi: 

1. Em relação às estratégias e etapas de formação propostos pela equipe 

formadora, quais foram mais eficazes? (leituras, encontro de fechamento, 

encontros presenciais entre professores, encontros virtuais, formação de 

um grupo de professor-pesquisador) 

2. O que as estratégias possibilitaram? 

Na entrevista com os professores, foram discutidos os vários momentos pelos 

quais eles passaram, nos três anos junto com a equipe do Projeto Investigações 

Ambientais, e os professores relataram quais foram os aspectos ou temas mais e os 

menos importantes para suas formações. Depois foram discutidas as estratégias 

utilizadas e eles também opinaram sobre sua relevância. 

As etapas de formação arroladas foram: formação inicial em 2009 (os 

encontros e as lições), acompanhamento no fórum e uso do formulário (em 2009, 

2010 e 2011), grupo de professor-pesquisador (encontros, lição e escrita de artigo) e 

encontros de fechamento (em 2009, 2010 e 2011). 

As estratégias utilizadas foram: palestras, devolutivas, atividades 

experimentais (que ocorreram em 2009), registros escritos, trabalho em grupo, 

discussão coletiva, leituras, saídas de campo, acompanhamento nas escolas, outros 

(que os professores poderiam acrescentar, caso lembrassem-se de mais algum). 

 

3.4.5. Tabela de avaliação19 

No mesmo dia da entrevista final, foi entregue uma tabela de avaliação a ser 

preenchida pelos professores. Nela, eles deveriam dar um valor de 1 a 5 para as 

etapas de formação e para as estratégias utilizadas. Quanto maior o valor, a 

estratégia ou a etapa seria considerada mais significativa para o participante. 
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 Anexo C 
19

 Anexo E 
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3.4.6. Artigo escrito 

No final de 2011, a coordenadora-chefe da equipe do Projeto Investigações 

Ambientais solicitou, aos professores participantes do grupo de professor-

pesquisador, que escrevessem um artigo acadêmico para ser enviado ao ENDIPE 

2012. Todos os sujeitos desta pesquisa escreveram, sendo que os professores 

Cláudio e José fizeram um relato de experiência referente às atividades realizadas, 

enquanto que a professora Amélia fez um relato de sua experiência enquanto 

participante do Projeto Investigações Ambientais. 

 

3.5. Procedimentos de análise de dados 

  

Em um primeiro momento, foram lidos os dados do grupo de discussão, das 

avaliações anuais dos professores, das entrevistas e das expectativas iniciais de 

2009. Depois, buscou-se perceber quais temas se repetiam e pareciam mais 

relevantes aos professores. Em cada um dos documentos, esses temas foram 

marcados por cores e, depois, foram agrupados em uma tabela categorizada. Na 

tabela, os dados foram novamente marcados por cores para discriminar a origem de 

cada um deles (caso fosse necessário recorrer ao documento original novamente)20. 

Em um primeiro momento, surgiram seis indicadores relevantes: 

 Alunos, com dois subindicadores: como fazer com que aprendam e 

envolvimento/afetividade; 

 Motivação: o que move o professor; 

 Conhecimentos: os aprendizados do professor; 

 Professor-pesquisador: analisar com outros olhos o processo de ensino; 

 Comunidade de aprendizagem: o valor de participar de um grupo de estudo; 

 Escola: as dificuldades de se mudar a abordagem no trabalho com os alunos. 

Depois, esses indicadores foram novamente reagrupados, dentro das três 

perguntas norteadoras da pesquisa, que podem ser simplificadas da seguinte 

maneira: o quê, como e reflexos da formação na escola. 

                                            
20

 Anexo D 
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Em relação ao “o quê”, foi feita uma análise dos dados buscando 

compreender quais saberes, habilidades e competências são necessários ao 

professor. Nessa categoria, foram agrupados os indicadores alunos, conhecimentos 

e competências e a afetividade. O objetivo foi compreender quais saberes, 

habilidades e competências foram construídos, a partir da participação dos 

professores no Projeto Investigações Ambientais. 

Na categoria “como”, foi feita uma análise de todo o processo de formação, as 

etapas e as estratégias. Nessa categoria, o indicador “comunidade de práticas” foi o 

que mais se destacou nas falas dos professores enquanto estratégia formativa. 

Na categoria “reflexos da formação continuada na comunidade escolar”, 

buscou-se analisar como os professores se sentiram ao implementarem projetos 

investigativos na comunidade escolar. Os indicadores comunidade escolar e 

motivação foram inseridos nessa parte, por considerar que eles descrevem o papel 

do professor no contexto do trabalho e os estímulos recebidos. 

 

 

Figura 13. Quadro das categorias de análise 

  

•vivência: indicadores envolvimento e 
afetividade 

•conhecimentos  

O quê: quais 
conhecimentos foram 

vivenciados e construídos 

•análise e avaliação das etapas e estratégias 
utilizadas 

•indicador: comunidade de práticas 

Como:  quais foram as 
etapas e estratégias 

utilizadas 

•comunidade escolar  

•motivação  

Reflexos da formação 
continuada na 

comunidade escolar  
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1. Das vivências e dos saberes21 específicos dos professores 

Nesta pesquisa, um dos aspectos que chamou atenção, na coleta de dados, 

foi o “aluno”. Havia uma preocupação muito grande em relação a ele. Isso foi 

perceptível nos vários momentos de conversa com os professores. A questão 

“aluno” podia aparecer nas motivações que levavam o professor a participar do 

curso, nas avaliações realizadas ao final de cada ano ou no decorrer do ano letivo.  

O aluno foi o foco de seus interesses: ou porque os professores os queriam 

envolver em suas aprendizagens (4.1.1., 4.1.2. e 4.1.3) e/ou porque os professores 

queriam que eles aprendessem alguma coisa. 

 

4.1.1. O envolvimento: a angústia do professor e o desinteresse do 

aluno  

Dois professores destacaram que as características da sociedade atual 

tornam o trabalho do professor na escola, em relação ao aluno, mais difícil: 

 

E a juventude, hoje, eles não têm talvez um ambiente para queimar a 
energia. A sala de aula torna-se um ambiente confinado e faz com 
que eles não tenham uma maneira de queimar essa energia. (José, 
Grupo de Discussão, 2011) 
 
A escola, o espaço, não está mais satisfazendo a clientela que a 
gente atende hoje. Mudou muito... a tecnologia aí fora. A escola está 
presa. O espaço físico é um cubículo para 30 alunos, 28, inquietos. 
Antigamente, eles podiam brincar na rua. Hoje em dia, eles não 
brincam. Aonde eles brincam? Na escola. Não tem espaço mais fora 
da escola para brincar. Eles ficam presos no apartamento. Aonde ele 
vai encontrar colegas para que possa externar toda a energia que 
ficou contida? É na sala de aula. (Cláudio, Grupo de Discussão) 

 

Esses professores buscam explicações para justificar o desinteresse dos 

alunos pelas aulas. Suas justificativas vão ao encontro do que se tem discutido 

atualmente sobre o papel do professor e das instituições escolares, em uma época 

                                            
21

 O uso da palavra saberes não está relacionado a nenhuma abordagem teórica específica.  
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marcada por constantes mudanças no mercado de trabalho, nos meios de 

comunicação e, inclusive, nas formas de se relacionar entre as gerações (TEDESCO 

e FANFANI, 1999). Os alunos estão desinteressados e é necessário envolvê-los em 

suas aprendizagens. Entra em jogo a capacidade de relacionamento dos 

professores para com os alunos. 

Para Connell (1985, apud CARVALHO 1999), o ensino pode ser considerado 

uma das atividades mais exigentes e ”o trabalho dos professores não pode ser 

compreendido fora do tecido emocional de suas relações com os alunos” 

(CARVALHO, p. 18, 1999). Tentar fazer com que o outro aprenda sem que este 

queira aprender provoca um desgaste no professor, cuja função é “fazer aprender 

alguma coisa a alguém” (ROLDÃO, 2005). Desde o início da formação, os 

professores colocaram que gostariam de envolver mais os alunos em suas 

aprendizagens. 

 

A grande angústia do professor na atualidade é trazer o aluno para 
junto dele em busca de novas descobertas. (Cláudio, Fórum dos 
professores, 2009) 

 

Fanfani (2000) diria que a angústia do professor é justificável, pois as 

instituições escolares mudaram de forma e significado: 

 

Os velhos dispositivos que regulavam a relação professor-aluno, a 
relação com conhecimento, que garantiam a autoridade pedagógica 
e produziam uma ordem institucional, se corroem quando não saltam 
pelos ares e deixam de ser eficientes e significativas na vida dos 
atores envolvidos (FANFANI, 2000, p. 1) 

 

Para Tardif, “as práticas profissionais envolvem emoções” (2008, p. 268), que 

levam o indivíduo a questionar suas intenções, seus valores e suas maneiras de 

fazer. É provável que esse componente emocional seja o responsável em promover 

buscas na melhoria na prática profissional dos professores pesquisados: 

 

Esses questionamentos sobre a maneira de ensinar, de entrar em 
relação com os outros, sobre os efeitos de suas ações e sobre os 
valores nos quais elas se apoiam exigem do professor uma grande 
disponibilidade afetiva e uma capacidade de discernir suas reações 
interiores portadoras de certezas sobre os fundamentos de sua ação. 
(TARDIF, 2008, p. 268). 
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Cláudio acreditava que tinha uma “autoridade pedagógica” quando lecionava 

matemática: “já tinha um padrão. Não tinha o que pensar. Era chegar e na hora fazia 

o exercício. Era tranquilo, né?”. A mudança na área de ensino, de Matemática para 

Ciências, provocou mudanças na relação com os alunos: 

 

Na Matemática, você dá dois exercícios e fica lá quinze minutos. 
Ciências, não. É diferente. Em matemática, eu não tinha tanto 
problema de indisciplina. É diferente. Ciências já é diferente para 
você trabalhar, você tem mais problema porque o aluno tem que ler e 
ele não quer ler, não quer. Se você vai passar um exercício 
basicamente, você tem que pesquisar e responder. E ele não está a 
fim de ler e ele acaba não fazendo. E fica fazendo outras coisas e 
fica enchendo. (Entrevista preliminar, 2011) 

 

O ensino de ciências não estava sendo significativo para alunos e professor. 

Era necessário envolver o aluno em sua aprendizagem, o que foi tentado com a 

implementação dos projetos investigativos nas aulas. 

 

4.1.2. O envolvimento: da expectativa à realidade  

Na apresentação realizada no fórum virtual, os professores gostaram da 

proposta. A professora Amélia escreveu, em 2009: 

 

Gostei da proposta como um todo, mas o fato de haver uma 
intercomunicação e troca de experiências é realmente novo e me 
chamou a atenção, pois acredito que os alunos também vão gostar. 
Além de dinâmico, é rápido, o que acredito dar maior motivação. 
(Amélia, Fórum dos professores, 2009) 

 

A ideia dos professores, em 2009, era de que o projeto envolveria mais os 

alunos, pois eles realizariam experimentos científicos, utilizariam a sala de 

informática e se comunicariam com a equipe do Projeto Investigações, que tinha 

uma ligação direta com o CEPEMA da Poli-USP. Havia essa expectativa. 

No entanto, apesar da intenção dos professores, os alunos não se 

envolveram da forma como imaginaram. Na avaliação final do ano de 2009, os 

professores colocaram que: 
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Esperava mais envolvimento. (Cláudio, projeto Aves e Ecologia das 
Águas) 
Gostaram muito do campo. Alguns continuaram alheios. (Amélia, 
projeto Ecologia das Águas e Agenda 21) 
Muito envolvimento com as atividades de informática (José, projeto 
Aves) 

 

Em 2010, José, o único que havia visto um envolvimento dos alunos em 2009, 

nas atividades de informática, considera que, um ano depois, o envolvimento 

continuava bom. Para ele, o envolvimento estava: 

 

Bem satisfatório, visto que, de cerca de 105 alunos, 60 participaram 
com bastante empenho, mesmo nas atividades em que foram 
voluntários. Os demais participaram somente nas atividades 
avaliadas. (José, Avaliação final, 2010) 

 

Em 2010, para contornar o não-envolvimento dos alunos, Cláudio mudou o 

público-alvo de seu projeto, deixando de lado os alunos do ensino regular e focando 

em alunos do EJA, e Amélia trabalhou no contraturno, com alunos dos 6º e 8º anos, 

fora do horário da grade normal de aula. Ao final do ano, a professora comentou: 

 

(em relação ao que mudou de um ano para o outro): com relação aos 
meus alunos, temos um diálogo mais íntimo e partilhamos os 
problemas. (...) Alguns se envolveram, outros nem tanto, alguns 
desistiram e outros perseveraram.  (Amélia, Avaliação final, 2010) 

 

Cláudio sentiu um grande retorno por parte dos alunos do EJA, que quiseram, 

inclusive, continuar no ano seguinte, como monitores das novas turmas. Em 2011, o 

professor, agora com o apoio desses monitores, avaliou, no final de ano que os 

alunos: 

 

Participaram ativamente das discussões a cada resultado obtido, 
conseguiram os meios para efetivar a expedição e acharam que é de 
muita importância saber sobre o rio e os riscos da sua poluição. 
(Cláudio, Avaliação final, 2011) 

 

Amélia, que trabalhou no contraturno, apontou que: 

 

Os alunos estiveram sempre envolvidos e interessados. A turma do 
7º ano, com certeza, desenvolverá um bom trabalho no próximo ano. 
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Eles apresentam um amor e carinho grande nas reuniões. O 9º acho 
que está tentando se desvincular. (Amélia, Avaliação final, 2011) 

 

Ao analisar o trabalho com projeto investigativo, José coloca que:  

 

(...) trabalhar com projeto envolve o aluno mais do que um ambiente 
fechado como a sala de aula. Sempre quando você sai a campo para 
fazer um trabalho fora da sala de aula, ele torna-se diferenciado e o 
aluno acaba se envolvendo. Eu não me esqueço, infelizmente eu não 
gravei, mas eu tinha uma aluna que só tirava zero em física. Quando 
fizeram o relógio solar, ela ficou toda deslumbrada: não imaginei que 
a física tivesse uma aplicação dessa. (Grupo de discussão, 2011) 

 

Esses depoimentos apontam que os alunos desses professores se 

envolveram cada vez mais nos projetos investigativos. Mas, para isso, os 

professores tiveram que buscar diferentes caminhos para tentar envolvê-los em suas 

pesquisas. O professor Cláudio realizou o projeto Ecologia das Águas com alunos 

do EJA e, juntos, analisaram a qualidade da água do rio em que a comunidade se 

banha e pesca e do bebedouro da escola. Amélia chamou os alunos para 

trabalharem no contraturno, para pesquisarem as águas da comunidade e 

elaborarem uma Agenda 21 para o local, e o José decidiu trabalhar com a classe 

mais problemática em relação a questões disciplinares da escola. 

Os alunos também se envolveram mais nas pesquisas. Em mensagens 

postadas pelos alunos no fórum utilizado para o desenvolvimento pela pesquisa, é 

possível verificar o interesse deles pelo conteúdo trabalhado na escola. Na figura 

seguinte, há o depoimento de uma das alunas sobre a sua participação no projeto 

(em 2010). 
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Figura 14. Considerações de aluna de Cláudio sobre a participação no projeto (fonte: Fórum dos alunos, 2010) 

 

4.1.3. O envolvimento: as relações afetivas e o trabalho do professor 

A afetividade está presente nas relações humanas, esta interação é 
frequente no cotidiano do docente que se constitui por meio da 
relação professor-aluno, relação esta que sofre modificações da 
mesma forma que os sujeitos desta relação se modificam sócio, 
histórico e culturalmente (BUENDGENS e HOBOLD, 2011, p. 15217) 
. 

 

Carvalho (1999) destaca uma fala de Connell (1985), para quem os 

professores consideram que as relações emocionais são, de fato, seu trabalho e que 

grande parte de seu tempo é destinado a administrá-las. 

No caso do professor José, a implementação de um projeto investigativo em 

sua escola tinha como objetivo trabalhar as relações afetivas entre os participantes 

da comunidade escolar. Ele havia decidido que iria aplicar o projeto na classe que 

apresentava os maiores problemas comportamentais da escola:  

 

E esse ano eu escolhi uma classe exatamente por esse motivo. É 
uma classe extremamente difícil de atuar, com vários problemas de 
bullying, comportamento inadequado em sala de aula. Isso é o que 
leva a trabalhar com essas classes. (Grupo de discussão, 2011) 

 

O professor tinha noção do desafio que esse tipo de atividade apresentava, 

mas também sabia que, se desse certo, a satisfação seria grande e teria valido a 

pena se arriscar na empreitada. Na pesquisa de Carvalho (1999), para as 
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professoras entrevistadas, o envolvimento afetivo foi fonte de prazer e gratificação, 

apesar do desgaste provocado. Na avaliação realizada no final de ano, o professor 

José colocou que conseguiu atingir seu objetivo: 

 

(o que mudou) – Houve uma melhor integração dos alunos com 
todos os professores e com os gestores 
(envolvimento) – Ocorreu uma melhoria com relação aos colegas de 
classe e com relação à aceitação dos professores e gestores. 
(expectativas atingidas) – maior envolvimento nas aulas de ciências; 
redução de bullying na sala de aula. (Avaliação de final, 2011) 

 

A implementação de um projeto investigativo exige planejamento, 

organização e capacidade de administrar as relações com os alunos em situações 

diferentes das usuais. Nem sempre os alunos se envolvem. Nem sempre respondem 

da maneira que se espera deles. Suas reações podem levar os professores a uma 

sensação de estresse ou a uma sensação de realização. As avaliações feitas nos 

finais de cada ano letivo apontaram mais para uma sensação de prazer, de trabalho 

realizado e, inclusive, de desenvolvimento profissional: 

 

A cada ano sinto-me mais seguro para desenvolver atividades de 
pesquisa (Cláudio, Avaliação final, 2011) 
 
Além de melhorar o conhecimento, sinto-me motivada ao trabalho, 
pois percebo a evolução dos alunos. (Amélia, Avaliação final, 2011) 

 

As falas dos docentes apontaram que o envolvimento é um elemento 

fundamental nas suas buscas de crescimento profissional.  Os alunos “incomodam”, 

“enchem” (como foi afirmado por um deles), se rebelam. A escola não exerce mais 

autoridade. A sociedade mudou, afirmam. Os professores pesquisados querem, 

então, buscar meios de voltar a envolver os alunos no processo de aprendizado e, 

com isso, conseguir se realizar na função para a qual foram designados: 

professores. 

 

4.1.4. Conhecer os alunos 

Para discutir o ensino, Roldão (2004) parte dos dois sentidos da palavra: a) 

professar um saber e) fazer aprender alguma coisa a alguém. 
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A ideia de “professar um saber” foi útil em uma época na qual as informações 

estavam confinadas em espaços específicos. O sentido era o de disseminar 

conhecimento. Essa era a função do professor. Hoje, os meios de comunicação 

estão responsáveis por essa função. Eles disponibilizam as informações para vários 

setores da sociedade das formas mais variadas. No entanto, isso não significa que 

os alunos consigam conectá-las e transformá-las em conhecimento.  

O segundo sentido, por outro lado, parte da premissa de que não basta 

“professar saberes”, é necessário que o aluno consiga compreendê-los e incorporá-

los como um conhecimento seu. Para que um professor consiga isso, é necessário 

possuir um saber profissional que envolva conhecimentos de como se faz para 

aprender, daquilo que se vai ensinar e do sujeito (o aluno) que vai construir o saber. 

Ensinar, enquanto nova função do professor, envolve o “fazer aprender”, o “alguma 

coisa” e o “alguém”. Envolve conhecimentos específicos. 

 

Conhecer o aluno: caracterização 

Shulman (2005), ao estabelecer uma base de conhecimentos para o ensino, 

considera que o docente deve ter um conhecimento dos estudantes e de suas 

características.  

Cláudio, em uma postagem realizada em 2010 para a equipe do Projeto 

Investigações, procurou caracterizar seus alunos para que os outros 

compreendessem quem seriam as pessoas que iriam realizar o projeto Ecologia das 

Águas: 

 

 

Figura 15. Caracterização do grupo de alunos pelo professor Cláudio (fonte: Fórum dos professores, 2010) 

 

José, em 2011, escolheu a classe na qual iria trabalhar o projeto Aves devido 

às características dos estudantes, conforme relato abaixo: 
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Eu já citei que eu já tinha conhecimento de que o trabalho com 
projeto é mais atraente para os alunos. Isso a gente observa durante 
o desenvolvimento do projeto, pois os alunos vão se envolvendo 
mais e mudando de postura. Esse é o objetivo fundamental. E esse 
ano, eu escolhi uma classe exatamente por esse motivo. É uma 
classe extremamente difícil de atuar, com vários problemas de 
bullying, comportamento inadequado em sala de aula. (Grupo de 
discussão, 2011) 

 

Conhecer o aluno: as percepções dos professores em relação às mudanças nos 

alunos 

Os professores demonstraram, desde o início de suas carreiras, uma 

preocupação com seus alunos. No entanto, foi com a implementação de alguns dos 

projetos investigativos que eles perceberam mudanças mais pontuais. Amélia 

começou a olhar o aluno de outra forma, conforme depoimento dado: 

 

(...) a gente começou a ver esse desenvolvimento maior do aluno em 
relação ao comprometimento, ao conhecimento, à dedicação. Então 
a gente começou a perceber o aluno não só pelo conhecimento, mas 
também as outras habilidades que ele estava adquirindo. (Amélia,  
Grupo de discussão, 2011)  

 

Nas expectativas iniciais, ela havia dito que gostaria de envolver mais os 

alunos no processo de ensino-aprendizagem. Na entrevista final (2012), Amélia 

conseguiu explicitar melhor as mudanças que ocorreram em relação à sua 

percepção dos alunos. No início, ela não tinha claro quais eram seus objetivos em 

relação aos alunos (além de aprenderem os conteúdos conceituais), mas, no final, 

ela percebe que o desenvolvimento de determinadas habilidades poderia fazer parte 

do objetivo de seu trabalho: 

 

Eu tinha a intenção assim: de fazer os alunos melhorar, mas 
melhorar exatamente o quê, né? Eu não tinha isso claro. Então, 
conforme as coisas iam acontecendo, eu via que eles melhoravam, 
melhoravam na fala, melhoravam na apresentação, melhoravam no 
ser críticos, melhoravam em ter ideias, entendeu? Entendiam melhor 
o processo. Tudo isso eu conseguia ver, mas não era um objetivo 
claro a princípio. Isso é uma observação do processo. A partir do ano 
passado, eu comecei a pensar que eu poderia estabelecer esse 
princípio antes e aí sim, traçar um planejamento para chegar naquilo. 
Entendeu a diferença? Antes era uma consequência do trabalho, 
agora vai se tornar um objetivo do trabalho. Acho que é mais ou 
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menos por aí. Acho que deu para entender, não deu? (Entrevista 
final, 2012) 

 

Em 2011, os outros professores também salientaram mudanças verificadas 

em relação à autonomia, autoestima e capacidade crítica, conforme os relatos a 

seguir: 

 

Aumenta sua autoestima, pois fazem atividades que não se julgavam 
"capazes" de realizar. (Cláudio) 
 
Os alunos do nono ano apresentam autonomia, são críticos e 
discutem quando têm outro ponto de vista. Os alunos do 7º estão 
perdendo a inibição e começam a adquirir autonomia. Além disso, se 
sentem motivados com as descobertas. (José, Avaliação final, 2011) 

 

Amélia, um pouco antes de realizar a entrevista final, perguntou o que a 

pesquisadora observara em relação a seus aprendizados nos três anos de 

formação. Foi respondido que dois fatos haviam chamado sua atenção: a) antes, ela 

queria envolver os alunos e agora quer saber quem são esses alunos, o que sabem, 

como agem, quais são seus valores; b) antes ela queria fazer experiências apenas 

para motivar os alunos e, agora, as experiências fazem parte de um contexto 

investigativo para aprender ciências, aprender habilidades de fazer ciências e 

aprender a importância de se fazer investigação. A professora Amélia sorriu e disse: 

“é isso mesmo”. O aluno, para ela, tinha adquirido uma corporeidade, uma 

individualidade. 

 

4.1.5. Os alunos aprenderam a aprender; as habilidades investigativas 

 

A proposta de ensino de ciências por meio da investigação pretende que os 

alunos sejam capazes de: a) aprender ciências por meio da investigação (os 

conteúdos conceituais); b) aprender as habilidades investigativas (os 

procedimentos); c) compreender o que é investigação. 

Uma das características dos projetos investigativos é fazer com que os alunos 

aprendam a investigar: observar fenômenos, levantar questões sobre eles, 

selecionar o que vão investigar a partir das questões levantadas, planejar as ações a 
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serem realizadas, verificar os resultados e comunicar suas dúvidas, dados e 

resultados a outros da comunidade virtual. 

Para Amélia, “o mais positivo foi ver o envolvimento dos meus alunos e o 

crescimento deles a partir das observações”. 

Esses professores, experientes, estão voltados para a aprendizagem de seus 

alunos. Para Nóvoa (2007), a escola deveria estar “focada na aprendizagem”. Ali 

deveria ser um local onde as crianças aprendem a estudar, aprendem a trabalhar. 

Aliás, um dos fatores que levou Amélia a continuar trabalhar com o projeto é 

aprender mais sobre como o aluno aprende, investiga e percebe as coisas. Isso 

significa que está focada na aprendizagem dos alunos, pois, segundo ela: 

 

Então, na verdade, o projeto hoje, a parte científica, eu continuo 
dominando, mas o que me mantém ainda motivado a continuar, é 
conhecer mais esse desenvolvimento do aluno, como ele aprende, 
como ele investiga, como ele percebe as coisas. Isso tudo, eu ainda 
estou tentando me apropriar desse conhecimento.  (Grupo de 
discussão)  

 

Comparando dados coletados nos três anos de implementação do projeto, 

percebe-se que, com o tempo, alunos e professores passaram a se apropriar da 

proposta de investigação. Em 2009, ao serem questionados sobre as contribuições 

do Projeto Investigações Ambientais22, nenhum dos professores participantes 

(incluindo os três que fazem parte desta pesquisa) citou aprendizados relativos à 

investigação, conforme pode ser visto na análise postada no Relatório Técnico de 

2009: 

 

                                            
22

 Na reunião de fechamento 
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Figura 16. Trecho do Relatório Técnico de 2009 relativo à aprendizagens ocorridas 

 

4.1.6. E o que os professores aprenderam 

 

O ensino por investigação 

Para que os alunos possam ter aprendido a investigar, é necessário que os 

professores também tenham aprendido o que é investigar e como se ensina a 

investigar. 

Em 2011, a perspectiva da investigação ficou mais clara para os professores. 

Em relação à questão “o que aprendeu”, na parte que se refere aos alunos, a 

mudança nas respostas indica uma mudança na compreensão do ensino por 

investigação. Cláudio respondeu: 

 

Em 2009: O projeto é mais uma motivação e estímulo. (Avaliação 
final, 2009) 
Em 2010: (houve) uma ampliação dos horizontes do “aprender”, para 
além da sala de aula e dos muros da escola. (Avaliação final, 2010) 
Em 2011: Do meu ponto de vista, vivência mais concreta da 
aprendizagem, todo o processo da pesquisa até a apresentação para 
o público. (Avaliação final, 2011) 

 

Se, no início, o projeto serviu como motivação e estímulo para os alunos, no 

final de 2011, ele já adquiria ares de uma aprendizagem do processo de pesquisa. 

Outros conhecimentos básicos para o ensino, listados por Shullman (2004), foram 
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considerados importantes pelos professores, quando da realização do grupo de 

discussão. Um deles refere-se ao conhecimento didático do conteúdo. Cláudio, sem 

explicar claramente, coloca mudanças na concepção do que é o ensino, e tem o 

apoio da professora Amélia, conforme transcrição abaixo: 

 

Eu evolui bastante em termos de (...) de procedimentos, de 
processos, de atingir de forma diferenciada (...). Trabalhar não de 
forma a passar o conhecimento, mas de trabalhar outras habilidades. 
(é isso mesmo... é legal, diz Amélia) 
De trabalhar a investigação em si (..). Eu nunca trabalhei com 
pesquisa. Era só transmitir conhecimento, transmitir conceitos. 
Basicamente é isso. Agora eu começo a objetivar outras coisas além 
de passar alguns conhecimentos, de passar algumas técnicas. 
(Grupo de discussão) 

 

O papel dos alunos na Investigação 

Além do conhecimento do contexto dos alunos, o ensino de ciências por 

investigação possibilita a construção de outros conhecimentos. Ao planejar um 

projeto investigativo, o professor também deve pensar no porquê daquele ensino e 

porque estão sendo realizados aqueles experimentos. Há uma sequência didática 

que exige um planejamento por etapas, que pode ser muito ou pouco dirigido, 

dependendo dos objetivos dos professores. Há uma necessidade de se estudar o 

conteúdo a ser trabalhado, refletindo como ele é construído pelos sujeitos. Para 

Amélia: 

 

A partir do segundo ano, em que as coisas começaram a mudar para 
o outro lado mais pedagógico, que nem o Cláudio colocou, senti que 
eu tinha que desenvolver uma outra prática e observações diferentes 
em relação aos alunos. Eu senti maior necessidade de conhecer, de 
ler mais, de aprofundar mais a parte pedagógica. (Grupo de 
discussão) 

 

José, em um questionário no final de 2011, colocou que ocorreram mudanças 

em sua prática pedagógica, dentre elas: 

 

- No planejamento, mudou porque passei a permitir a participação 
dos alunos na elaboração e execução do projeto 
- passei a avaliar as atividades procedimentais gerais e não 
específicas de ciências (do conteúdo) 
- percebo que posso permitir a participação dos alunos como 
colaboradores de informações, através do desenvolvimento das 
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atividades propostas em um projeto por eles construído e executado. 
(Questionário metacognitivo, 2011) 

 

Ao possibilitar que os alunos participassem das investigações, no papel de 

investigadores, o professor demonstra: 

 compreensão maior dos alunos, pois ele já deve ter se indagado: até que 

ponto posso ir? O que esses alunos sabem agora e como aproveitar o que 

são capazes de fazer agora para que consigam aprender o que não sabem?; 

 compreensão maior das estratégias didáticas. No caso de professores 

experientes, que trabalham em escolas sem muitos problemas de disciplina23, 

quando se compartilha o planejamento com os alunos significa que o 

professor já tem domínio das melhores estratégias didáticas e sabe como 

negociar o aprendizado. 

 em relação à educação ambiental, os professores demonstram entender bem 

os fins e propósitos de se trabalhar com esse tema (Amélia e José fizeram 

cursos de extensão universitária, com um ano de duração sobre Educação 

Ambiental e Sustentabilidade e Cláudio estava cursando uma especialização 

sobre esse mesmo tema).  

 em relação aos projetos investigativos, os professores demonstram também 

entender, cada vez mais, os propósitos e os fins desse tipo de trabalho com 

os alunos. 

 

O conhecimento didático do conteúdo e a investigação 

A mudança na prática pedagógica e o trabalho por investigação não ocorrem 

rapidamente. Para Shulman (2005), o professor constrói um saber sobre a matéria 

ensinada, ensinando. É no exercício da docência que ele incorpora esse saber. 

Assim, quando uma proposta de formação pretende que haja mudanças na prática 

pedagógica dos professores, ela deve propor atividades que possam ser realizadas 

por eles ou que possam ser refletidas por eles. 

No caso da professora Amélia, ela acreditava que deveria sempre explicar o 

conteúdo aos alunos antes de realizar algum experimento ou prática. Ao vivenciar 

                                            
23

 Conforme relatado por eles. 
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outra forma de trabalhar com os alunos, percebeu que o caminho não precisaria ser 

sempre esse conforme relato abaixo: 

 

Por exemplo, eu vou conversar um determinado assunto com meus 
alunos: investigar a água lá do bairro. Eu tinha necessidade primeiro 
de fazer um trabalho de mostrar para eles a ciência: passar o 
conteúdo. Não passar tudo, mas eu acho que tinha a obrigação: 
como é que eu vou falar para um aluno “andar”, se ele nunca 
aprendeu a andar? Então, eu acho que tinha que dar uma noção, 
uma base para depois, quando eu fosse falar alguma coisa, ele já 
tinha ouvido falar o que era aquilo. Então, eu acho que talvez isso 
seja desnecessário, porque conforme você vai vivenciando, é mais 
fácil você mostrar o resultado ali. E isso eu vivenciei legal, o ano 
passado. (Entrevista final, 2012) 

 

A ideia de Shulman (2005) de que se aprende a ensinar, ensinando, explica o 

porquê do processo de mudanças na prática pedagógica demorar um longo tempo. 

Um movimento pedagógico deve ser vivenciado e refletido para poder ser 

incorporado de forma cada vez melhor pelos professores. Isso pode explicar porque, 

somente em 2011, ensinar o aluno a investigar tornou-se, finalmente, um dos 

objetivos dos professores. 

Outro aspecto destacado por Shulman (2005) refere-se ao conteúdo didático 

do conteúdo. Em uma entrevista à Revista on-line Com Ciência, ele coloca que: 

 

O ensino baseado no PBL requer uma forma de conhecimento 
pedagógico do conteúdo porque o ensino baseado em problemas 
transforma a compreensão da disciplina em formas destinadas a 
estimular, engajar e aprofundar a aprendizagem e compreensão do 
aluno. Engajar e motivar estudantes, guiando-os para enxergar as 
conexões entre as categorias das disciplinas e os reais problemas do 
mundo são aspectos do conhecimento pedagógico do conteúdo em 
professores (SHULMAN, 2010, s/p) 

 

Santos e Infante-Malachias (2008), ao tratarem da formação inicial para 

professores de ciências por meio da resolução de problemas, explicam que, no PBL 

(Problem-Based Learning), os alunos discutem a partir de suas hipóteses e do que 

conhecem, buscam e apresentam informações, argumentam e contra-argumentam e 

elaboram explicações para o fenômeno observado. Ao se apropriarem de exemplos 

que podem servir de modelos para solução de outros problemas, eles estariam 

construindo uma rede de conceitos e modelos de ação. Além disso, 
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O estudante, ao explicitar para si mesmo o que ele conhece sobre 
aquele assunto e o que não conhece, constrói para si estratégias de 
aprendizagem e de metacognição fundamentais para a sua prática 
profissional (SANTOS e INFANTE-MALACHIAS, 2008, p. 572). 

 

O excerto acima, que trata de alunos do ensino superior, encontra paralelo no 

ensino básico. Apesar do Projeto Investigações não propor atividades típicas do tipo 

PBL (Problem-Based Learning) ou por resolução de problema, o aluno deve se 

envolver em uma problemática presente no seu entorno. Ao propor uma análise da 

qualidade da água dos corpos hídricos que abastecem a comunidade, o professor 

faz com que os alunos “vejam” estes objetos que, para serem bem compreendidos, 

precisam ser vistos de diversos ângulos/disciplinas como matemática, biologia, 

química e física. 

O conhecimento didático do conteúdo está em processo de construção junto a 

esses professores. Para Marcelo (2009), esse conhecimento seria uma “espécie de 

amálgama de conteúdo e didática”, pois os professores devem compreender bem a 

matéria e conseguir transformá-la didaticamente em algo ensinável. É um 

conhecimento que integra outros conhecimentos como a compreensão dos alunos, 

dos recursos materiais, das estratégias e dos fins ou propósitos da matéria. 

Deve-se lembrar que a investigação em si carrega estratégias didáticas como: 

observação, levantamento de questões, planejamento de ações, coleta de dados, 

verificação, análise, comunicação. Algumas delas, conforme visto em relatos 

anteriores, foram citadas pelos professores enquanto aprendizados dos alunos nas 

reuniões de fechamento. Em alguns casos, essas estratégias foram citadas 

isoladamente e, em outros, fazendo parte de um planejamento sequenciado. 

Desta forma, os relatos dos professores indicam mudanças na forma de 

conceber o ensino. O saber agora tem uma natureza mais mobilizadora e 

interrogativa. No sentido colocado por Roldão (2007), esses professores estão 

aprendendo a mobilizar elementos de natureza diversa (os diversos conhecimentos 

de Shulman), questionando as ações realizadas, os conhecimentos adquiridos e/ou 

as experiências anteriores. 

Um exemplo interessante foi dado pela professora Amélia, ao narrar um 

acontecimento que a fez mudar de concepção de que é necessário, primeiro, passar 
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um conteúdo para depois se fazer uma prática. É um exemplo que também torna 

clara a “natureza compósita” do conhecimento profissional. Para Roldão (2007), 

essa natureza compósita faz com que os conhecimentos de várias naturezas (do 

conteúdo, didático, entre outros) se transformem, passando a constituir-se como 

parte integrante uns dos outros. “É a capacidade de mútua incorporação, coerente e 

transformadora, de um conjunto de componentes de conhecimento (tomando as 

categorias shulmianas como referente dessas componentes)” (ROLDÃO, 2007, p. 

100). Eis o depoimento da professora Amélia: 

 

Teve um dia que a gente combinou de se encontrar, (...) não sei o 
que a gente tinha programado para fazer naquele dia, mas não deu 
certo, (...).Estava todo o grupo lá. E eu:”está todo mundo aqui. O que 
é que eu vou fazer?” Então, uma das coisas que era importante para 
chegar na conclusão de que tipo de esgoto a gente ia acabar usando 
era saber, por exemplo, a vazão, a velocidade com que a água 
passava naquele rio lá. Isso veio na minha mente, assim, do nada, 
né? Na hora, surgiu aquela ideia. “- Então, já sei! Nós vamos até o 
canal fazer a medida da velocidade da água”. “- Mas professora, por 
que a gente vai fazer isso?”. “- Calma ... chegando lá a gente vai ver. 
Então, pega  aí uma corda, um papel, uma bolinha de isopor e vamos 
lá”. E ninguém estava entendendo nada do que eu estava fazendo. E 
eu também não expliquei nada. Aí cheguei lá e expliquei o que eles 
tinham que fazer, cronometrar, medir a distância, quer dizer, em 
quarenta minutos, eu ensinei os meus alunos a medir o tempo, medir 
o espaço, calcular a velocidade e saber a importância daquilo para o 
nosso projeto. O mais bacana é que a aluna ficou tão empolgada em 
saber aquilo. É que a gente mediu a velocidade em três pontos 
diferentes ... Ela (estava) louca para chegar na conclusão, então ela 
vinha andando no meio do caminho e ia fazendo a conta. E ela assim 
para mim: “-puxa, que legal professora, aprendi a calcular 
velocidade”. Entendeu? Assim, do nada, né? Então, caramba, se eu 
tivesse ficado lá na lousa, ensinar o que é velocidade, a fórmula e 
bababa, eu ia perder uma aula inteira, ensinar uma coisa mecânica e 
o aluno não ia ter aprendido. Talvez ia (sic) saber fazer 
mecanicamente. Mas se fosse na prática, ele não saberia. Ali, foi o 
contrário: a aluna aprendeu na prática, porque eu não ensinei 
nenhum conhecimento anterior, porque eu não ensinei nada. E esses 
dias, eu estava lá ... eu pedi para eles calcularem a distância que 
tinha entre o Sol e a Terra, eu dei a velocidade e dei o tempo. E a 
menina (falou): “- professora, tem que utilizar aquela fórmula que a 
gente usou no ano passado”. Então é assim é uma coisa que ficou. 
Não precisei ficar lá me desgastando e foi uma coisa assim: simples 
assim. Eu acho isso muito legal. Então, talvez agora eu dispense 
essa coisa de falar, de explicar tanto. (Entrevista final, 2012) 
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Esse depoimento ilustra bem todos os aspectos discutidos nesta parte da 

análise e também reforça a ideia de que o ensino é uma atividade relacional. Isso 

porque a mudança na concepção de ensino da professora está relacionada à forma 

como ocorreram as trocas afetivas entre ela e os alunos. Tardif (2008) considera que 

 

as práticas profissionais que envolvem emoções suscitam 
questionamentos e surpresa no indivíduo levando-o, muitas vezes de 
maneira involuntária, a questionar suas intenções, seus valores e 
suas maneiras de fazer. Esses questionamentos (...) exigem do 
professor uma grande disponibilidade afetiva e uma capacidade de 
discernir suas reações interiores portadoras de certezas sobre os 

fundamentos de sua ação. (TARDIF, 2008, p. 268) 
 

A atividade inesperada realizada pela professora, que a obrigou a mudar sua 

forma de dar aula, e a boa receptividade dos alunos à nova proposta fez com que 

questionasse sua maneira de ensinar. Nesse sentido, pode-se pensar que um curso 

de formação continuada só produz mudanças na prática pedagógica se houver 

intenção do professor em efetivar essas mudanças e se houver disponibilidade 

afetiva e capacidade de discernir suas “reações interiores portadoras de certezas 

sobre os fundamentos de sua ação”. 

 

4.2. O processo de formação – as ações realizadas 

 

Conforme explicitado anteriormente, o Projeto Investigações Ambientais 

passou por diferentes etapas, no período de formação continuada. Os professores 

que participaram da formação nesse período vivenciaram os seguintes momentos: 

 encontros presenciais para conhecer a proposta, as ferramentas e as 

fundamentações do Projeto Investigações Ambientais (2009); 

 encontros virtuais com alunos, professores e equipe do Projeto 

Investigações (de 2009 a 2011); 

 acompanhamentos nas escolas (de 2009 a 2011); 

 encontros entre alunos, professores e equipe do Projeto Investigações para 

apresentação e avaliação do trabalho realizado durante o ano letivo (em 

2009, 2010 e 2011); 

 encontros presenciais com professores no papel de pesquisadores (2011). 
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Os encontros presenciais abrangiam palestras, atividades virtuais, vivência 

das atividades propostas nos projetos investigativos, discussões e momentos 

reflexivos. Os temas trabalhados estavam concentrados em três focos: educação 

ambiental, uso de tecnologias digitais e ensino de ciências por meio de projetos 

investigativos. Ao final de cada encontro, os participantes ainda tinham que, no 

fórum virtual, escrever sobre o que aprenderam no dia. 

Nos três primeiros encontros presenciais, os professores conheceram as 

ferramentas que seriam utilizadas para os encontros virtuais entre alunos, 

professores e equipe do Projeto Investigações. Também foram apresentados aos 

projetos investigativos (Ecologia das Águas, Aves, Estação Meteorológica e Agenda 

21), suas estratégias de ação, seus recursos didáticos e seus fundamentos. As 

formações presenciais contavam com uma observadora da equipe do Projeto 

Investigações que fazia anotações do ocorrido. 

Deve-se notar que os projetos investigativos não eram fechados, com uma 

metodologia única. Eles podiam ser trabalhados de diferentes maneiras e por 

professores das mais diversas áreas.  

 

4.2.1. Quando tudo começou: nós e os outros 

Alguns dos dados coletados nos primeiros encontros de 2009 referem-se a 

todos os professores que fizeram parte da formação inicial e não apenas aos três 

sujeitos desta pesquisa – os professores de ciências. Isso porque há registros do 

grupo inteiro que não discriminam especificamente os três sujeitos. Um dos registros 

é chamado de “Relato de observadora”, e foi feito por uma estagiária, que descreveu 

suas impressões sobre a participação dos professores durante o curso. 

O que caracterizou os primeiros encontros foram as descobertas de quem são 

os outros. Havia um misto de desconfiança e de curiosidade por parte do grupo de 

professores. Segundo relato da observadora: 

 

Paira entre os professores uma postura que oscila entre a 
valorização que tem pela sua função, o reconhecimento de sua 
importância e, ao mesmo tempo, um sentimento de que não são 
valorizados o suficiente. No momento em que a formadora X citou os 
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dados do PISA
24

, houve um desconforto e uma pequena discussão. 

Motivos: 
Sentimento acusatório que o professor assimila todas as críticas à 
educação (é como se a culpa fosse atribuída a ele); 
Discordância ou desconfiança em relação à validade da prova. 
(Relato de observadora, 2009)  

 

De um lado, havia os formadores, de outro, os professores. No segundo 

encontro, após três semanas, ainda havia um clima de tensão no ar: 

 

Quando começamos a apresentação da devolutiva dos questionários 
e atividades, alguns professores se incomodaram bastante, pois 
interpretaram nossas falas como uma constatação de que os 
professores SÃO25 assim, e não que isso era uma simples tabulação 
das respostas. (Relato de observadora, 2009) 

 

Os dados que foram tabulados referiam-se a dois questionários: um de prática 

pedagógica e outro de expectativas em relação ao curso de formação. Abaixo, há 

um trecho da devolutiva para contextualizar esse momento: 

 

 

Figura 17. Trecho de devolutiva coletiva discutida com professores. 

 

                                            
24

Programme for International Studente Assessment ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
25

 Destaque dado no relato da observadora 
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Parecia que, para os professores, as respostas perdiam sentido quando eram 

agrupadas e tabuladas, como se adquirissem uma dimensão maior do que o real. 

Para Vygotsky (1987), 

 

uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; em 
contextos diferentes, altera o seu sentido. O significado permanece 
estável ao longo de todas as alterações do sentido (VYGOTSKY, 
1987, p. 125)  

 

Por outro lado, também se pode considerar que a fala, quando exercida pelos 

professores, está validada pelo “grupo”. Quando é exercida por outros, ela perde seu 

valor. A observadora continuou seu relato, colocando que: 

 

com uma explicação mais detalhada do uso dos questionários e da 
natureza da análise que estávamos fazendo, eles entenderam 
melhor e este momento foi rico em trocas e numa discussão a 
respeito da situação da escola e das possibilidades de atuação do 
professor. (Relato de observadora, 2009) 

 

Deve-se destacar que a devolutiva foi para o grupo e não tinha o propósito de 

apontar problemas, nem propor soluções. Quando os professores perceberam que 

era uma prática de investigação e não de julgamento, eles passaram a analisar os 

dados organizados, refletiram sobre as questões colocadas e tentaram tecer 

considerações sobre os fenômenos observados. Não foi a equipe do Projeto 

Investigações quem elaborou as possibilidades de atuação do professor, foram os 

próprios docentes que fizeram isso. 

Esse processo de desconfiança dos professores em relação à devolutiva 

ilustra a ideia de Tardif (2008) de que os saberes dos professores são sociais. Para 

ele: 

 

a consciência profissional do professor não é um reservatório de 
conhecimentos no qual ele se abastece conforme as circunstâncias: 
ela nos parece ser amplamente marcada por processos de avaliação 
e de crítica em relação aos saberes situados fora do processo de 
socialização anterior e da prática da profissão. (TARDIF, 2008, p. 
105) 

 

Ao contrário das devolutivas individuais, que levam o professor a refletir sobre 

sua própria prática a partir de apontamentos do formador, a devolutiva grupal, nesta 
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situação, teve um caráter similar ao do grupo de discussão. Os próprios professores 

observaram os dados e discutiram os que mais os incomodavam. Infelizmente, a 

observadora e relatora dessa reunião não detalhou quais dados provocaram mais 

desconfortos, quais chegaram a impasses e quais se tornaram consenso entre os 

professores. 

A prática das devolutivas continuou em todos os encontros presenciais de 

forma menos conturbada. No terceiro dia, 

 

Quando a formadora X começou sua fala, apresentando a eles a 
devolutiva das atividades realizadas, ou não, de algumas práticas 
pedagógicas, os professores ficaram um pouco desconfortáveis, mas 
o clima estava leve. (Relato de observadora, 2009)  

 

Esse terceiro encontro focou, sobretudo, o planejamento da sequência 

didática dos projetos investigativos que seriam implementados nas escolas. 

Primeiro, os professores realizaram seus planejamentos, depois os apresentaram. O 

sentimento de equipe criado nos três dias de formação foi percebido pela 

observadora: 

 

Depois, seguiu-se uma apresentação (sem discussão) do que os 
professores haviam planejado. Cada um, muito tranquilamente, falou 
de suas ideias. Percebi, neste momento, um clima de grupo, pois não 
havia muitos receios em relação ao julgamento dos pares, mas sim 
uma partilha de ideias. É como se todos estivessem “no mesmo 
barco”. (Relato de observadora, 2009) 

 

Em seguida, uma formadora fez uma palestra sobre sequência didática e os 

professores voltaram a olhar seus planejamentos, desta vez em grupo. 

 

Foi muito interessante a autonomia organizativa deles. Haviam 
professores que participavam de projetos diferentes e questionamos 
com eles como faríamos. Eles mesmos foram se organizando à 
maneira deles e que, na verdade, foi por escola, pois as professoras 
da Escola W ficaram juntas planejando o Ecologia e os da Escola F, 
o Agenda 21. (Relato de observadora, 2009)  

 

A sensação de não estar sozinho e de fazer parte de um grupo foi 

considerado, pela professora Amélia, como um dos pontos altos dos primeiros 

encontros: 
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Os encontros foram agradáveis, apesar de ser no sábado. Curso foi 
muito denso e muito rápido. O gostoso do projeto são as nossas 
discussões, perceber as dificuldades de cada um e como ajudar-nos. 
Fiquei muito a vontade. Espero ter mais encontros para sanar 
dificuldades. 
Legal a interação entre as escolas. A conversa que vai existir entre 
as escolas irá motivar a interação entre nós. (Fórum do professor, 
2009) 

 

José endossa a mesma impressão sobre a aprendizagem colaborativa: 

 

Essa experiência foi feita em grupo onde partilhamos os 
conhecimentos e cada um pode observar os resultados. (Fórum do 
professor, 2009) 

 

A aprendizagem com outros tira o professor de sua posição solitária e o 

coloca na perspectiva de um grupo. Há o outro. Pelo que indicam os depoimentos, 

há poucos encontros entre os professores e há pouca troca de experiência no 

município onde foi realizada a pesquisa. Em 2008, segundo uma das formadoras, os 

professores ficaram contentes, pois, depois de muitos anos, eles teriam a 

oportunidade de frequentar um curso voltado para a área de ciências. 

Nesse curso, eles teriam a oportunidade de conversar com outros da mesma 

área de ensino ou com os mesmos interesses ambientais. Mesmo quando os 

professores se sentiram incomodados ao verem suas respostas tabuladas e 

apresentadas ao grupo, o incômodo não era tão grande, pois eles estavam tendo a 

oportunidade de discutir o que os incomodava e o porquê com seus pares. 

Para Barab et al. (2002), essa situação também exemplificaria o que seria 

uma comunidade de prática, na perspectiva do desenvolvimento profissional. Isso 

porque a atenção não recaiu na 

 

análise tradicional de atributos cognitivos  e práticas de ensino de 
cada professor e, ao contrário, para as interações colaborativas que 
ocorrem entre os professores, em como eles tentam desenvolver e 
melhorar sua prática (Stein et al., 1998). Enquanto a atenção é 
desviada do indivíduo para o grupo, o local onde ocorre a 
aprendizagem também. Em vez de estar localizado na representação 
mental de mentes individuais dos professores, torna-se situado na 
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interacção social entre os membros da comunidade (Grossman, 
1991; Putnam & Borko, 2000). (BARAB26 et. al, 2002, p. 493) 

 

Para esse autor, a aprendizagem ocorre na interação social entre os 

membros da comunidade. Os professores, ao se rebelarem contra os dados e ao 

tentarem analisar aqueles que os incomodavam mais, criaram um espaço de 

interação que possibilitou a construção de novos conhecimentos.  

Conforme pode ser percebido nos relatos postados no fórum e nos relatos da 

observadora, os primeiros encontros propiciaram o desenvolvimento de um 

sentimento de pertença a um grupo de trabalho, quer pela sensação grupal de se 

sentir acuado frente a fala de outros, quer pela sensação de buscar soluções 

coletivamente para os problemas por eles mesmos apontados. É a construção de 

um primeiro passo em direção a um dos descritores de profissionalidade, na 

concepção de Roldão (2005), que é o da pertença a um corpo coletivo. Um corpo 

que partilha, regula e se defende, sendo que, nesse caso, pela definição de quais 

saberes lhe são necessários e quais não. 

 

4.2.2. Os fóruns e as interações 

 

Além dos encontros presenciais, ocorreram encontros virtuais nos fóruns on-

line dos projetos. A intenção era a formação de uma comunidade virtual de 

aprendizagem. 

Segundo Barab (2002), a ideia de comunidade de aprendizagem surgiu da 

insatisfação de formadores de professores com a abordagem individualista de 

formação. Eles consideravam que as comunidades de aprendizagem colaborativas 

ofereciam liberdade de experimentar abordagens e estratégias alternativas com 

apoio de seus pares: 

 

A premissa fundamental dessas intervenções é que grupos de 
indivíduos (os professores que praticam, futuros professores e 
formadores de professores) se reúnem com o objetivo de 
desenvolver relacionamentos em que todos os membros constroem 
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as noções do que significa não só ensinar, mas também como 
transformar as práticas atuais. (BARAB et al.27, 2002, p. 490) 

 

A partir da ideia das comunidades de aprendizagem, a equipe do Projeto 

Investigações criou um espaço virtual (os fóruns) onde ela pudesse ocorrer. Foram 

formados três fóruns: 

a) Fórum exclusivo da equipe do Projeto Investigações; 

b) Fórum dos professores: para uso entre equipe do Projeto Investigações e 

professores; 

c) Fórum aberto para comunicação entre alunos, professores e equipe do 

Projeto Investigações. 

 

No fórum dos professores 

 

Em 2010, foram tabuladas as inserções ocorridas no fórum dos professores. 

Os dados apontam que ocorreram poucas comunicações entre professores (8%) 

conforme se pode observar na figura abaixo. 

 

 

Figura 18. Porcentagem dos destinatários das comunicações realizadas no fórum 2010 (Fonte: Relatório técnico – 2010) 

 

A maior parte das comunicações foi realizada pela equipe do Projeto 

Investigações (55%) e dos professores para a equipe (37%). Em relação ao teor das 
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comunicações, 53% referiam-se a comentários gerais, 43% a relatos dos projetos e 

4% tratavam de dúvidas (figura seguinte). 

 

 

Figura 19. Porcentagem dos conteúdos de comunicação postados no fórum 2010 (Fonte: Relatório Técnico – 2010) 

 

Os dados indicam que, apesar da intenção, o fórum foi pouco utilizado para 

discussão entre professores. Mesmo no ano anterior, quando foram propostas 

muitas atividades para os participantes, no decorrer do ano, praticamente não 

aconteceram comunicações entre eles. A interação ocorria casualmente. 

A maior parte das inserções dos professores estava destinada à equipe do 

Projeto Investigações.  Em geral, elas tinham como objetivo relatar dificuldades no 

acesso aos formulários eletrônicos ou relatar o encaminhamento das atividades 

junto aos alunos. Quase não ocorreram manifestações afetivas como desagrado, 

censura, satisfação. 

O professor Cláudio, ao contrário de outros professores, explorou o uso do 

fórum, dialogou com a equipe do Projeto Investigações e com seus alunos. Ele 

postou comentários, fez sugestões e foi um dos raros que manifestou-se 

afetivamente, demonstrando o carinho que sente pelos alunos como pode ser 

observado na seguinte ilustração: 
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Figura 20. Inserção de professor no fórum do professor 

 

A demonstração de carinho pode ser observada no uso da palavra “meninos” 

entre aspas. Já o tamanho da fonte e o uso do negrito chamam atenção para a 

leitura de um parágrafo em especial. O professor demonstra, nessas postagens, que 

seu trabalho não é mecânico. Suas atividades estão carregadas de afetividade, que 

são perceptíveis na forma como se comunica no fórum. Em outras inserções, o 

professor comenta, bastante satisfeito, sobre os relatos iniciais de seus alunos: 
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Figura 21. Inserção do professor Cláudio sobre seus alunos 

 

Conforme se pode observar das inserções realizadas por Cláudio, o fórum 

possibilitou: 

a) que a atividade docente não fique centrada em uma só pessoa. Ela deixa 

de ser uma atividade solitária, pois o professor tem com quem dividir suas 

descobertas (seus interlocutores), suas estratégias, suas dúvidas; 

b) a expressão de manifestações pessoais 

c) o registro reflexivo. 

Em relação ao registro reflexivo, o professor, ao pensar no que irá relatar, 

relembra situações ocorridas, reflete sobre as informações que serão selecionadas 

(estabelecendo os objetivos daquela comunicação) e as organiza de forma a torná-

las legíveis ao leitor. Ele produz um conhecimento mais aprofundado de sua prática 

e de seu próprio conhecimento. 

Na ilustração da figura acima, percebe-se que, no fórum, existiu uma 

comunidade de ensino, no sentido de haver vários responsáveis pela aprendizagem 

dos alunos. 

 

No fórum dos alunos 

No fórum dos alunos, Projeto Investigações tem uma proposta segundo a qual 

o professor deveria convidar seus alunos a participar da comunidade de 

aprendizagem. Ele se apresentaria, apresentaria o planejamento do que seria feito e 

porquê e os possíveis interlocutores. 
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Figura 22. Explicação de professor sobre o trabalho a ser realizado (2010) 

 

Conforme colocado anteriomente, Cláudio foi o professor que mais utilizou o 

fórum e o que mais incentivou o seu uso pelos alunos. 

 

 

Figura 23. Convite de professor e apresentação do trabalho a ser realizado (2010) 

 

Ao realizar um convite por escrito, o professor se obriga a um planejamento 

prévio do projeto que pretende desenvolver. A preparação das aulas não fica na 

apenas no plano mental. Por outro lado, ele “não perde” as manifestações dos 

alunos. Elas ficam registradas e ajudam o professor a se lembrar de momentos 

ocorridos, faltas e dúvidas que, por ventura, tenham sido esquecidas. Além disso, o 

fato de haver um registro escrito possibilita ao professor analisar suas propostas e 

intervenções realizadas junto aos alunos. 

O fórum pode ser considerado um espaço de aprendizagem, pois oferece a 

possibilidade de articular ideias e receber contribuições. Para Kenski (2003), ele 
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pode ser considerado uma comunidade de aprendizagem se o grupo de pessoas 

estiver reunido em torno de objetivos e interesses comuns obedecendo às mesmas 

regras e limites. Na figura abaixo, a inserção de um aluno de Cláudio contém uma 

pergunta que possibilita a discussão e que ajuda no fortalecimento da comunidade 

de aprendizagem. 

 

 

Figura 24. Dúvida de aluno postada no fórum (2010) 

 

Deve-se destacar que o professor Cláudio, ao realizar uma pesquisa sobre o 

envolvimento dos alunos no projeto Ecologia das Águas, utilizou as inserções deles 

postadas no fórum para fazer a análise. 

 

4.2.3. Os encontros de final de ano 

Os encontros de final de ano possibilitaram aos participantes (professores, 

alunos e equipe do Projeto Investigações Ambientais) conhecer e avaliar os 

produtos e o processo de trabalho de todos e de cada um individualmente. 

 

Como são organizados os encontros 

Nos três anos em que o Projeto Investigações Ambientais foi trabalhado no 

município, foram organizados encontros nos finais de ano similares aos simpósios 

de ciências. 

Havia uma palestra inicial, de abertura do evento, que contava com a 

participação de representantes da USP e dos secretários de Educação e de Meio 

Ambiente do município. Em geral, os palestrantes enalteciam a participação de 

alunos e professores, contavam um pouco de suas histórias pessoais ou do 

município e valorizavam o aprendizado de ciências e de questões ambientais. No 

final, diziam que os alunos faziam parte de uma nova geração de cidadãos, 

responsáveis e capazes de mudar o mundo para melhor. 
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Depois da palestra, os alunos apresentavam seus trabalhos que eram 

debatidos por outros alunos e por representantes da comunidade científica, 

especialmente convidados para o evento. 

Do lado de fora, estavam expostos banners referentes aos trabalhos 

realizados nas diferentes escolas. Por fim, havia um momento destinado à avaliação 

do trabalho realizado durante o ano. 

Os professores consideraram que o encontro de fechamento foi um momento 

importante em suas formações. Para o professor Cláudio, ele era uma: 

 

oportunidade da gente ver o trabalho que foi realizado. E (o fato da) 
gente poder, sei lá: posso fazer assim, posso melhorar aqui, posso 
pensar dessa outra forma. É importante esse fechamento porque 
você pode ver o que cada grupo está fazendo e como está fazendo. 
Então é interessante neste sentido. (Entrevista final, 2012) 

 

No momento da avaliação, os alunos foram colocados em salas destinadas a 

diferentes projetos: na sala 1, ficavam alunos do projeto Ecologia das Águas; na sala 

2, alunos do Agenda 21; na sala 3, alunos do Aves e assim por diante. Dentro das 

salas, os alunos foram agrupados com outros de diferentes escolas para que 

pudessem compartilhar suas experiências e soluções. Nesse momento, eles 

discutiam e registravam suas considerações baseadas em um questionário que lhes 

havia sido entregue anteriormente. Depois, socializavam suas respostas com toda a 

sala, de forma que todos pudessem compartilhar a experiência ocorrida no ano. 

As perguntas28 foram: 

 

  

 O que vocês aprenderam participando desse projeto? 

 O que mais gostaram no trabalho com os projetos de investigação? 

 Quais problemas apareceram durante o desenvolvimento do projeto 
que queiram contar? 

 Você sente que o trabalho desenvolvido possibilitou compreender 
melhor o mundo em que vive? Quais atividades mais contribuíram 
para isso? 

 Quais foram as dificuldades e os benefícios do trabalho em grupo? 

 Durante o projeto, aconteceu alguma mudança na maneira de se 
comunicar com seus professores? 

                                            
28

 Fonte: Relatório Técnico Anual de 2009 com o título “Implementação de Projetos de Educação Ambiental e 
Comunicação utilizando as novas tecnologias de informação – p. 154. 
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 Como vocês utilizaram a internet (site, fórum, formulário eletrônico) 
durante o projeto? Em que ela ajudou no trabalho? 

 Tem alguma sugestão para o ano que vem? 

 

Os encontros e a formação de uma comunidade de ensino e aprendizagem 

Os alunos gostaram de participar do Encontro Juvenil de Investigadores em 

Ciências, em suas diferentes edições. Na tabulação da avaliação final dos alunos de 

todos os professores, há inúmeras solicitações para que esse tipo de encontro 

continue a existir. Eles pedem para: 

 

“Colocarem mais escolas no projeto” 
“Acrescentarem mais municípios no projeto” 
“Que continue com outras classes” 
“Elaborarem mais encontros em um ano letivo” 
“Reunir todas as escolas do município” 
“Mais escolas envolvidas no projeto” 
“Mais encontros no decorrer do ano” 
“Outra visita ao CEPEMA, mais projetos, mais atividades em grupo.” 
“Gostaríamos de vir de novo” 
“Gostaríamos de participar novamente deste evento” 
“Voltar aqui para outro encontro” 
“Que o projeto continue com mais encontros para discutir o trabalho” 
“Fazer 3 dias de festa no CEPEMA com prêmios”. (Avaliação final, na 
parte de sugestões, 2009) 

 

Enquanto os alunos faziam as avaliações nas salas de aula do CEPEMA, os 

professores, por sua vez, foram reunidos na biblioteca para realizarem a avaliação 

do trabalho anual. Primeiro, eles registraram as respostas do questionário 

individualmente e depois as socializaram. As perguntas foram: 

 

 Sobre suas expectativas iniciais, quais foram atingidas e quais não 
foram? 

 Quais foram as contribuições da realização de um trabalho com 
projetos investigativos para a aprendizagem de seus alunos? E para 
sua formação? 

 Em relação às novas tecnologias, quais foram as dificuldades e as 
vantagens em utilizá-las nos projetos investigativos? 

 De um modo geral, que dificuldades ocorreram durante o projeto e 
como fez para superá-las? 

 O que você achou do acompanhamento – pela internet e durante as 
visitas – oferecido pela equipe do Aprendendo Ciências com 
Tecnologia? Como ele ajudou ou poderia ter ajudado? 

 Os projetos foram utilizados para avaliação dos alunos? Se sim, 
quais instrumentos e critérios foram utilizados? 
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 Durante o projeto, aconteceu alguma mudança na maneira como 
você se comunica com seus colegas, gestores, outras escolas e a 
comunidade? 

 O que vocês acharam do envolvimento dos seus alunos? Qual foi a 
percepção deles a respeito dos projetos e a percepção deles a 
respeito de sua própria aprendizagem? 

 Qual foi a participação dos gestores – coordenação e direção – das 
escolas na implementação dos projetos? 

 Escreva aqui sugestões e expectativas para o próximo ano! 

 

Na socialização da avaliação, cada um dos professores pode conhecer os 

problemas e as soluções dos outros para as diversas situações de aprendizagem, 

de relacionamento com a equipe gestora, de relacionamento com a equipe do 

Projeto Investigações, etc. Os professores também puderam lançar um olhar sobre 

eles mesmos, levantando pontos importantes para sua formação e discutindo o que 

foi marcante na realização do projeto. Eles não estavam sozinhos. Eles se 

identificavam com os problemas dos outros, discordavam, percebiam que cada um 

tem uma diferente maneira de enfrentar os problemas e que, cada solução 

aumentava o repertório de experiência de cada um dos professores. Talvez seja por 

isso que, ao final de todo ano, eles peçam que mais professores e escolas 

participem (como os alunos) do Projeto Investigações Ambientais. Esse foi o caso 

Cláudio que, ao final de 2011, sugeriu: 

 

Aumentar os participantes com professores de diversas áreas do 
conhecimento e principalmente aumentar os professores de ciências, 
visto que, os temas estão diretamente relacionados a este 
componente curricular. (Questionário metacognitivo, 2011). 

 

4.2.4. Uma nova comunidade de aprendizagem 

 

Os resultados da avaliação final de 2010, dos professores, indicaram outro 

caminho para 2011: as formações deveriam envolver apenas os interessados e 

deveriam ter mais encontros presenciais. Sabendo que, em 2010, a professora 

Amélia havia conseguido receber remuneração para implementar um dos projetos 

investigativos no contraturno das aulas,  foi elaborada uma proposta para a 

Secretaria de Educação para que todos os participantes da nova fase do Projeto 

investigações ambientais também pudessem receber remuneração. A proposta foi 
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aceita e ficou acordado que as atividades de formação e de implementação dos 

projetos no contraturno seriam remuneradas, através da carga suplementar de 24 

horas mensais, distribuídas da seguinte forma: 

 3 horas por semana de trabalho com os alunos (total de 12 horas por mês); 

 2 horas por semana de planejamento, estudo, pesquisa e avaliação (total de 8 

por mês); 

 1 hora (seria por semana) para participação no grupo de estudo e pesquisa, 

que seria condensada a cada mês em um encontro presencial com 4 horas 

de duração, realizado uma vez ao mês. 

A intenção da equipe do Projeto Investigações era, concomitantemente aos 

projetos investigativos, implementar: 

 

uma nova proposta de formação continuada através da criação de 
um grupo de estudo e pesquisa-ação integrado por professores já 
participantes do Projeto Investigações, pesquisadores do CEPEMA e 
representantes do CAPFC/ SEDUC, a fim de investigar, refletir sobre 
as próprias práticas docentes e intervir conjuntamente para a 
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem na rede 
municipal. (Proposta de Formação Continuada Remunerada para 
Professores, 2011) 

 

A formação deste grupo foi fundamentada nas ideias de João Pedro da Ponte, 

para quem a pesquisa sobre a própria prática ajuda os professores do ensino 

fundamental e médio a resolver problemas ou a contribuir para uma melhor 

compreensão do que se passa na sua prática (PONTE, 2004). Esse autor se 

fundamenta em Demo (2000) para afirmar que não se pretende transformar 

professores em pesquisadores profissionais. 

 

Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o 
profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a 
pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude 
cotidiana. Não é o caso fazer dele um pesquisador “profissional”, 
sobretudo na educação básica, já que não a cultiva em si, mas como 
instrumento principal do processo educativo. Não se busca um 
“profissional da pesquisa”, mas um profissional da educação pela 
pesquisa (DEMO, 2000, p. 1). 

 

Outro ponto destacado pelo autor refere-se à colaboração, considerada como 

uma estratégia fundamental para lidar com problemas que não se resolvem no nível 
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individual. Em um trabalho de colaboração, deve haver a articulação dos objetivos 

comuns do grupo com os objetivos individuais próprios de cada um dos 

participantes.  

Ao avaliar a participação no grupo, o professor José considerou como ponto 

forte a existência de objetivos comuns entre os integrantes, que era, segundo ele, o 

de “melhoria da qualidade de ensino nas suas respectivas unidades escolares”: 

 

Ocorreram mudanças porque ficou o grupo que realmente busca 
novas propostas pedagógicas, que permite a melhoria da qualidade 
de ensino nas suas respectivas unidades escolares. O grupo passou 
a se envolver, ser mais constante e participativo no estudo dos temas 
selecionados e propostos pelos professores orientadores. (José, 
Questionário metacognitivo, 2011) 

 

Além disso, os professores de ciências consideraram fundamentais suas 

participações no grupo para o desenvolvimento profissional de cada um: 

 

A participação em grupos de estudo como o nosso é uma 
oportunidade rara de crescimento pedagógico e profissional e 
gostaria que esta oportunidade pudesse ser compartilhada por mais 
colegas. (Cláudio, Questionário metacognitivo, 2011) 

 

As concepções sobre a profissão docente mudaram no sentido de 
que o professor pode ser um integrante de uma equipe de pesquisa 
educacional (José, Questionário metacognitivo, 2011) 

 

Para Ponte (2004) pesquisar é um processo fundamental de construção do 

conhecimento que começa da identificação de um problema relevante e passa por 

uma busca metódica de uma resposta convincente que se tenta validar e divulgar. 

Beillerot (2001) coloca três condições para se considerar uma atividade como 

pesquisa: a) produzir conhecimentos novos; b) ter uma metodologia rigorosa e c) ser 

pública. 

No caso específico do grupo de professores desta dissertação, eles 

estudaram, em 2011, fundamentos que pudessem ajudá-los na realização de uma 

pesquisa. As atividades feitas englobaram a formação de uma identidade do grupo, 

a discussão do conceito de professor-pesquisador, o levantamento e a discussão de 

metodologias de pesquisa; a elaboração de projeto de pesquisa; a análise e 

reorganização de um artigo científico de um dos participantes do grupo e, 
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finalmente, a escrita de um artigo científico baseado na pesquisa realizada nas 

escolas. Ao final de todos os encontros, os professores registravam o que haviam 

aprendido no dia. 

Os temas de pesquisa escolhidos estavam relacionados ao que os 

professores faziam em suas escolas. Cláudio trabalhou o engajamento dos alunos 

do EJA na pesquisa da qualidade das águas, Amélia analisou o seu processo de 

crescimento nos três anos em que esteve envolvida no Projeto Investigações 

Ambientais e José discutiu a implementação e o planejamento realizado junto com 

seus alunos de um projeto investigativo. 

Cláudio, ao ser questionado sobre o que foi mais marcante nesta experiência 

de 2011, colocou: 

 

Além do domínio da técnica de condução de um processo de 
investigação, que é muito importante, estimulou ou despertou um 
traço de liderança que eu nunca desenvolvi. 
O trabalho com investigação é uma oportunidade de despertar nos 
alunos o protagonismo que despertou em mim. (Questionário 
metacognitivo, 2011) 

 

Amélia respondeu que: 

 

Uma coisa que me marcou muito foi o ano passado. Essa coisa do 
professor-pesquisador. (...) Agora, em relação a essa coisa do 
professor-pesquisador, prá mim foi uma coisa que me chocou, que 
me chamou a atenção, que mexeu comigo no sentido de que eu 
posso estar realmente, não apenas aplicando, mas repensando o 
meu método de trabalho. A gente sempre pensa, mas não 
sistematiza aquilo que a gente faz, né? Você pensa: ah! Isso daqui, 
da próxima vez, eu vou fazer diferente. Ah! Da próxima vez, eu vou 
seguir esse outro caminho. Ah! Da outra vez, eu vou encurtar mais 
isso. (Entrevista final, 2012) 

 

Para Amélia, o grupo de professor-pesquisador foi importante porque acabou 

exigindo uma sistematização daquilo que ela fazia. A reflexão não caia no vazio, no 

esquecimento. A professora acredita que foi a partir da participação no grupo e das 

conversas com as formadoras que ela começou a mudar realmente: 

 

A partir daí é que eu comecei a fazer uma análise mais crítica do 
meu trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. A reflexão, de 
uma forma ou de outra, você acaba fazendo. Mas você faz uma 



129 

 

reflexão, mas você não pondera exatamente aquilo que você está 
fazendo. E a partir do momento de pensar na minha prática 
pedagógica, eu olhar para mim mesma, entendeu? E ver o que eu 
quero fazer, aonde eu quero realmente atingir. (Entrevista final, 2012) 

 

Já José destacou a questão do ser pesquisador e ser professor: 

 

O professor-pesquisador passou a observar não somente o aluno, 
mas as práticas pedagógicas do professor da sala de aula, 
esquecendo assim que ambas são as mesmas pessoas. (...) 
(o que foi mais marcante nesta experiência foi) romper a relação 
entre um professor praticante e um professor pesquisador no mesmo 
ser humano (eu), observando as minhas próprias práticas 
pedagógicas. (Questionário metacognitivo, 2011) 

 

Ao participarem de um grupo de professor-pesquisador, esses professores 

vivenciaram o “processo” de fazer ciência, ao mesmo tempo em que trabalharam 

esse processo junto aos alunos, por meio dos projetos investigativos. 

Segundo os parâmetros norte-americanos (1996), os professores em geral 

precisam: a) saber como nós sabemos o que sabemos; b) aprender o “processo” da 

ciência (o que é uma pesquisa científica e como fazê-la) e c) saber como os fatos, 

princípios, leis e fórmulas estão ligados a ideias importantes. No caso dos 

professores participantes, a compreensão do processo da ciência ficou mais claro no 

último ano (em 2011) quando, eles mesmos, partiram para suas próprias pesquisas. 

 

4.2.5. Análise das etapas formativas 

 

Em 2012, os professores receberam uma planilha na qual deveriam atribuir 

um valor de 1 a 5 para o aproveitamento que tiveram em cada uma das etapas e 

para as estratégias utilizadas durante a formação continuada. 

Na tabela abaixo, os valores atribuídos pelos professores foram somados. Se 

todos os professores tiverem atribuído o valor máximo 5 a uma etapa formativa, isso 

significa que, no total, essa etapa teria conseguido um total de 15 pontos. 
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Tabela 13. Valores atribuídos pelos professores para as etapas formativas 

Etapas de formação 

Formação 
inicial 
(2009) 

Acompanhamento 
fórum 

Uso formulário 
Grupo professor-

pesquisador (2011) 
Encontro de 
fechamento 

encon
tro 

lições 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Encon
tro 

lição artigo 2009 2010 2011 

15 7 14 9 10 13 8 8 15 12 15 15 15 15 

 

As etapas que tiveram maior pontuação estão relacionadas “à presença” de 

outros: encontros da formação inicial (2009), encontros do grupo de professores 

pesquisadores (2011) e encontros de fechamento (todos os anos). Durante a 

entrevista final, Amélia considerou os primeiros encontros de formação muito bons, 

mas que estavam além do que poderiam absorver. Havia muitas novidades. Sua 

proposta era que a formação inicial fosse diluída nos acompanhamentos para que 

todos pudessem realmente aprender. José destacou os encontros no grupo de 

professor-pesquisador, pois “ficou o grupo que realmente busca novas propostas 

pedagógicas (...)  O grupo passou a se envolver, ser mais constante participativo no 

estudo dos temas selecionados” ( questionário metacognitivo). Cláudio considerou 

todas as etapas igualmente importantes, pois considera que seu desenvolvimento 

passou por um processo, não sendo possível dizer que uma foi mais fundamental do 

que a outra. Também foi afirmado que os encontros de fechamento foram 

importantes, pois ali puderam observar como cada um deles desenvolveu o trabalho 

na escola. O enriquecimento não foi na troca de ideias abstrata, mas na troca de 

ideias de produtos realizados. 

As lições de casa não foram bem vistas pelos docentes. No entanto, eles 

destacaram que aprenderam muito com a leitura de artigos quando participaram do 

grupo de professor-pesquisador. 

O acompanhamento no fórum só foi considerado muito bom por Cláudio, o 

único que realmente fez inserções, “conversando” tanto com a equipe do Projeto 

Investigações quanto com os alunos. Os outros professores tiveram muitos 

problemas com o uso da sala de informática e, por isso, utilizaram pouco esse canal 

de comunicação. O mesmo ocorreu com o uso do formulário eletrônico. 
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Das etapas de formação não-presenciais, a escrita de artigo recebeu 

pontuação máxima. Todos os professores relataram terem aprendido muito com a 

produção desse gênero de texto, mesmo que não tenham conseguido produzir como 

um “cientista”. Amélia fez uma incursão reflexiva dos três anos de projeto e escolheu 

como título de sua pesquisa a seguinte frase: “Os alunos mudaram porque eu 

mudei”. 

A atribuição de valores para as etapas indicam que, para os professores, os 

encontros presenciais (aprendizagem colaborativa) e um registro mais sistematizado 

(no caso, o acadêmico) são importantes na formação docente. 

 

4.2.6.  As estratégias utilizadas 

Na mesma planilha na qual os professores atribuíram valores para as etapas 

formativas, foi feita uma tabela na qual eles deveriam atribuir valores de um a cinco 

para as estratégias mais usuais utilizadas nas diversas etapas de formação. Abaixo, 

há uma tabela com o valor total (a soma dos valores atribuídos por cada um dos 

professores) atribuído a cada uma das estratégias utilizadas. 

 

Tabela 14. Avaliação dos professores em relação às estratégias utilizadas. 

Estratégias utilizadas Valor atribuído 

Palestras 13 

Devolutivas 14 

Atividades Experimentais (2009) 15 

Registros Escritos (fórum) 12 

Trabalho em grupo 13 

Discussão Coletiva 14 

Leituras 14 

Saídas de Campo 13 

Acompanhamento 15 

 

Conforme observado acima, os valores atribuídos foram altos no geral. O 

destaque positivo fica com o acompanhamento dados aos professores e às 

atividades experimentais realizadas junto com o grupo em 2009. Como destaque 
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negativo, temos os registros escritos no fórum, que foram realizados apenas pelo 

professor Cláudio na sua maior parte. 

 

Saídas de Campo, palestras, atividades experimentais, leituras 

As palestras não foram tão bem vistas pelos professores. José argumentou 

que, muitas vezes, elas duravam mais do que o previsto. Por outro lado, Cláudio 

lembrou que as palestras realizadas nos encontros de fechamento foram 

interessantes. 

As atividades experimentais foram realizadas apenas no curso inicial, em 

2009 e estavam relacionadas a medições da qualidade da água. Conforme o relato 

da observadora, os professores gostaram muito de terem aprendido e realizado 

esses experimentos. 

O professor Cláudio disse ter aprendido na sua saída de campo, pela abertura 

de olhar que ela proporciona. Já Amélia considerou que a vivência é fundamental 

para o aprendizado. 

Os professores Amélia e José, em relação às leituras, destacaram que as 

realizadas no último ano foram muito interessantes e proveitosas. 

 

Discussões coletivas e trabalho em grupo 

Apenas em 2009, foi realizado trabalho em grupo. Os professores deveriam 

discutir e elaborar um planejamento de um projeto investigativo. Essa atividade não 

teve uma repercussão significativa junto a eles, no momento da entrevista. Ninguém 

comentou nada sobre esse tipo de atividade. 

A discussão coletiva foi uma das estratégias mais constantes utilizadas em 

todas as etapas de formação. Para a equipe do Projeto Investigações, a discussão 

não tinha como objetivo que todos os participantes formassem uma mesma opinião, 

ao final de uma interação. O objetivo era conhecer a opinião dos participantes, 

analisar como novas opiniões estavam sendo construídas a partir da interação entre 

eles e com a mediação dos formadores e se planejar para as próximas intervenções. 

Para os participantes, a discussão coletiva também é interessante, pois eles 

podem se enriquecer mutuamente, ao compartilharem diferentes opiniões. 

As discussões foram usadas de duas formas diferentes: para a construção de 

conhecimento e para avaliação. No primeiro caso, elas poderiam servir para tornar 
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explícito o que era tácito, para construir conhecimentos ou, simplesmente, para 

enriquecimento pela troca de vivências. 

Quando as discussões tratavam de questões ambientais, havia uma grande 

participação, pois os professores se interessavam muito pelo tema e tinham muitas 

opiniões a compartilhar. 

Conforme visto anteriormente, quando o tema tratava de questões da prática 

pedagógica, os participantes chegaram a demonstrar certo desconforto, mas com o 

tempo passaram a aceitar trabalhar com essas questões, conforme afirmação da 

professora Amélia: “o gostoso do projeto são as nossas discussões, perceber as 

dificuldades de cada um e como ajudar-nos”. 

As discussões também tiveram um caráter avaliativo, quando realizadas ao 

final de algum encontro, de alguma etapa ou do ano letivo. Nesse caso, os 

professores avaliavam seu trabalho e, ao socializar, percebiam que havia outras 

formas de se perceber o mesmo aspecto. 

Deve-se destacar que os professores eram mais participativos quando as 

discussões eram presenciais. No fórum, apesar da grande quantidade de inserções, 

havia pouca interação entre eles para discutir algum determinado tema. Aliás, o uso 

fórum não foi tão bem avaliado pelos professores. Apenas Cláudio, o único que não 

atribuiu valor 5 às discussões coletivas29, atribuiu esse valor aos registros escritos 

no fórum e ao uso do fórum enquanto etapa formativa. 

 

Acompanhamento 

Apenas a professora Amélia recebeu acompanhamento presencial na escola, 

o qual considerou fundamental para o seu crescimento profissional:  

 

“E aí, como a formadora X estava comigo também, a gente começou a 
ver esse desenvolvimento maior do aluno em relação ao 
comprometimento, ao conhecimento, à dedicação” (Grupo de 
discussão) 

 

O registro escrito 

O professor que atribuiu maior valor ao registro escrito no fórum foi o 

professor que mais o utilizou. Da mesma forma, o professor que atribuiu menor 

                                            
29

 O valor atribuído foi 4 
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valor, foi o aquele que menos o utilizou. Além do fórum, já comentado, foram 

realizados outros registros escritos como “O quê aprendi hoje”, as diversas 

avaliações, a escrita de artigo entre outros. 

O registro serviu para os mais diversos propósitos, durante os três anos. Em 

um primeiro momento, os professores escreveram para relatar experiências, para 

avaliar (e se posicionar) e para sistematizar as informações. Em um segundo 

momento, o registro, já escrito, foi resgatado e reapresentado novamente aos 

professores no intuito de: 

a) Dar devolutivas aos professores; 

b) Provocar novas discussões a partir da sistematização dos registros e das 

comparações dos registros; 

c) Fazer uma análise temporal do crescimento do professor (montagem de 

portfólio); 

d) Possibilitar aos professores a visão do grupo ao agrupar registros de todos 

os participantes em relação a um determinado tema. 

Para o professor Cláudio: as devolutivas são fundamentais. É importante a 

gente ter esse retorno: qual a percepção de vocês sobre o nosso trabalho (entrevista 

final, 2012). Por meio dessa estratégia de formação, é possível ao professor re-ver 

as suas ações de outra perspectiva. 

Em relação ao item c, em 2009, os professores receberam, no final de ano, 

um portfólio, no qual foram colocados todos os seus trabalhos realizados durante o 

processo de implementação dos projetos investigativos, incluindo suas respostas ao 

questionário de prática pedagógica e de seu perfil, além de seus relatos sobre o 

desenvolvimento das atividades e seus planejamentos. O portfólio foi entregue com 

o intuito de que eles pudessem fazer uma análise pessoal de sua atuação. 

Já o registro feito pelo professor, em geral, foi utilizado para: 

a) Responder às perguntas propostas nos mais diversos questionários: de 

expectativa, de prática pedagógica, de perfil, de avaliação; 

b) Registrar planejamento e relatar o andamento dos projetos no fórum e em 

diários; 

c) Fazer comentários gerais no fórum; 

d) Questionar no fórum; 

e) Orientar alunos, discutir e comentar resultados no fórum; 
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f) Registrar dados em um formulário eletrônico; 

g) Retomar o processo de implementação analisando algum aspecto em 

especial na escrita de artigo. 

Alguns destes registros possibilitaram aos professores compreenderem 

melhor sua prática pedagógica, pois, ao escrever, eles tiveram que voltar atrás, 

rever o que foi feito e selecionar o que seria registrado ou não, destacando o que 

lhes parecia importante. Nesse caso, esses registros serviram para a reflexão da 

prática. No entanto, essa é uma prática que exige constância e organização. A 

professora Amélia, que optou por registrar o andamento dos projetos em um diário 

real – não no fórum; considerou difícil esta tarefa. Em uma primeira versão de um 

artigo, ela considera que “a organização das ideias e sistematização dos registros foi 

o processo mais difícil porque os alunos e o professor não estavam habituados a 

essa prática” (mimeo de artigo escrito, 2012).  

Nesse mesmo artigo, a professora Amélia retoma seus três anos de 

implementação de projetos investigativos junto a seus alunos. Para analisar seu 

processo, ela comparou sua prática em 2009 com a de 2011. Aproveitando o 

portfólio entregue no final de 2009, ela extraiu o seguinte excerto para pontuar 

mudanças na sua forma de atuar: 

 

Segundo a professora, aulas práticas e expositivas são frequentes, 
da mesma forma que o uso de livro didático. Utiliza também 
frequentemente o laboratório de informática, mas não usa o 
laboratório de ciências (não existe esse espaço), nem a biblioteca. 
Eventualmente faz estudos do meio e utiliza experimentos, 
demonstrações e projetos. (mimeo de artigo escrito, 2012) 

 

No mesmo relato, ela coloca que suas aulas, naquela época, 

 

eram dinâmicas e atraentes, mas não tinham fechamento e reflexão 
sobre o aprendizado. Os alunos entendiam o que estavam fazendo, 
mas como todo conteúdo ensinado era fragmentado, aprendia-se 
mecanicamente e logo em seguida se esquecia. 

  

Para contrapor sua prática pedagógica anterior, ela aponta, no artigo, que, a 

partir da participação no Projeto Investigações, começou “a organizar e planejar 

melhor suas aulas de forma a conduzi-las melhor e pensando em qual habilidade 
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eles poderiam desenvolver”. E continua “passei a pensar em expectativas de 

aprendizagem e não em conteúdos a serem desenvolvidos”. 

Conforme ilustrado nas falas acima, a professora Amélia utilizou os registros 

feitos anteriormente para fazer novos registros reflexivos e analisar seu processo de 

mudança. Zabalza (1994), ao tratar dos diários de aula, considera que eles ajudam a 

conservar experiências e permitem a seus autores retomar o que foi escrito, relendo 

e relendo-se. 

Em outro momento de seu artigo, Amélia coloca suas avaliações escritas ao 

final de 2009, de 2010 e de 2011 e afirma que a tabela “exemplifica bem o processo 

evolutivo das minhas ações e compreensões a respeito das práticas pedagógicas 

desenvolvidas durante o projeto”. O excerto abaixo refere-se à pergunta “o que 

aprendeu”: 

 

Tabela 15. Respostas da professora Amélia em relação à questão: o que aprendeu de 2009 a 2011. 

2009 2010 2011 
Já fazia este tipo de 
trabalho, mas 
aprofundou mais. 
Aprendeu que precisa 
deixar mais tempo para 
a finalização 

(alunos) Aprenderam a 
investigar e 
compreenderam que 
tem muitos problemas 
para desenvolver tudo 
que foi planejado 

(alunos) Os alunos do nono ano apresentam autonomia, 
são críticos e discutem quanto tem outro ponto de vista. 
Os alunos do 7º estão perdendo a inibição e começam a 
adquirir autonomia. Além disso, se sentem motivados 
com as descobertas. 
(professor) Além de melhorar o conhecimento, sinto-me 
motivada ao trabalho, pois percebo a evolução dos 
alunos. Além disso, agora com o aprofundamento 
durante o processo de formação aos sábados, acredito 
que vou adquirir e mergulhar em novas estratégias. 

 

Em 2009, ela considerava que já realizava esse tipo de trabalho. Em 2011, no 

grupo de discussão e na entrevista final, ela afirma que não realizava esse tipo de 

trabalho. Muitos dos aspectos do trabalho com investigação só foram percebidos 

depois de 2009. Foi necessário amadurecer e conhecer melhor a proposta para 

entender um pouco mais o que significa ensino de ciências por investigação. E em 

2012, a professora acredita que ainda tem muito a aprender. 

O mesmo fato (não ter compreendido o que é um projeto investigativo) é 

destacado pelo professor Cláudio: 

 

demorou um pouquinho para eu entender a dimensão verdadeira da 
coisa que é trabalhar uma estratégia de investigação, uma proposta 
de conduzir as coisas de modo que o aluno começasse a trabalhar 
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de forma mais científica, de produzir esses conceitos de iniciação 
científica, de pensamento científico, então conduzir as coisas desta 
forma. (Entrevista final, 2012) 

 

A escrita de artigo foi considerada uma etapa fundamental na formação dos 

professores, conforme colocado anteriormente. Ela possibilitou que eles refletissem 

sobre alguns aspectos de suas práticas, que buscassem fundamentos teóricos e que 

se sentissem autores de sua própria história. 

O professor Cláudio discutiu o despertar da consciência ambiental junto aos 

alunos, que ocorreu a partir da implementação de um projeto investigativo, o 

Ecologia das Águas. Para tanto, coletou dados dos estudantes, postados no fórum, 

organizou-os e os analisou. As mensagens no fórum serviram como um portfólio de 

seu trabalho, ao qual pode recorrer para analisar as postagens. Ele investigou a 

implementação do projeto, ao mesmo tempo em que os ensinava a investigar a 

qualidade das águas. O fato do registro dos alunos e do professor terem 

permanecido no fórum virtual possibilitou ao professor voltar atrás e redimensionar o 

seu trabalho docente. 

A escrita dos professores, conforme explicitado no caso de Amélia e de 

Cláudio, serviu tanto como objeto de estudo como prática de reflexão. No caso da 

escrita do artigo, os professores tornaram-se, ainda, autores de sua própria história. 

O que se pode apreender das falas dos professores é que não há uma única 

estratégia ou uma única etapa que possa ser utilizada sozinha. Cláudio considera 

tudo importante: 

 

a pesquisa, a pergunta, a divulgação, a formalização daquilo que 
você aprendeu através de um registro, que aqui no caso seria um 
fórum ou outros tipos de registro, de acompanhamento das etapas de 
observação e, dependendo das análises que você estiver fazendo, 
das observações, dos acompanhamentos, ... Eu entendo tudo como 
um processo, né? (Entrevista final) 

 

Para os três professores, foi importante vivenciar a aprendizagem dos alunos 

e participar dos encontros de fechamento. No entanto, o uso do fórum foi valorizado 

apenas para Cláudio. Amélia considerou o acompanhamento na escola 

imprescindível em sua formação. O que se pode inferir é que cada um deles é 

constituído de forma diferente e aprende de forma diferente. Algumas estratégias 
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funcionam mais com uns do que com outros. Mas, por outro lado, há estratégias que 

se mostraram fundamentais para que se sentissem sujeitos criadores e para 

fortalecer sua visão de profissionais docentes: a escrita de artigo acadêmico e a 

participação em uma comunidade de prática. 

 

4.3. A formação continuada e a comunidade escolar 

 

O fato de alguns professores participarem de um projeto de formação 

continuada na área de ciências não significa que eles conseguirão implementar 

práticas de ensino com abordagens diferenciadas em suas escolas sem enfrentar 

dificuldades. Dependendo da situação, pode ocorrer, inclusive, da formação 

continuada não contribuir no desenvolvimento profissional docente. Isso porque 

existem algumas características que possibilitam esse desenvolvimento: estar 

contextualizado no local de trabalho, ser contínuo e envolver toda a equipe 

profissional (pessoal não docente, professores e gestão) (NÓVOA, 2009; 

IMBERNÓN, 2010; ROLDÃO, 2004). Marcelo (2009) o caracteriza como um 

processo individual e coletivo que tem um caráter intencional visando à mudança 

(MARCELO, 2009). 

Devido a essas características do desenvolvimento profissional, é importante 

analisar como os professores sentiram a implementação de projetos investigativos 

em suas escolas. Outro ponto que se destacou no grupo de discussão e em diversas 

falas dos professores refere-se à motivação que sentem para buscarem aperfeiçoar 

cada vez mais sua prática pedagógica. 

 

4.3.1. A motivação 

As características “intencionalidade” e “visar à mudança” estão presentes nos 

sujeitos pesquisados. No grupo de discussão e no questionário, eles apontaram a 

motivação como elemento fundamental para participar de cursos de formação 

continuada. Essa motivação está relacionada à necessidade de envolver os alunos 

conforme explicitado anteriormente. O professor José explicita esta relação no 

excerto abaixo: 
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Estar sempre buscando algo novo ou, se não for novo, que seja 
diferenciado, principalmente, na conjuntura atual onde tornou-se um 
pouco mais difícil trabalhar com os alunos em função de um conjunto 
de fatores que não vem ao caso discutir agora. (Grupo de discussão) 

 

O professor também acrescenta que a motivação é pessoal: 

 

Com relação à motivação, ela sempre existiu, visto que esta é uma 
característica específica de cada pessoa, por este motivo estamos 
fazendo parte do grupo de estudo. (Questionário metacognitivo) 

 

No grupo de discussão, Cláudio relacionou esse “motivador que leva à 

mudança” à “inquietação”: “se você não tiver inquietação, você não tem espírito para 

correr atrás”.  

Os professores pesquisados carregam em si essa “inquietação”. Eles têm a 

intenção de mudar, no sentido de se aperfeiçoar. Os professores não negam seus 

conhecimentos anteriores, mas buscam caminhos para melhorá-los. Cláudio afirma 

que a motivação “é inerente à minha personalidade, o que mudou é a introdução de 

uma técnica nova (investigações)”. 

Ao mesmo tempo em que os professores destacam que a motivação é 

pessoal, ela não é suficiente para se avançar sozinho. José lembra que “o projeto 

contribui para que a gente mantenha essa inquietação viva, acesa, para a gente 

continuar sempre estudando, independente da idade” (Grupo de discussão). Há um 

reconhecimento de que a atividade docente não é “solitária”. Ela se faz com os 

outros. 

 

4.3.2. A comunidade escolar 

A participação no Projeto Investigações Ambientais fez com que os 

professores se envolvessem em um processo individual e coletivo de 

desenvolvimento profissional. Deve-se destacar, no entanto, que o coletivo 

vivenciado por eles na formação continuada não era o coletivo do contexto de 

trabalho. A escola, apesar de ser considerada um lócus privilegiado de formação 

(IMBERNÓN, 2010; ROLDÃO, 2004, NÓVOA, 2008, FULLAN, 1993), não contribuiu 

para um melhor desenvolvimento profissional dos professores participantes no que 

se refere à abordagens didáticas investigativas. 
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Cláudio, Amélia e José elencaram uma série de problemas que sentiram nos 

três anos em que participaram do Projeto Investigações. Cláudio, por exemplo, não 

trabalhou em uma das escolas na qual possui cargo de professor efetivo por sentir 

que as atividades não seriam aceitas, conforme relato abaixo: 

 

É difícil implementar uma coisa dessas sem mudar uma só vírgula na 
rotina da escola, sem criar um grauzinho de tumulto. É solicitado 
para a gente: a gente não pode alterar em nada o nível de ruído ... 
qualquer coisa. É complicado mesmo. A escola, o espaço, não está 
mais satisfazendo a clientela que a gente atende hoje. Mudou muito 
(...). A escola está presa. (Grupo de discussão, 2011) 

 

Os projetos investigativos propostos preveem atividades fora da sala de aula 

o que, em algumas instituições escolares, não é aceitável. No intuito de realizar o 

projeto, o professor Cláudio acabou por implementá-lo em outro local: 

 

Eu estou concentrando o meu foco na outra escola, porque, à noite, 
lá, a gente tem um ambiente totalmente propício. A direção dá apoio, 
o orientador também, você pode fazer coisa diferenciada. Sendo bom 
para o aluno, sendo pedagogicamente aceitável, eles apoiam 
qualquer situação. Então, é ilimitado. Eles compraram um 
microscópio, já fiz uso dele. (...) E todo o apoio que você precisar, 
fazer fora, eles dão suporte, na medida dos recursos que eles têm, 
das limitações. Mas tem todo o apoio para você fazer um trabalho 
diferenciado. Isso aí é importante. Lá não tem problema se vai fazer 
barulho ou não vai. Se leva para a classe, se leva para fora, ... você 
faz o que quiser desde que tenha algum propósito. (Grupo de 
discussão, 2011) 

 

Nas duas falas do professor, a possibilidade de mudança na abordagem 

didático-pedagógica está sendo vista sob uma perspectiva individual e dependente 

da equipe gestora. Ela é quem direciona o que pode, ou não, ser feito na instituição 

escolar.  

Já José apontou outro problema: demandas externas colocadas para a escola 

sobrecarregando o trabalho do professor. Ele cita os projetos propostos pela 

Secretaria de Educação: 

 

Outra dificuldade que a gente encontra também é envolver todos os lados 
do conhecimento dentro do tempo que você está trabalhando. Minha escola 
tem o seu projeto pedagógico voltado para o meio ambiente. Só que agora 
está mudando um pouco o foco para seguir as diretrizes da Secretaria, 
embora continuemos a trabalhar meio ambiente, mas de forma um pouco 
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diferenciada. Hoje, trabalhamos outros temas associados a sociedade, mas 
não especificamente meio ambiente.  Então, na hora em que você começa 
a desenvolver o projeto mangue, especificamente para 7º ano, a escola tem 
o projeto dela. Eu tenho que tentar acoplar os dois projetos ao mesmo 
tempo porque eu tenho que trabalhar (...). No primeiro semestre foi 
cidadania, agora é cidadania e responsabilidade social. Esses temas têm 
que ser trabalhados e, ao mesmo tempo, com o projeto do mangue. Casar 
esses dois temas é uma situação um pouco complicada. (Grupo de 
discussão, 2011) 

 

Nesta escola, projetos impostos por setores externos à instituição acabaram 

por fazer com que o professor José se sentisse sobrecarregado. Ele não sabia como 

trabalhar a questão da cidadania e da responsabilidade social e conciliar com o 

projeto do mangue.  A imposição de projetos, mesmo que similares ao que está 

sendo feito, foi visto como impossível. Essa sensação está relacionada ao aumento 

de cobranças feitas ao professor. Canário (2008), ao comentar sobre a dificuldade 

em se recrutar novos professores, destaca que eles são “chamados a assumir 

responsabilidades educativas e de gestão fora do seu clássico e restrito território: a 

sala de aula” (CANÁRIO, 2008, p. 134). As muitas demandas impostas ao 

professorado faz com que se sintam demasiadamente exigidos cada vez que uma 

nova imposição é colocada. 

O professor José também apontou outro problema quando comentou sobre as 

dificuldades de implantação de abordagens didático-pedagógicas diferenciadas. 

Para ele, é difícil trabalhar de forma diferenciada em instituições nas quais a cultura 

dos professores não favorece esse tipo de trabalho. Ele justifica seu receio de 

implementar um projeto investigativo na escola Luiz de Sá30 conforme relato abaixo: 

 

Eu montei um projeto de matemática para aprender na prática. Então tinha 
que determinar a área lá na quadra, montamos os grupos e ‘contamos’

31
 na 

classe: tinha seis grupos. (...) [eles tinham que] medir a distância, calcular a 
distância em uma área e saber como cada grupo iria marcar a distância. (...) 
E eu percebi que esse trabalho incomodou um pouco os professores de 
outras áreas. A coordenadora adorou o projeto. Num primeiro momento, foi 
catastrófico [o desenvolvimento do projeto], mas depois começou a dar 
certo e eu voltei outras vezes a usar a quadra, fazer outras experiências. Só 
que a gente percebe que incomoda, o pessoal é tradicional, então eu tenho 
que tomar cuidado. Por isso eu não sei se vou colocar o projeto lá. Eu já 
quebrei a cara uma vez e não vou quebrar a segunda. (Entrevista final, 
2012) 

 

                                            
30

 Nome fictício 
31

 A palavra utilizada foi medimos 
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Para Snoek (2008), um grupo coeso de professores pode impedir a aplicação 

de novas abordagens. Autores como Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002) 

também alertaram para essa questão e colocam que há perigos de uma formação 

encerrada nos professores, pois pode haver uma promoção voltada para os 

interesses corporativos. 

José, com muitos anos de prática de ensino, sabe quando pode realizar, ou 

não, um trabalho com abordagens diferenciadas nas escolas. Em outro momento na 

entrevista final, ao comentar sobre o sistema de ensino de seu município, ele afirma: 

 

Mas é o que acontece: nesse município, há uma linhagem bastante 
tradicionalista. Em parte é bom, porque na avaliação externa, a gente não 
está tão ruim assim. A gente tem nota muito boa. Infelizmente, você tem 
que ser tradicional. Mas esse tradicional pode ser melhorado. Eu acho que 
uma das condutas seria essa. (Entrevista final, 2012) 

 

Mesmo quando uma escola tem uma abordagem diferenciada, numa linha 

construtivista, isso não significa que o professor conseguirá se sentir bem na 

instituição realizando um bom trabalho e sendo reconhecido por isso. Amélia aponta 

que:  

 

A minha escola, apesar de ser uma escola diferente, apesar de ter uma 
proposta diferenciada, apesar de entender a educação de modo diferente, 
eu sinto que eles não abraçaram o projeto de modo integral. Tanto é que no 
primeiro ano eu desenvolvia com as turmas de sala de aula, do meu jeito. 
No segundo ano, por conta da obra que se desenvolveu na minha escola, 
eu não tinha espaço. Então era assim: ou você continua o projeto do jeito 
que você tem condições, sem atrapalhar a escola, ou você desiste. (Grupo 
de discussão, 2011) 

 

No relato apresentado pela professora, percebe-se que a escola tem uma 

proposta de ensino diferenciada, mas, ao mesmo tempo, parece excluir os 

professores das decisões. O projeto pedagógico é da equipe gestora e não do 

coletivo docente.  Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002) já haviam destacado 

sobre um dos problemas da formação centrada na escola: não levar em conta as 

necessidades dos diferentes grupos de professores, da comunidade local e de 

outros grupos. O fato de Amélia não se sentir ouvida fez com que ela relatasse a sua 

mágoa num episódio ocorrido: 
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E outra coisa: quando eu tomo uma iniciativa que envolve a 
comunidade porque se oportunizou (...) e a escola não foi 
comunicada anteriormente porque não deu tempo, porque eu ia 
perder aquela possibilidade de atuação, eu levo bronca a ponto de 
chegar e dizerem para mim que eu deveria levar uma advertência. 
Então, assim ..., eu, professora Amélia, que desenvolvo o meu 
projeto há três anos na escola, eu me senti extremamente magoada 
com essa situação. Então, assim.... eu acho que ás vezes, 
oportunizar isso ... e eu acho que desenvolvo um trabalho na escola 
aonde a escola se diz apoiar o projeto, mas não vejo, efetivamente, 
um apoio. (Grupo de discussão) 

 

Há uma ruptura entre a equipe gestora e a professora Amélia. Apesar da 

equipe gestora se sentir bem preparada pedagogicamente, ela não consegue 

trabalhar com todos os docentes, a ponto de, inclusive, ameaçar com advertências. 

Em relação a esse ponto, tanto Nóvoa (2009) quanto Placco (2006) consideram que 

existe uma dimensão humana e relacional na formação de professores. Pensar no 

professor enquanto ser humano contribui na sua formação enquanto profissional 

docente. A ameaça de “advertência” vai contra essa “disposição” (disposição 

pessoa) apresentada por Nóvoa (2009). 

Para os professores pesquisados, a implementação de projetos investigativos 

em suas escolas não foi fácil. Apesar de acharem que aprenderam muito nos três 

anos de formação continuada, eles sentiram que faltou apoio da escola. José coloca 

que uma das dificuldades foi exatamente essa: “envolver a escola” (Grupo de 

discussão, 2011). 

Apesar desta formação não ter sido centrada na escola, ela apresenta os 

mesmos problemas desse tipo de formação. Oliveira-Formosinho e Formosinho 

(2002) já haviam apontado alguns perigos, como a formação encerrada nos 

professores. Ela pode ficar mais voltada para os interesses corporativos do que para 

a aprendizagem dos alunos. É o caso observado na escola Luís de Sá, na qual o 

professor José sentiu dificuldades em realizar atividades com abordagem 

diferenciada devido a uma certa pressão do “grupo de professores”. 

Outro problema apontado por Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002) 

refere-se à formação de iniciativa da unidade organizacional da escola. Quem 

decide o processo de formação é a equipe gestora e os professores são meros 

executantes das normas estabelecidas. Esse foi o caso observado na escola da 

professora Amélia. 
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Sem o apoio de parcelas dos grupos das instituições de ensino, os 

professores acreditaram, no entanto, terem aprendido muito na formação proposta 

pelo Projeto Investigações Ambientais. O fato do contexto das escolas não ter 

oportunizado momentos de formação para o ensino de ciências por meio da 

investigação não significou uma estagnação no desenvolvimento profissional. Nesse 

período de três anos, eles puderam aprender, desenvolver habilidades e atitudes 

tornando-se mais reflexivos e críticos em relação às suas práticas educativas.  

 

4.4. Contribuições do projeto de formação continuada e o desenvolvimento 

profissional 

 

Os resultados apontaram mudanças na forma como os professores percebem 

o ensino de ciências. Eles passaram a valorizar a investigação enquanto uma 

estratégia didática de aprendizagem dos alunos. Valorizaram também vários 

aspectos que antes passavam despercebidos como o conhecimento que os alunos 

carregam e a possibilidade deles se tornarem protagonistas de suas próprias 

aprendizagens. As falas dos sujeitos da pesquisa indicam que o aluno é a grande 

razão de ser do docente. Apesar de momentos de desconforto, os professores 

sabem que é com eles que devem lidar e é por eles que trabalham. O esforço 

pedagógico é feito no sentido de motivá-los nas atividades de aprendizagem.  

A proposta de ensino por investigação fez com que os professores 

começassem a compreender que a investigação é uma atividade complexa: 

envolve realizar observações, levantar questões, buscar fontes de informações 

(bibliográficas e/ou experimentais), planejar as investigações, elaborar ferramentas 

para coletar dados, propor explicações e previsões e comunicar resultados. Ela 

exige empenho, conhecimentos e capacidade de reflexão do professor. 

Essa proposta também fez com que os professores percebessem que o 

ensino por meio de projetos investigativos também é uma atividade complexa: 

envolve conhecer os alunos, suas características e seus conhecimentos prévios; 

saber planejar prevendo as habilidades, conhecimentos e posturas que serão 

trabalhados; saber como desenvolver a autonomia dos estudantes e envolve saber 

ouvi-los. Todos esses conhecimentos contribuem para se possa fazer com que os 
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alunos aprendam ciência, aprendam o que é ciências e desenvolvam atitudes e 

habilidades investigativas. As falas dos professores indicam que os alunos 

realmente se tornaram mais autônomos, assumiram tarefas, desenvolveram a 

criticidade e trabalharam em equipe. Amélia descobriu que, para o ensino ser 

realmente eficaz, não bastava realizar experimentos e demonstrações em sala de 

aula. Os alunos deveriam se envolver em uma investigação, buscar uma explicação 

para uma ou mais questões. Para ela: “os alunos mudaram porque eu mudei”. 

No entanto, nada disso seria possível, se esses mesmos professores não 

conhecessem o assunto a ser ensinado. Nos projetos em que se envolveram, eles 

estudaram ou voltaram a estudar parâmetros físico-químicos e biológicos das águas, 

o meio no qual vivem as aves da região, questões de desenvolvimento sustentável 

da região em que trabalham. Na formação inicial, foram discutidos tratamentos 

didáticos a esses conteúdos. Foi um dos momentos em que aprenderam a ensinar 

ciência através da investigação. 

A experiência e a disponibilidade para aprender fez com que esses 

professores, com o tempo, passassem a compreender a importância de se trabalhar 

com atividades que desenvolvam habilidades investigativas, de fazer com que os 

alunos compreendam a importância da investigação e de fazê-los entender que os 

conhecimentos científicos foram construídos por meio de procedimentos 

investigativos. Eles ainda afirmam que se sentem cada vez mais seguros para 

desenvolver atividades de pesquisa. 

As falas dos professores indicam ainda que ocorreram mudanças nas 

concepções de ensino. Ele deixou de ser transmissivo e/ou demonstrativo, 

tornando-se mais participativo e construtivo. Ocorreram mudanças na forma de 

avaliar, que passou a englobar aspectos atitudinais e procedimentais, pessoais e 

coletivos. Por fim, os professores colocaram que, agora, sentem mais necessidade 

de aprender a parte pedagógica. 

Para além dos aspectos técnicos da profissão, e após três anos vivenciando a 

implementação de projetos investigativos, os professores consideraram que esse 

tipo de aprendizado necessita de tempo para ser construído. Segundo eles, é 

necessário refletir, discutir com os outros, ver como cada um desenvolveu seu 

projeto para realmente compreender o que significa ensino de ciências por meio de 

projetos investigativos. Isso não ocorre da noite para o dia. Nesse sentido, uma das 
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contribuições do Projeto Investigações foi fazer com que os professores 

percebessem que a formação deve ser contínua para que ocorra um 

desenvolvimento profissional. 

A disposição para aprender demonstrada por esses profissionais junto com a 

experiência proporcionada pelo Projeto Investigações fez com que os professores 

compreendessem que o aprendizado necessita de tempo, o que possibilitou que 

eles se engajassem em um processo voltado para o desenvolvimento de suas 

competências profissionais.  

Esses aprendizados foram possíveis porque foram utilizadas algumas 

estratégias que os professores apontaram como eficazes. Uma delas foi a 

organização de encontros de encerramento nos moldes de congressos científicos. 

Essa era uma oportunidade de os alunos comunicarem seus trabalhos, discutirem 

resultados, participarem de avaliações sobre o processo de aprendizagem ocorrido 

no decorrer do ano. Também foi uma oportunidade para os professores 

compartilharem seus trabalhos e seus caminhos metodológicos, além de poderem, 

eles também, avaliarem os diferentes processos de ensino. Por fim, tanto alunos 

quanto professores puderam conhecer diferentes realidades escolares, diferentes 

formas de organização e diferentes comunidades. Conhecer o outro possibilitou o 

enriquecimento de todos. 

Outra estratégia proposta pela equipe do Projeto Investigações Ambientais foi 

considerada fundamental por eles: a comunidade de professores-pesquisadores. 

Foi nesta comunidade que eles puderam investigar como estava ocorrendo a 

implementação de projetos investigativos. Foi ali que o professor Cláudio sentiu que 

o trabalho com investigação foi uma oportunidade “de despertar nos alunos o 

protagonismo que despertou em mim”. O foco da comunidade não era o de 

transformar o professor em pesquisador, mas fazê-lo investigar sua estratégia 

didática ao mesmo tempo em que trabalhava a investigação enquanto estratégia 

didática. 

Para os professores, a participação nesta comunidade foi importante porque, 

segundo eles, só estavam os que realmente tinham interesse. A motivação inicial 

de se desenvolver profissionalmente não desaparecia. Conforme José, “o projeto 

contribui para que a gente mantenha essa inquietação viva”. Os outros participantes 

foram fundamentais no desenvolvimento profissional de cada um. Houve uma 
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valorização do trabalho em uma comunidade formada por professores-

aprendentes, onde um apoia o outro, aprende com o outro, contribui com o outro. 

Nesta comunidade houve um compromisso com a investigação, aspecto importante 

no desenvolvimento profissional (NÓVOA, 2008, 2009; IMBERNÓN, 2010; 

CANÁRIO, 2008). 

O registro escrito foi considerado uma estratégia boa pelos professores, 

apesar de terem considerado a escrita de artigo um pouco trabalhosa. O registro 

propiciou momentos de reflexão e de construção de conhecimentos tanto por ter 

servido enquanto memória de fatos ou pensamentos anteriores quanto por ter 

exigido uma construção de uma narrativa. Do registro que haviam realizado ao longo 

dos três anos, os professores puderam retomar e refletir sobre sua pessoa enquanto 

professor, as mudanças que ocorreram em suas concepções e analisar seus 

próprios alunos. 

Outro ponto a ser lembrado é que a formação estava centrada nos 

professores. A equipe do Projeto Investigações buscou estar constantemente perto 

dos professores, fosse por intermédio do fórum virtual, de e-mails ou pelo 

acompanhamento das atividades nas escolas para ajudá-los em suas necessidades. 

Amélia lembra desses momentos: 

 

A troca mesma que eu fazia com a formadora. Acho que a formadora 
ajudou muito nesse sentido. Eu conversava muito com ela sobre os 
meus anseios, as minhas angústias e assim ... o quanto eu sonhava 
que isso podia ser bacana, né? (Entrevista final) 

 

Todas essas estratégias possibilitaram a troca de experiências, o compartilhar 

diferentes estratégias de ensino, a divulgação dos trabalhos realizados, a avaliação 

em grupo, a sistematização e uma análise mais crítica do trabalho. Dessa forma, foi 

possível refletir sobre os aprendizados e construir um corpo coletivo. 

Pode-se afirmar que a formação, apesar de centrada nos professores, não 

estava voltada a interesses corporativos. Ela estava baseada em um movimento 

pedagógico externo, que é o ensino de ciências por meio da investigação. O 

movimento ocorreu nos dois sentidos. 

Segundo os participantes, não é usual a existência de “cursos de 

capacitação” na área de ciências e na área de ensino de ciências. Para eles, foi 
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importante que o Projeto Investigações Ambientais tenha proporcionado esses 

conhecimentos. No entanto, essa formação não foi realizada no sentido de 

compensar uma má formação inicial dos professores. Muito pelo contrário, ela 

buscou ouvir os professores, conhecer suas necessidades e apresentar uma 

abordagem didática que poderia, ou não, ser implementada pelos docentes 

seguindo um planejamento elaborado por eles mesmos. Eles tiveram autonomia 

para trabalhar o conteúdo escolhido, tentando fazer com que os alunos pudessem 

se tornar investigadores desse conteúdo.  

Não se pode afirmar, no entanto, que todas as estratégias utilizadas foram 

boas ou que foram utilizadas todas as boas estratégias. A literatura apresenta outras 

estratégias não mencionadas ou não detalhadas pela equipe como: discussões de 

caso (NÓVOA, 2009; SHULMAN, 2005, NRC, 2000) implementação curricular (NRC, 

2000), ou vídeo-formação (NRC, 2000, CARVALHO e GONÇALVES, 2000). Tendo 

em vista a diversidade de professores participantes em cursos de formação 

continuada, é importante trabalhar também com estratégias variadas. No caso 

específico do Projeto Investigações Ambientais, os dados coletados mostraram que 

algumas estratégias se encaixaram melhor com determinados professores do que 

outras. Mas seria útil que a equipe formadora tivesse definido mais claramente o 

objetivo de cada uma delas, fato não observado nos relatórios técnicos anuais. É 

possível que o estudo das estratégias possibilitasse intervenções mais eficazes. 

Um ponto, no entanto, merece destaque: o contexto da escola. Os 

professores, nos três anos de vivência no Projeto Investigações Ambientais, 

participaram de duas comunidades: a comunidade de professores-pesquisadores e 

a comunidade escolar na qual atuavam. Em uma delas, eles podiam discutir e refletir 

sobre si mesmos e os processos investigativos (dos professores e dos alunos). Um 

professor apoiava o outro. Reconhecia sua existência e sua prática. Suas 

concepções sobre ensino de ciências por meio de projetos investigativos estavam 

sendo construídas nesse meio: de professores de ciências e de professores 

interessados em investigações ambientais. No contexto da comunidade escolar, a 

comunicação se perdia. Pelas falas dos professores, o trabalho realizado era 

solitário. Em alguns casos, sem apoio de direção ou de outros professores. Além 

disso, em suas escolas, eles não teriam como dividir algumas de suas experiências 

no ensino de ciências, pois, em geral, eram os únicos docentes dessa área.  
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Os professores sentiram, e ressentiram, a falta de ações e de apoio no âmbito 

institucional. Alguns relataram dificuldades para trabalhar em equipe e outros para 

serem aceitos pela equipe gestora. Houve um isolamento profissional que não 

propiciava o desenvolvimento profissional. Nesse sentido, na tentativa de apoiar 

sempre o professor, a equipe do Projeto Investigações se dispôs a fazer formações 

nas escolas, no horário de trabalho pedagógico, para que se conseguisse formar 

uma comunidade de professores-alunos em cada uma das instituições. Mas não 

obteve bons resultados. 

O que se pode concluir dessa divergência é que, na escola, há dificuldades 

de comunicação e de ação em torno da organização curricular. A dificuldade do 

professor José em trabalhar com as diferentes demandas externas aponta para a 

falta de um trabalho conjunto da equipe escolar para articular ações de ensino que 

atendam as diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos. Os projetos 

investigativos propostos são abertos para que se trabalhe com as várias áreas de 

conhecimento de forma integrada, no entanto, é necessário se organizar para isso. 

O caso dos professores Cláudio e Amélia aponta para o isolamento do professor em 

suas instituições de ensino, refletindo também um tipo de organização de ensino 

fragmentada e na qual o professor é o único responsável pelos seus atos. 

Assim, tendo em vista de que há uma especificidade no ensino de ciências, 

seria fundamental que os professores pudessem participar de comunidades de 

práticas formadas por professores interessados nesta área de ensino e que essas 

comunidades pudessem dialogar com as comunidades de prática das instituições de 

ensino. Ao participarem dessas comunidades, os professores estariam reforçando 

sua identidade profissional, seu sentimento de pertença a um corpo coletivo, pois 

poderiam definir melhor os saberes específicos da profissão e os saberes 

específicos de suas áreas de ensino, e teriam a oportunidade de fortalecer o poder 

de decisão coletivo (Roldão, 2005). 

No entanto, os bons resultados continuam no nível do pessoal. O professor 

Cláudio pretende, para 2012, elaborar um Grupo de Alunos-Investigadores no 

contraturno da escola. Com a diminuição do número de classes e aumento de 

número de escolas, o professor José ainda não sabe o que conseguirá realizar em 

2012. E a professora Amélia continuará a trabalhar no contraturno investigando o 

entorno da escola. 
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De qualquer forma, e com toda certeza, o Projeto Investigações Ambientais 

ajudou no desenvolvimento profissional dos professores pesquisados ao estimular a 

necessidade de continuar a aprender, a investigar e a refletir. Ajudou ao trabalhar 

com estratégias de reflexão e de investigação como o registro escrito, a troca de 

experiências, o uso de ferramentas virtuais e de pesquisa. Ajudou ao fazer com que 

construíssem conhecimentos ou saberes específicos profissionais. Além disso, abriu 

caminhos para que fossem produzidos conhecimentos e possibilitou que estes 

pudessem ser comunicados em uma comunidade de profissionais. 

Amélia, depois de ter realizado uma atividade que nunca faria antes de se 

engajar no Projeto Investigações Ambientais, foi questionada sobre quais 

“sabedorias” o professor precisaria ter para chegar ao momento em que ela chegou, 

como chegou. Ela sintetizou: “acho que é toda uma evolução, uma reflexão sobre a 

sua própria prática e ver que o aprendizado não é uma coisa estanque”. 
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do momento em que se decidiu pesquisar o papel da formação 

continuada no desenvolvimento profissional docente, surgiram muitas dúvidas, 

conforme a leitura de vários estudos era aprofundada. Os autores apontavam uma 

multiplicidade de aspectos, envolvidos tanto na formação quanto no 

desenvolvimento profissional. Enquanto isso, os dados coletados confirmavam o que 

a literatura já expusera. Assim, ao mesmo tempo em que a autora desta dissertação 

acreditava estar aprendendo muito, ficava a sensação de que a pesquisa não 

forneceria novas contribuições ao mundo acadêmico. No entanto, ao analisar o 

desenvolvimento dos professores, após sua participação no projeto de formação 

continuada, as particularidades da proposta e os diferentes contextos de formação 

tornaram os resultados mais claros e, acredita-se, podem contribuir aos vários 

estudos sobre esse tema. 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa era analisar o processo de 

formação continuada referente ao ensino de ciências por meio de projetos 

investigativos, junto a professores de ciências, e verificar no que ele contribuiria no 

processo de desenvolvimento profissional dos professores pesquisados, foi possível 

identificar que as propostas teóricas dos diferentes autores encontram ressonância 

no desenvolvimento profissional, tal como percebido pelos alunos, pelos formadores 

e pelos próprios professores envolvidos. 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados dois instrumentos de coleta 

de dados: o grupo de discussão e a entrevista final, além de recorrer-se aos 

diferentes documentos, relatórios e instrumentos utilizados e produzidos no 

Processo de Formação vivido pelos professores desta pesquisa. A intenção era 

ouvir os professores, apreender o que consideravam ter aprendido e estabelecer 

relações entre a formação continuada e o contexto das escolas para, a partir daí, 

verificar as possíveis contribuições do projeto de formação continuada no 

desenvolvimento profissional docente. Para aprofundar o estudo, os registros 

realizados anteriormente foram comparados com a fala dos professores. 

Os resultados apontam que os professores mostram compreender e valorizar 

a investigação enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem de ciências. Eles 
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aprenderam ciência, a fazer ciência e sobre a ciência. Suas falas indicam que 

consideram importante conhecer os alunos, deixar que participem do planejamento 

das atividades investigativas e apostar na capacidade deles desenvolverem 

habilidades investigativas. Por outro lado, os professores demonstraram um maior 

conhecimento de si, ao perceberem que muitas crenças do início da formação foram 

modificadas, como: o experimento pelo experimento, o ensino transmissivo e o 

demonstrativo. Eles também passaram a valorizar o uso de algumas estratégias de 

comunicação e de reflexão pelos alunos, como o encontro de final de ano; e, no 

caso específico de um dos professores, do uso do fórum. 

Em relação ao desenvolvimento profissional, os professores demonstram 

valorizar a formação contínua, o aprendizado junto com outros profissionais em 

comunidades de prática, a participação em encontros nos quais podem divulgar e 

conhecer outros trabalhos. As falas indicam que houve um empoderamento por 

parte deles sobre seu próprio trabalho, pois passaram a valorizar suas ações e seus 

saberes didático-pedagógicos. Por fim, eles se sentiram apoiados para continuar a 

aprender, a investigar e a refletir. 

Pode-se considerar que os resultados apontam que a formação continuada 

contribuiu no desenvolvimento profissional dos professores, apesar do contexto das 

escolas expostos por eles. Esta é uma área sobre a qual ainda é necessário investir 

mais, para que os professores possam se sentir fazendo parte de um coletivo 

preocupado com uma real aprendizagem de seus alunos. Conforme afirmado 

anteriormente, o desenvolvimento do professor depende do contexto no qual ele 

ocorre, pois a escola é o lócus privilegiado de formação e de desenvolvimento 

profissional docente.  

Embora o contexto escola não tenha sido favorável para a formação e o 

desenvolvimento profissional dos professores, o Projeto Investigações o foi, devido a 

algumas particularidades do projeto. Uma delas é que os formadores estavam 

preocupados em investigar como os professores aprendiam. Da mesma forma que 

um professor precisa investigar como ele ensina investigação, o formador deve 

investigar como ele forma o professor e como sua prática pedagógica interfere no 

aprendizado do aluno. Os formadores coletaram muitos dados, nos três anos de 

Projeto Investigações, e fizeram algumas pesquisas como: a) uso do fórum pelos 

alunos e professores; b) os aprendizados proporcionados pelo projeto Plantas 
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bioindicadoras; c) a investigação do entorno pela escola; d) os encontros de 

fechamento e a enculturação científica, entre outros (fonte: relatórios técnicos anuais 

de 2009, 2010 e 2011), o que foi muito útil como dado complementar deste trabalho. 

Outra característica é que o Projeto Investigações não apresentava projetos 

investigativos fechados para serem executados. Era necessário que os professores 

planejassem as atividades que desenvolveriam com seus alunos. Os formadores só 

conseguiriam investigar suas práticas se eles se colocassem enquanto sujeitos. 

Aliás, deve-se lembrar de que esta pesquisa só foi possível porque os professores 

se tornaram protagonistas: planejaram atividades, registraram, investigaram, 

coletaram dados, refletiram, participaram de encontros e de atividades extraclasse, 

escreveram artigos.  

Outro fator que ajudou no desenvolvimento profissional dos professores 

refere-se ao fato de o Projeto Investigações ter apoio institucional da Secretaria de 

Educação do Município, da Secretaria do Meio-Ambiente, da Oficina Pedagógica, do 

CEPEMA e das escolas. Os encontros de fechamento foram possíveis graças à 

ajuda da SEDUC, que forneceu os ônibus e apoiou os professores para que 

participassem do evento. A Secretaria também financiou a viagem da professora 

Amélia para Cuba, onde ela apresentou um relato de experiência sobre a 

implementação do projeto Ecologia das Águas em sua escola. Além disso, os 

professores foram remunerados por participarem do grupo de professor-

pesquisador. 

A Oficina Pedagógica, por sua vez, divulgou a proposta do Projeto para 

professores, diretores e coordenadores. A Secretaria do Meio-Ambiente contribuiu 

nas diversas atividades de enculturação científica realizadas pela equipe do Projeto. 

E o CEPEMA, além de ceder o prédio para os vários eventos, também abriu suas 

portas para que professores realizassem pesquisas nos laboratórios, com o apoio de 

seus cientistas. 

Ainda na dimensão institucional, o Projeto buscou articular várias ações junto 

às escolas, para que os professores participantes pudessem realizar suas atividades 

de forma que não se sentissem tão desamparados. Aliás, deve-se destacar que, 

apesar das dificuldades de implementação dos projetos investigativos por parte de 

alguns professores em suas respectivas escolas, a equipe do Projeto afirmou ter 

sido bem recebida nas diversas instituições de ensino. 



154 

 

Por fim, considera-se que a compreensão do ensino de ciências por 

investigação só foi possível porque, concomitantemente à compreensão, ocorriam 

mudanças no processo de desenvolvimento profissional dos professores. O fato de 

perceberem a importância da investigação sobre a prática; da reflexão; do uso de 

diferentes estratégias para investigar e refletir e de valorizar o tempo enquanto 

aquele que permite o crescimento, fez com que pudessem: aprender a ensinar 

ciências por meio da investigação, tornar-se um investigador e aprender ciência por 

meio da investigação. Ou seja, a compreensão do ensino de ciências por 

investigação foi possível graças ao desenvolvimento profissional, da mesma forma 

que o desenvolvimento profissional foi possível graças ao trabalho de formação 

realizado para que os professores compreendessem o ensino de ciências por 

investigação. 

Considera-se que essa pesquisa pode contribuir para a reflexão sobre o papel 

da formação continuada e o ensino de ciências por investigação no desenvolvimento 

profissional de professores de ciências. Na revisão bibliográfica, foram encontrados 

poucos trabalhos relativos ao desenvolvimento profissional e ensino de ciências. 

Não foram encontrados trabalhos que relacionassem ensino de ciências por 

investigação, formação continuada e desenvolvimento profissional. 

Concorda-se com Nóvoa (2008), quando diz que há um consenso discursivo 

sobre o que fazer em relação à formação docente. Todos sabem o que deve ser 

feito. No entanto, os caminhos para a ação ainda não estão prontos. De forma 

modesta, o Projeto Investigações pode contribuir para isso, na medida em que 

reforçou dispositivos e práticas de formação baseados na investigação, a partir de 

uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho e na medida em que 

buscou reforçar a presença pessoal e pública dos professores em várias esferas fora 

da escola. Nesse sentido, uma das contribuições dessa pesquisa foi relatar essa 

experiência formativa. Espera-se que, de vários relatos de boas experiências, se 

possa construir uma rede de caminhos que levem à profissionalidade docente. 

Gostaria de finalizar esse relatório colocando que tudo é possível quando os 

sujeitos da pesquisa contribuem enquanto protagonistas. Ao longo das análises e 

das entrevistas recorrentes senti a vontade deles colaborarem, e vi o quanto é 

importante ouvir o professor. De novo, me apoio em Nóvoa, que afirma que é 

necessário deixar os professores falarem. 
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7. APÊNDICES 

 

APÊNDICE. A equipe formadora: descrição, história e ferramentas 

 

Formação da equipe 

 

A equipe de Investigações Ambientais foi montada a partir de uma proposta 

do CEPEMA (Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente), que é 

vinculado à Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, para a equipe 

ACT (Aprendendo Ciências com Tecnologia), vinculada à Escola do Futuro da 

Universidade de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. Surgimento do Projeto Investigações Ambientais 

 

O objetivo era desenvolver projetos educativos ambientais para serem 

implementados em escolas públicas em um município do interior de São Paulo, 

enquanto projeto de compensação ambiental. 

 

Equipe ACT 

A equipe do ACT pesquisa o uso das NTICs (Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação), nas escolas de educação básica, ao desenvolver e 

implementar projetos de ensino de ciências investigativos e temáticos, nos quais 

temas como botânica, astronomia, fisiologia, ecologia, energia e outros são 

CEPEMA – 

POLI-USP 

ACT – Escola 

do Futuro-

USP 

Projeto 

Investigações 

Ambientais 
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discutidos pelas escolas participantes. Os estudantes investigam problemas reais de 

sua própria comunidade, cuja solução é desconhecida, através da coleta de dados, 

trabalho em grupo e intercâmbio de ideias e resultados. Com isso, espera-se que os 

alunos consigam se envolver na investigação verídica da realidade local para 

compreender processos e questões globais. 

Os professores das escolas participantes recebem treinamento para usar as 

ferramentas de comunicação disponíveis e para desenvolver os conteúdos 

abordados. Na escola, o professor ensina seus alunos a utilizarem as ferramentas 

de comunicação na pesquisa, na troca de informações, na postagem e análise de 

dados e na discussão e comparação de resultados. Há uma equipe de apoio que 

acompanha o desenvolvimento das atividades na escola, oferecendo suporte para 

dúvidas e mediando as atividades desenvolvidas (FEJES et al, 2004; SANTOS-

PEREIRA, 2005; SANTOS-PEREIRA et al, 2005). 

Para Bizzo e Othero (2000), esses projetos possibilitam aos professores que 

trabalhem com o ensino de ciências de forma diferente, criativa e desafiadora. Esses 

projetos: 

 

têm como objetivo proporcionar aos alunos oportunidades de 
exercitarem habilidades próprias do trabalho científico, através da 
investigação de problemas, da coleta de dados e da socialização dos 
resultados. Os projetos de ciências devem também desenvolver o 
interesse e a motivação do aluno, proporcionando momentos de 
reflexão e análise de problemas. (BIZZO, 1998, apud SANTOS-
PEREIRA, 2005, p. 61) 

 

Fejes et al. (2004, p. 4) colocam ainda que as intenções do trabalho deste 

grupo são: 

 

 Proporcionar o uso das novas tecnologias, favorecendo sua 
utilização como ferramenta de aprendizagem e comunicação; 

 Favorecer a comunicação entre alunos e professores de diversas 
instituições; 

 Promover o gosto pela ciência em jovens pesquisadores, através 
de sua própria experiência prática; 

 Permitir que o conhecimento das ciências do cotidiano se 
transforme em um elemento para que os alunos-pesquisadores 
exerçam seu papel como cidadãos ativos e 

 Proporcionar situações-problema onde a solução envolva utilizar 
os recursos do método científico para o desenvolvimento de um 
pensamento autônomo e crítico. 
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CEPEMA 

O Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente (CEPEMA), da 

Universidade de São Paulo, dedica-se, desde 2006, à pesquisa e educação 

ambiental. A missão principal é o desenvolvimento de pesquisa dedicada à solução 

de problemas ambientais, em um ambiente multidisciplinar. A Petrobrás convidou 

este grupo para que ele coordenasse um estudo técnico e social, enquanto parte de 

um acordo de compensação ambiental nos anos de 2009 e 2010. Fizeram parte 

deste estudo as unidades de Engenharia Química da Escola Politécnica, o 

departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, o departamento 

de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas, o Instituto de Botânica e o grupo Projeto Investigações.  

 

Os projetos temáticos de investigações ambientais 

A equipe foi montada para realizar a implementação de projetos investigativos 

ambientais nas escolas públicas do município em questão. Um dos projetos 

temáticos foi elaborado em parceria com o Instituto de Botânica. Os outros foram 

aprimorados a partir de outros já existentes na Escola do Futuro.  

 

A implementação do projeto - 2008 

Em 2008, a equipe do projeto foi até o município, no qual seriam realizadas as 

ações de formação, com a intenção de apresentar a proposta para o Secretário da 

Educação. Este se interessou pelo curso de formação e convidou os gestores das 

escolas para participar de um evento de apresentação do projeto no espaço do 

CEPEMA. Mais tarde, os gestores divulgaram a proposta em suas escolas para os 

professores que quisessem participar. 

Antes de iniciar a formação junto aos professores, foram elaborados dois tipos 

de questionário, um para os gestores e outro para os professores, no intuito de 

levantar as características dos professores, dos gestores, das escolas e do 

município. O questionário abrangia desde temas sobre a prática pedagógica e o uso 

das novas tecnologias até aspectos afetivos de identificação com o município. 

Para atender esse público com um tratamento diferenciado, foi criado um site 

específico para o Projeto. Além disso, também foram aprimoradas ou elaboradas 

novas apostilas dos projetos temáticos ambientais. 
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Figura B. Ilustração das apostilas elaboradas, (fonte: Relatório técnico de 2009) 

 

O processo de formação em 2009 

Após o convite feito aos professores, via direção da escola, a formação iniciou 

com três momentos presenciais, organizados no decorrer de três sábados. No 

primeiro encontro, os professores foram informados de que o curso contemplava 90 

horas distribuídas entre etapas presenciais e virtuais. Conforme relatório entregue à 

Petrobrás e Cetesb (2010, p. 79 e 80): 

 

As atividades a realizadas a distância pelos professores incluíram:  

a) o estudo e a discussão de temas teóricos através da ferramenta Fórum on-line, 

b) registro e discussão periódicos do andamento da implantação dos projetos nas escolas, 

através da mesma ferramenta de comunicação e, 

c) o acompanhamento das postagens de alunos no Formulário Eletrônico. 

Foram previstos encontros de curta duração para palestras e oficinas sobre temas pertinentes 

às discussões e necessidades dos professores ao longo do curso, a serem realizadas no CEPEMA. 
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A etapa final da formação consiste na participação no “I Encontro Juvenil de Investigadores 

em Ciências”, aberto à comunidade. Os principais objetivos desse congresso juvenil são a exposição 

das investigações desenvolvidas pelos alunos e professores e a avaliação dos projetos pelos mesmos, 

para subsidiar a previsão de melhorias para o ano de 2010. 

 

Tabela A. Proposta de programação do Curso de Formação Continuada com previsão de carga horária mínima de 90 horas. 
(fonte: Relatório Técnico anual de 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à implementação de projetos investigativos de educação 

ambiental nas escolas, a equipe formadora considerou que (Relatório técnico anual 

de 2009, p. 119): 

 

a) A implementação dos projetos devem contemplar tanto alunos quanto professores, pois, 

apesar do curso de formação ter como foco apenas os professores, consideramos que eles e 

a equipe do ACT conseguem melhores resultados se souberem quem são os alunos, como 

pensam, como se comunicam e quais são suas concepções prévias sobre os temas a serem 

trabalhados. Esses conhecimentos são importantes para que se possa redirecionar o 

Momento Horas 
presenciais 

Atividades 
à distância 

Descrição de atividades Totais 

Formação 
Presencial 

1º Encontro 
04-04-09 

9h 3h Apresentação da 
metodologia de trabalho 
do ACT, dos projetos e 
das ferramentas culturais 
digitais 

12h 

2º Encontro 
25-04-09 

9h 3h 12h 

3º Encontro 
16-05-09 

9h 3h 12h 

4º Encontro 
01º-08-09 

5h  -Avaliação  e 
-Construção de atividade 
colaborativa 

5h 

Fórum I 

(Estudo de 6 temas) 
 

 Previsão 
2h cada 

Formação Continuada 
(estudos) 

12h 

Fórum II 

(Comentários periódicos 
de acompanhamento dos 
projetos) 

 Previsão 
30 min. 
cada 

Andamento de atividades 
na escola 
 

8h 

Formulário Eletrônico 

(Pelo menos 4 visitas por 
projeto) 
 

 Previsão 
50 min. 
cada 

Avaliação das atividades 
dos alunos 

2 a 4h 

Outros Encontros 
Presenciais 

(3 encontros) 
 

 
 
5h cada 

 Oficinas e Palestras no 
CEPEMA 

6h 

I Encontro de Jovens 
Investigadores em 
Ciências 

 
 
9h no 
encontro 

Previsão 
 
6h para 
preparação 

Apresentação de 
resultados, debates, 
avaliações finais e de 
continuidade 

15h 

 93h - 
97h 
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planejamento, por isso foram realizados dois questionários de perfil de aluno e de 

concepções prévias. 

b) A implementação também deve acompanhar o uso do fórum pelos alunos (o que 

respondem, quando, como o fazem, etc.) e o uso do fórum pelos professores. 

c) Também devem ser observadas a postagem de dados e as conclusões que os alunos 

tiraram. 

d) Além do acompanhamento virtual, também é fundamental o acompanhamento às escolas 

para dirimir possíveis dúvidas, sugerir atividades, entre outras possibilidades. 

e) Por fim, para tornar mais significativa a aprendizagem por projetos, é importante que haja 

comunicação e apresentação desse processo. Assim, no final da implementação, ocorreu o 

Encontro de Fechamento que permitiu aos alunos e professores discutirem o processo e 

apresentarem os produtos realizados. 

 

Tendo em vista essas concepções, foram realizadas as seguintes ações: 

visitas de acompanhamento às escolas, reuniões administrativas com a Secretaria e 

Secretário de Educação, financiamento de excursões. 

A última ação junto a alunos e professores ocorreu no final de 2009, quando 

da realização de um encontro de fechamento para que alunos, professores e 

equipes gestoras participantes dos projetos avaliassem o trabalho desenvolvido 

durante o ano e compartilhassem com outros suas descobertas. Uma das metas era 

possibilitar que alunos e professores pudessem vivenciar um momento de 

divulgação científica, pois a organização do encontro foi baseada em Congressos 

científicos e o espaço foi utilizado para se refletir sobre o papel da ciência e sua 

função na sociedade (MORITA et. al. 2012)1. Na pauta do encontro estavam 

previstos: a) abertura do encontro; b) avaliação dos projetos pelos alunos e 

professores; c) palestra sobre a importância da ciência para o desenvolvimento 

sustentável; d) apresentações orais dos alunos, e) comentários gerais e avaliação 

coletiva; f) encerramento das atividades. 

Conforme observado na pauta, houve um momento de avaliação dos projetos 

pelos alunos e professores. Nesse momento, os alunos ficaram com os monitores 

enquanto as equipes gestoras das várias escolas e professores responsáveis pelos 

projetos investigativos se reuniram para compartilhar, discutir e avaliar o processo do 

                                            
1
 Artigo aceito em 2011 para publicação na revista Ciência e Educação 
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trabalho. Em um primeiro momento, foi respondido um questionário inicial e depois 

houve socialização das respostas.  

 

O processo de formação em 2010 

Atendendo aos pedidos dos professores participantes na reunião de 

fechamento de 2009 e dos gestores no início de 2010, o grupo formador decidiu 

realizar as formações iniciais no horário de HTP das escolas, para que houvesse 

envolvimento de toda equipe escolar na implementação dos projetos. Assim, o 

desenho das formações se modificou e as etapas de formação foram as seguintes, 

segundo relatório técnico de 2010 (p. 80): 

 

1. Apresentação do projeto nas escolas. 

2. Formação inicial focando ferramentas digitais, os projetos de interesse da escola, a 

metodologia de trabalho por investigação, a constituição de comunidades virtuais de 

aprendizagem. 

3. Encontro de Abertura na qual as escolas deverão expor seus planejamentos e trocar idéias 

sobre o trabalho a ser realizado. 

4. Acompanhamento nas escolas e acompanhamento virtual 

5. Etapa Final da formação consiste na participação no “II Encontro Juvenil de Investigadores 

em Ciências”, aberto à comunidade. Os principais objetivos desse congresso juvenil são a 

exposição das investigações desenvolvidas pelos alunos e professores e a avaliação dos 

projetos pelos mesmos, para subsidiar a previsão de melhorias para o ano de 2011. 

 

Foram realizadas nove diferentes apresentações nas escolas e onze 

encontros de formação, em seis diferentes instituições. No total, 79 professores 

participaram das formações dadas, no entanto poucos aderiram à proposta de 

implementação dos projetos. Segundo análise da equipe do Projeto Investigações 

(Relatório Técnico de 2010): 

No início de setembro, foi realizado um encontro de abertura para os alunos 

conhecerem os outros colegas e compartilharem suas pesquisas. A apresentação foi 

agrupada por temas: as escolas que estavam desenvolvendo um determinado 

projeto se apresentavam em sequência. Com isso, os grupos podiam acompanhar 

as diferentes abordagens dadas ao mesmo projeto. 
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O encontro de fechamento ocorreu no final de novembro e obedeceu à 

seguinte pauta (Relatório Técnico de 2010, p. 165): a) abertura do encontro; b) 

apresentações orais dos alunos; c) gincana e avaliação dos projetos pelos alunos e 

professores; d0 comentários gerais e avaliação coletiva. 

 

Ferramentas digitais: Fórum Virtual 

Segundo Santos-Gouw et. al. (2008), o fórum on-line é um ambiente virtual 

que possibilita a seus usuários articularem ideias sem que fiquem limitados pelo 

fator tempo, uma vez que é uma ferramenta assíncrona. Por ser um ambiente social 

no qual se podem postar dados, observações, relatos e contrapor opiniões, ele 

possibilita a reflexão e análise crítica, proporcionando o estabelecimento de uma 

comunidade virtual. As autoras se apoiam em Kenski (2003) e explicam que: 

 

quando um grupo de pessoas está reunido, através de ferramentas 
de informação e comunicação a distância, em torno de objetivos e 
interesses comuns, sob as mesmas regras e limites, há a 
constituição de uma comunidade virtual. Se ela for de aprendizagem, 
o interesse dos membros está no aprender, pois alunos e 
professores reúnem-se para trocar experiências e aprender juntos 
temas específicos. (SANTOS-GOUW, 2008, p. 70) 

 

Foram criados três ambientes de fórum: 

1. Fórum do Aluno: para as comunicações dos alunos com a equipe Projeto 

Investigações e professores. Ele foi subdividido nos diferentes projetos. 

2. Fórum do Professor: para as comunicações exclusivas entre professores e a 

equipe Projeto Investigações. 

3. Fórum exclusivo da equipe do Projeto Investigações: para comunicações apenas 

entre a equipe formadora. Ali se encontram relatos e análises de visitas. 
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Figura C. Fórum dos professores – com fóruns específicos para as formações e para os acompanhamentos nas escolas 

 

Na figura C, há uma ilustração do fórum dos professores. Este fórum foi 

destinado tanto às comunicações referentes ao curso de formação, quanto ao 

planejamento e andamento da implementação dos projetos nas escolas. No fórum 

dos professores, foram criados tópicos referentes a cada dia de formação e tópicos 

para que pudessem compartilhar o desenvolvimento dos projetos expondo suas 

atividades, dúvidas e descobertas com a equipe ACT e com os outros participantes. 

 

Ferramentas Digitais: Formulário eletrônico e banco de dados 

Os formulários eletrônicos são úteis para recolher informações objetivas e 

curtas dos usuários. Os dados são postados e ficam disponíveis por muitos anos, o 

que permite identificar mudanças ou constâncias de determinados fenômenos 

através do tempo. O fato de muitos poderem responder aos mesmos questionários 

possibilita comparações entre os segmentos envolvidos. O formulário eletrônico tem 

um recurso por meio do qual os dados podem ser exportados para planilhas do 

programa Excel.  

Aos alunos foram disponibilizados os seguintes formulários eletrônicos: 

a) Perfil do Aluno (informações gerais), 

b) Questionário Inicial (concepções prévias e expectativas dos alunos) e, 

c) Outros formulários criados para os alunos pelos professores ou pela equipe 

Projeto Investigações, específicos de cada projeto. 
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Figura D. Formulário eletrônico (parte) para levantar concepções prévias dos alunos sobre as aves. 

 

Para os professores, foram preparados os seguintes formulários: 

a) Perfil do Professor (informações gerais), 

b) Questionário de parâmetros da qualidade da água (foi utilizado no segundo 

dia de formação), para que os professores se familiarizassem em postagem de 

dados e análise dos mesmos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

FEJES, M. et al. Implementación de proyectos de investigación en ciencias via 
telemática. Novedades Educativas - ideas y recursos, Buenos Aires, v. 16, n. 163, 
p. 4-9, 2004. 

 
MORITA, E. M. et al. Contribuições de um Encontro Juvenil para Enculturação 
Científica. Ciências e Educação, Bauru, artigo aceito para publicação, s/n. 

 
SANTOS-GOUW, A. M. P. et al. Un fórum on-line moviliza competencias. 
Novesdades Educativas, Buenos Aires, v. 20, p. 70-75, março 2008. 

 
SANTOS-PEREIRA, A. M. Inovações no Ensino de Ciências e na Educação em 
Saúde: um estudo a partir do Projeto Finlay. USP. São Paulo, p. 176. 2005 
(dissertação de mestrado). 

  



171 

 

8. ANEXOS 

ANEXO A. Questionário metacognitivo para avaliação individual 

 

Parte A: Avaliando as aprendizagens pessoais em diferentes situações de 
aprendizagem. 

1. O que você percebe que aprendeu: 

a) Através da participação no grupo, nos encontros? 

b) Através das leituras e atividades individuais? 

c) Através do seu trabalho de organização da própria pesquisa? 

2. As atividades propostas nas situações apresentadas acima foram adequadas às suas 
necessidades? Tomando como referência os aspectos que você gostaria de desenvolver em 
si, que tipos de atividades você sugeriria? 

 

Parte B: Avaliando as aprendizagens pessoais relativas às práticas de formação e de 
ensino. 

3. Você utilizou conscientemente algum método de estudo para suas atividades individuais 
realizadas em casa? 

Você consegue identificar os aspectos de sua maneira de estudar que representam 
dificuldades ou que podem ser melhorados? 

Sente que algo mudou em suas práticas pessoais de estudo, em sua maneira de aprender 
ou estudar? 

4. Algo mudou em suas práticas pedagógicas? No planejamento e preparação das aulas? 
Na escolha ou organização das atividades? Na sua maneira de avaliar os alunos ou em 
suas práticas em sala de aula? 

 

Parte C: Refletindo sobre a educação escolar e a profissão docente: 

5. Algo mudou na sua relação com a escola ou no significado da instituição para você? 

6. Algo mudou em suas concepções sobre a profissão docente? Algo mudou nas suas 
motivações para ser professor? 

 

Parte D: Refletindo sobre a identidade pessoal e profissional - participações da 
docência e da pesquisa: 

7. Ao final deste processo, você se considera um pesquisador? Quais características e 
fazeres de um pesquisador você nota hoje em si mesmo? Você sente que algo mudou em 
você entre o início do grupo e o momento atual?   

8. A seu ver, o “ser pesquisador” interferiu no “ser professor”? Explique como. 

9. Quais relações você estabelece entre pesquisa, ensino e aprendizagem? 

Parte E: Significado da experiência para o participante e continuidade. 

10. O que foi mais marcante para você nesta experiência? 

11. Você gostaria de dar continuidade ao grupo no ano que vem? De que maneira? O que 
você sugeriria como melhoria para o grupo? 

12. Como você sintetizaria em uma frase o significado que esta experiência tem para você? 
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ANEXO B. Grupo de discussão  

 

Local: CEPEMA/Município 

Data da discussão: 17/10/2010 

Total de participantes do grupo: 3 professores 

Tempo: 35min30s 

Pesquisadora: Eliana Midori Morita 

Apoio: duas pessoas observaram e anotaram suas análises e repassaram esses 

dados à professora. Uma pessoa gravou a entrevista. 

 

Observações: atualmente, os três professores estão aprendendo a fazer pesquisa 

científica com as coordenadoras do Projeto “Investigações Ambientais”. A 

coordenadora geral gravou a discussão 

 

1. Qual a formação inicial de vocês? 

Cláudio O curso que fiz foi licenciatura em física e tinha o bacharelado em dosimetria, 
área de radioterapia. O curso começa com 60 alunos e vai caindo. Eu terminei 
com 3 ou 4 alunos. Então eles cancelaram o bacharelado. Não era o meu 
interesse principal, por isso fiquei só em licenciatura em física. Então, tenho 
licenciatura curta em ciências e plena em física. 

Amélia Eu fiz curso de biologia. Iniciei na UNESP de Rio Claro, com licenciatura em 
biologia. Mas, desde o começo, eu sempre estive na pesquisa. Uma coisa que 
me chamou atenção é que eu nunca entrei em férias desde que entrei na 
faculdade. Logo no primeiro semestre eu já estava envolvida na área de 
pesquisa. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que eu não tinha tanta 
certeza de que eu queria biologia. Fui me apaixonando ao longo do curso. E, no 
final, eu cumpri o curso. Só que no final tive que mudar de faculdade. Fui para a 
Federal de São Carlos, porque me casei e meu marido estava na Federal de São 
Carlos. E a gente achou por bem que era melhor eu ir para lá porque era muito 
caro a gente ficar longe. Então eu acabei me mudando para São Carlos, mas eu 
gostava mais da UNESP de Rio Claro. Enfim ... é isso. 

José  Eu trabalhava na FUCAMP (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp). O 
doutor que gerenciava o projeto da receita federal solicitou que eu fizesse um 
curso de bacharel em química. Eu me matriculei achando que estivesse fazendo 
bacharel em química, mas descobri que estava fazendo licenciatura em ciências 
e matemática. E acabei fazendo licenciatura em ciências e matemática. E acabei 
fazendo química e física. Química, eu fiz o bacharel. Física, não teve aluno 
suficiente. Só teve um formado. 

Cláudio É ... sempre acontece isso. 
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José  Então fiquei só com o bacharel em química. E comecei a lecionar ao acaso 
(continua na próxima pergunta) 

 

2. Como você se tornou professor de ciências? (aos 2min40s) 
 

José  E comecei a lecionar ao acaso. Um subordinado meu, no laboratório, estava 
fazendo curso de química, e não tinha professor de química orgânica aplicada e 
nem de processos industriais. Então, pediu para que eu pudesse comparecer na 
escola e colaborar na formação deles. E comecei e nunca mais parei. Faz vinte 
anos. 

Cláudio Eu sempre tive intenção de lecionar mesmo. Trabalhava de dia e à noite eu 
ensinava. Só que com o tempo, acabou sendo a minha atividade principal. Mas 
sempre gostei de lecionar, desde o tempo em que fazia faculdade. Eu lecionava, 
dava aula à noite, pegava aulas no Estado, enquanto estava fazendo curso. 
Então, meu objetivo sempre foi lecionar mesmo. 

Amélia Eu não tinha intenção de dar aulas. Como a minha formação foi mais voltada 
para a área da pesquisa, eu tinha mais vontade de fazer pesquisa. Tanto é que 
depois da faculdade, eu fui fazer o mestrado. Só que daí, por ordem do acaso...: 
eu estava no Sul, terminando o mestrado, meu pai faleceu, a minha mãe ficou 
sozinha e teve grandes problemas de saúde. Ela estava com aquele mal de 
Alzheimer. E não queria ir morar comigo lá. Nesse meio tempo, meu sogro 
também veio a falecer. Então, a minha sogra e a minha mãe ficaram sozinhas e a 
gente se viu obrigado a voltar para cá. Porque elas não queriam ir para lá de jeito 
nenhum. Quando a gente chegou aqui, tinha que arrumar emprego. Eu cheguei 
em 15 de fevereiro. No dia 17 a gente fez a inscrição no Estado, eu e meu 
marido. E em 17 de fevereiro do mesmo ano, a gente estava dando aula. Aí eu 
segui na coisa de dar aulas, até procurar alguma coisa melhor. Só que aí veio o 
concurso do Estado, acabei me efetivando e continuei dando aula. Fui pegando 
gosto e fui vendo que a coisa era .... . Achava  que tinha um potencial para isso, 
não sei se tenho, mas na época eu achei que tinha, né? E comecei a me envolver 
com essa coisa da educação. Então eu fui e continuei. Acabei desistindo da 
pesquisa e fui mais para a área da educação. 

Cláudio Uma coisa que tinha quando comecei a dar aula era que dar aula, para mim, era 
passar informações de forma que elas fossem compreendidas, basicamente isso. 
Só que agora, estou reformulando essa visão. 

 

3. O que trouxe cada um de vocês ao Projeto de Investigações Ambientais? (aos 
5min45s) 

 

Amélia No meu caso, mesmo dando aula, eu nunca deixei de fazer as experiências e 
isso motivava muito os meus alunos. Então quando eu vi a oportunidade de 
trabalhar com a Ecologia das Águas, que era a coisa que mais me chamava a 
atenção quando o projeto foi apresentado, imediatamente, eu coloquei que 
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gostaria de participar. Porque eu vislumbrei ali uma atividade prática com 
materiais diferenciados, com uma metodologia já definida, que eu achei que a 
gente poderia ir muito mais além do que simplesmente aquele conhecimento de 
uma experiência em sala de aula. Então, o que me motivou, na verdade, foi isso. 

Cláudio Exatamente isso. Recursos diferenciados para trabalhar em sala de aula 

José  Em 2002, não me recordo, eu participei do Projeto Sky2. Só que na época, não 
deu muito certo porque vários aspectos levaram ao fracasso para continuar 
aquele projeto, como o fato de chover muito em Município. Nós tínhamos que 
medir a temperatura do Sol e a sombra do Sol, ao meio-dia, toda quinta-feira. Era 
padronizado. Tinha a necessidade de os alunos fazerem no mesmo dia. E como 
chovia muito, nós tivemos dificuldade em coletar esses dados. Outra dificuldade é 
que não tinha um site para enviar esses dados. Era por e-mail. Na escola não 
tinha como. Nessa época, eu tinha um computador que era um 386. E esses 
dados ficaram comigo e eu acabei não enviando. Depois eu usei o projeto na 
escola estadual durante 2 anos, em Santos. Até que deu mais ou menos certo. 
Então, o objetivo fundamental, quando eu vim trabalhar com projeto, é que eu já 
sabia que trabalhar com projeto envolve o aluno mais do que um ambiente 
fechado como a sala de aula. Sempre quando você sai a campo para fazer um 
trabalho fora da sala de aula, ele torna-se diferenciado e o aluno acaba se 
envolvendo. Eu não me esqueço, infelizmente eu não gravei, mas eu tinha uma 
aluna que só tirava zero em física. Quando fizeram o relógio solar, ela ficou toda 
deslumbrada: “não imaginei que a física tivesse uma aplicação dessa”. Na hora 
em que ela estava pintando a rosa-dos-ventos, ela fez um depoimento que ... eu 
não tinha algo para gravar, mas foi emocionante. Então, é isso, a gente sabe que 
os projetos propiciam essas condições de desenvolvimento e envolvimento maior 
por parte do aluno. 

 

4. Quais foram os pontos positivos (mais significativos) do Projeto? (aos 9min01s) 
 

Amélia Para mim, o mais positivo foi ver o envolvimento dos meus alunos e o 
crescimento deles a partir das observações. No começo, eu tinha que trabalhar 
com a classe toda. Isso era uma coisa ruim, porque nem todos estavam 
interessados naquele assunto, mas isso demandou de mim um esforço muito 
grande. A partir do momento em que eu pude fazer fora da sala de aula, com as 
pessoas interessadas, eu percebi que existia um envolvimento maior, um 
interesse maior e um desenvolvimento maior dos alunos. Isso foi um ponto 
positivo. 

Cláudio Para mim, foi a minha evolução mesmo. Eu evolui bastante em termos de ... não 
de didática e carisma com os alunos. Mas em termos de procedimentos, de 
processos, de atingir de forma diferenciada, de trabalhar de forma diferenciada. 
Trabalhar não de forma a passar o conhecimento, mas de trabalhar outras 
habilidades. 

 

                                            
2
 Oferecido também pela equipe de Investigações Ambientais 
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(é isso mesmo ...é legal diz Amélia bem baixinho) 

 

De trabalhar a investigação em si. A gente não trabalha porque eu nunca 
trabalhei com pesquisa. Quando eu fiz o curso (de licenciatura) era mais o 
conhecimento, passar fórmulas, né?  

 

(olha para Amélia, que diz: é...) 

 

Era bem coisa acadêmica. Eu não trabalhei com pesquisa. Eu fiz curso noturno, 
foi muito fraco nesse sentido. Mas em termos de outras partes, de didática, eu fiz 
bastante coisa. Bem, o que me interessava era lecionar ... então, dessa parte, eu 
trabalhei bastante essa parte. Mas eu nunca trabalhei com pesquisa. Era só 
transmitir conhecimento, transmitir conceitos. Basicamente é isso. Agora eu 
começo a objetivar outras coisas além de passar alguns conhecimentos, de 
passar algumas técnicas. Bom ... essa parte é o principal 

José  Eu já citei que eu já tinha conhecimento de que o trabalho com projeto é mais 
atraente para os alunos. Isso a gente observa que durante o desenvolvimento do 
projeto, pois os alunos vão se envolvendo mais e mudando de postura. Esse é o 
objetivo fundamental. E esse ano eu escolhi uma classe exatamente por esse 
motivo. É uma classe extremamente difícil de atuar, com vários problemas de 
bullying, comportamento inadequado em sala de aula. Isso é o que leva a 
trabalhar com essas classes. Porque quanto maior o desafio, melhor é o trabalho 
a ser desenvolvido. Então, o objetivo fundamental tem sido trabalhar com essas 
classes e mostrar que existe uma atividade diferenciada, ali, em sala de aula. E a 
juventude, hoje, eles não têm talvez um ambiente para queimar a energia. A sala 
de aula torna-se um ambiente confinado e faz com que eles não tenham uma 
maneira de queimar essa energia. No momento em que você sai para fazer um 
estudo do meio externo, eles percebem que o ensino não é ficar só em sala de 
aula: anotando, o professor falando. Tem envolvimento deles na pesquisa. 
Quando eles visualizam na prática algo que você está discutindo na sala de aula 
... porque eles moram no mangue .... Lá onde eu atuo só tem mangue, só que 
eles não observam os vegetais, o solo, os seres, os animais. A partir do momento 
em que você mostra os diferentes seres que ali habitam e a importância do 
mangue no que concerne ao filtro de toda a água que vem da serra e o berço de 
reprodução, eles começam a visualizar o ambiente onde eles moram de forma 
diferenciada. Em 2000, quando eu ingressei no Rui Barbosa, eu  não me esqueço 
que nós ganhamos uma viagem pelo rio Casqueiro ... não tenho mais essas 
imagens .... eu filmei e fotografei ... e você via uma verdadeira nuvem de garrafa 
pet no Casqueiro. Nós fomos esse ano e não vimos mais praticamente garrafa 
pet. Então, talvez a educação ambiental, não só na ilha, não só em Município. 
Em Santos, São Vicente, está tomando uma postura um pouco diferenciada. Se 
você for para Santos, na zona oeste, esqueci o nome daquele bairro lá, debaixo 
das palafitas era um .... um ... 

 

(Amélia e Cláudio): dique. 
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Não dá para chegar perto porque a quantidade de garrafa pet é muito grande. 
Quando passava perto, não tinha quase nada. Então mudou a postura em 
relação a jogar lixo no meio ambiente.  

 

5. Quais foram os pontos negativos? (aos 14min48s) 

 

Cláudio Não conseguiria aplicar simultaneamente em todas as salas. Não conseguiria. 
Você não tem como acompanhar o desenvolvimento, como trabalhar 
organização, gerenciar tudo isso, não ... 

José  Foi o que aconteceu comigo. No início do projeto aves, comecei com três sextas-
séries, agora, sétimo ano. Eu tive séries dificuldades porque trabalhar com muitos 
alunos especificamente com um tema, com a quantidade de aulas que a gente 
tem, torna-se um pouco difícil. Outras dificuldades: envolver a escola, criar 
espaço para realizar algumas atividades, conseguir materiais para poder 
desenvolver as atividades, tudo isso foi difícil. Num primeiro momento, foi tudo 
improvisado. Por exemplo, os alunos tinham que ir lá, todo dia, trocar a solução 
para ... 

Cláudio É difícil implementar uma coisa dessas sem mudar uma só vírgula na rotina da 
escola, sem criar um grauzinho de tumulto. É solicitado para a gente: não se 
pode alterar em nada o nível de ruído ... qualquer coisa. É complicado mesmo. A 
escola, o espaço, não está mais satisfazendo a clientela que a gente atende hoje. 
Mudou muito ... Veja a tecnologia aí fora. A escola está presa. O espaço físico é 
um cubículo para 30, 28 alunos inquietos. Antigamente, eles podiam brincar na 
rua. Hoje em dia eles não brincam. Aonde eles brincam? Na escola. Não tem 
espaço mais fora da escola para brincar. Eles ficam presos no apartamento. 
Aonde ele vai encontrar colegas para externar toda a energia que ficou contida? 
É na sala de aula. 

José  Outra dificuldade que a gente encontra também é envolver todos os lados do 
conhecimento dentro do tempo que você está trabalhando. O Rui Barbosa tem o 
seu projeto pedagógico voltado para o meio ambiente. Só que agora está 
mudando um pouco o foco para seguir as diretrizes da SEDUC, embora 
continuemos a trabalhar meio ambiente, mas de forma um pouco diferenciada. 
Hoje, trabalhamos outros temas associados a sociedade, não especificamente 
meio ambiente. Então, na hora em que você começa a desenvolver o projeto 
mangue, especificamente para 7º ano, a escola tem o projeto dela. Eu tenho que 
tentar acoplar os dois projetos ao mesmo tempo porque eu tenho que trabalhar. E 
exatamente na sala onde sou orientador, também sou responsável por coletar 
esses dados. No primeiro semestre foi cidadania, agora é cidadania e 
responsabilidade social. Esses temas têm que ser trabalhados ao mesmo tempo 
com o projeto do mangue. Casar esses dois temas é uma situação um pouco 
complicada. Precisamos casar em função da quantidade de aulas que a gente 
tem. De manhã, eu convoquei os alunos para virem à escola e eles não vieram. 
Vieram dois alunos. Não tem como desenvolver o projeto fora do horário. E 
dentro do horário, para você conseguir envolver todas as áreas do conhecimento, 
isso se torna um pouco complicado. Então, essa é uma dificuldade muito grande 
que a gente encontra no desenvolvimento do projeto, que não é único. Se fosse 
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um projeto único que a escola estivesse toda envolvida, seria muito mais fácil. 

Amélia É ... eu assim ... Engraçado isso. O Mário de Oliveira, apesar de ser uma escola 
diferente, apesar de ter uma proposta diferenciada, apesar de entender a 
educação de modo diferente, eu sinto que eles não abraçaram o projeto de modo 
integral. Tanto é que no primeiro ano eu desenvolvia com as turmas de sala de 
aula, do meu jeito. No segundo ano, por conta da obra que se desenvolveu na 
minha escola, eu não tinha espaço. Então era assim: ou você continua o projeto 
do jeito que você tem condições, sem atrapalhar a escola ou você desiste. E eu 
não tive assim muito apoio. Eu tinha assim, quinze minutos eu ficava na sala de 
informática com meus alunos. Depois eu saía e ficava nos brinquedos dos 
pequenininhos, do infantil, mais quinze minutos. A gente sentava lá nos 
banquinhos para conversar. Outros quinze minutos eu ia para uma sala onde a 
professora tinha ido levar as crianças para brincar de roda ou fazer uma leitura no 
pátio. Então, assim, dentro do meu horário de trabalho eu percorria vários lugares 
na escola. Teve uma vez que a Ana foi fazer uma dinâmica lá com eles, a 
dinâmica da árvore,  e a gente teve que sentar no chão, no sol, porque não tinha 
espaço na escola para a gente trabalhar. Então,... foi um ano difícil. Mas isso não 
me intimidou e não fez os alunos desistirem. Eu sei que a gente tem que estar 
sempre na motivação para que a coisa aconteça. Esse ano a escola diz apoiar o 
projeto, mas esse apoio (olha para os outros e diz que está sendo bem sincera, 
entre risos) se limita a marcar as viagens que eu me propus a fazer para que os 
alunos tivessem um conhecimento mais amplo do que a gente quer desenvolver. 
Então a minha coordenadora marca as viagens para mim e me diz a data que eu 
posso ir ou não. E outra coisa: quando eu tomo uma iniciativa que envolve a 
comunidade sem avisar a escola porque foi ao acaso, porque não foi planejado 
ou pensado... Bem, se eu não pude comunicar a escola anteriormente porque 
não deu tempo, porque eu ia perder aquela possibilidade de atuação, eu levo 
bronca a ponto de chegarem e dizerem para mim que eu deveria levar uma 
advertência. Eu, professora Amélia, que desenvolvo o meu projeto há três anos 
na escola, eu me senti extremamente magoada com essa situação. Então, 
assim.... eu acho que desenvolvo um trabalho na escola e a escola se diz apoiar 
o projeto, mas não vejo, efetivamente, um apoio. Tanto é que, na última viagem 
que eu queria fazer, que era para a SABESP, para que eles entendessem o 
tratamento da água, a coordenadora resolveu colocar as outras séries, que não 
trabalham com o meio ambiente. Eu não poderia fazer um passeio só com dez, 
quinze alunos. Para ela, eu também poderia levar as outras duas classes. Então, 
a minha turma foi dividida em dois grupos porque a escola foi visitar a SABESP 
em momentos diferentes. Então, o meu grupo de 15 alunos foi dividido, 7 em uma 
viagem com determinado grupo e outros 7, em outro momento, com outro grupo. 
Então, isso, para mim, foi prejudicial porque eu poderia estar com meu grupo, 
discutindo todo mundo junto, vendo as mesmas coisas junto, para que a gente 
pudesse chegar depois a conclusões juntos. E aí eu tive momentos diferentes, 
com grupos diferentes, com focos diferentes porque a primeira visita não foi igual 
a segunda. Apesar de serem as mesmas pessoas que estavam dando as 
palestras, mas o primeiro momento foi diferente do segundo momento. Então, eu 
tive modos de ver diferente. Pode ser positivo? Pode, mas eu estou trabalhando 
com um grupo que eu preciso fortalecer o conhecimento. Não posso dividir e ver 
o que cada um pescou porque eles ainda não têm amadurecimento para isso. 

Cláudio Nesse ponto ... eu estou concentrando o meu foco no Martim Afonso porque a 
noite, lá, a gente tem um ambiente totalmente propício. A direção dá apoio, o 
orientador também. Você pode fazer coisa diferenciada se for bom para o aluno e 
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se for pedagogicamente viável. Eles apóiam qualquer situação. Então, é ilimitado. 
Eles compraram um microscópio, já fiz uso dele. É muito bom. Falta a gente ter 
técnico para preparar a lente, mas já fiz uso, já fiz um trabalho diferenciado. Ele 
montou um laboratório. Está direitinho lá. E todo o apoio que você precisar, fazer 
fora, eles dão todo suporte, na medida dos recursos que eles têm, das limitações. 
Mas tem todo o apoio para você fazer um trabalho diferenciado. Isso aí é 
importante. Lá não tem problema se vai fazer barulho ou não vai. Se leva para a 
classe, se leva para fora, ... você faz o que quiser desde que tenha algum 
propósito. Então, nesse sentido, lá, você tem todo o apoio. 

  

Vocês tiveram momentos de troca de experiências nesses dois anos, como foi isso? 

(aos 25min) 

 

José  Foi difícil porque nós não seguimos os mesmos projetos. Cada escola tem um 
projeto diferenciado. 

Cláudio É interessante para ver o que cada um estava fazendo. Eu acho que isso foi 
importante. 

 

(Amélia: isso foi bacana) 

 

Cada um trabalha da sua maneira, com seus objetivos, então saber o que cada 
um está fazendo, de repente, faz com que você possa aproveitar uma coisa ou 
outra. Não que a gente se apoiasse um no outro, mas serve para se antenar, 
para saber o que está rolando com cada um. Você não está sozinho. E vê que 
mesmo trabalhando com o mesmo projeto, cada um faz de forma totalmente 
diferente 

José  Então o que valeu foi a troca de informações de projetos diferenciados, mas não 
deu para trocar informações específicas de projetos porque só teve o Ecologia 
das Águas com o Carlos e o professor Paulo. O resto foi diferente. 

 

(Amélia: eu também) 

 

Eu trabalhei aves. 

 

(Cláudio: mas o professor Paulo não participou das reuniões) 

 

É. Faltou um intercâmbio maior especificamente dentro de cada projeto. Uma 
falha talvez nossa. No meu caso por ter escolhido um tema que ninguém 
escolheu, que foi aves. Talvez, o fato do professor Paulo não ter participado de 
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nossas reuniões não tenha dado para trocar essas informações. Também os 
pontos de coleta de água são diferentes. 

Cláudio Eu acho que falta, e a gente tem que tentar investir nesse sentido, é o 
intercâmbio no fórum 

 

(Amélia: é...) 

 

Da gente usar o fórum não só para registrar, mas para ver o que está 
acontecendo e tentar usar isso para desenvolver o espírito crítico. Deles usarem 
isso. Nesse sentido, eu também estou prejudicado porque os meus alunos não 
têm internet. 

Amélia É ... esse ano também está difícil porque a gente está sem internet 

José  A empresa que gerenciava o laboratório saiu e eles levaram a internet junto. Pelo 
contrato com a prefeitura, eles cuidavam do laboratório e colocavam a internet. 
Com a saída deles, nós temos os computadores, mas sem a internet. Então, nós 
temos inclusive dificuldade para poder enviar os dados. 

 

(Cláudio: alguns alunos têm computador) 

 

É ... mas a grande maioria não. Estou tentando nas aulas vagas, no notebook, 
para eles acessarem e cadastrarem. Só que o fato de não estar em sala de aula 
complica. Tem mais o entrave de trabalhar o projeto e o conteúdo com o projeto e 
o conteúdo da escola. É meio complicado. 

Amélia Eu achei interessante também e achei interessante algumas trocas com o 
professor Cláudio, com a Renata, que eu tinha mais contato. E o ano passado 
(no encontro de fechamento), eu gostei muito do trabalho da Paula e aquele da 
planta carnívora (riso). Achei fantástico. Adorei o trabalho. Abriu novos horizontes 
porque achava que a coisa estava limitada com aqueles temas que a gente tinha. 
Eu vi que abriu para outros temas. Achei muito bacana. E a prática no final, 
aquela gincana do final, achei bastante legal. Acho que deu para fazer uma troca 
bem legal com os nossos alunos. É que depois a gente conversou. Quando a 
gente retornou para a escola, a gente fez uma conversa. Eles acharam bem legal 
o encontro. Não só a troca entre os professores, mas a troca entre os alunos. 
Acho que eles aproveitaram também. 

 

6. Para fechar gostaria de ouvir vocês em relação a: em que medida o projeto provocou 

você a estudar? De buscar novas informações e conteúdos de sua área e da área 

pedagógica? (aos 30min) 
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Cláudio Inquietação. Se você não tiver inquietação, você não tem espírito para 
correr atrás. E esse ano também, coincidiu porque estou fazendo a pós em 
meio ambiente. Então casou: o que pego aqui me ajuda, me estrutura e 
acho que a gente tem que trabalhar mais a área de meio ambiente. Tentar 
reformular e ver os conteúdos e adaptar para você trazer essa temática do 
meio ambiente para a sala de aula com as questões que envolvem o 
conteúdo. Então, para mim, foi muito útil sim. Como professor, trabalhar 
didaticamente de forma mais adequada, mais embasada. Para mim, foi 
muito útil. 

José  Eu acho, eu acredito, em primeiro lugar o que o Carlos disse: a inquietação 
que existe dentro de algumas pessoas. Estar sempre buscando algo novo 
ou, se não for novo, que seja diferenciado, principalmente na conjuntura 
atual, onde tornou-se um pouco mais difícil trabalhar com os alunos em 
função de um conjunto de fatores que não vem ao caso discutir agora. 
Então, essa inquietação, essa busca de algo que possa minimizar os 
problemas da sala de aula, algo capaz de envolver os alunos no processo 
de ensino e aprendizagem, é extremamente válida. Mas acho que a 
motivação é de cada um. A educação desperta, mas se o indivíduo não 
tiver aquela motivação, ele começa e para. A gente sabe disso porque tem 
uns que começam a parar. Então, acho que o projeto contribui para que a 
gente mantenha essa inquietação viva, acesa, para a gente continuar 
sempre estudando, independente da idade. A partir do momento em que a 
gente começa a estudar, quem estiver na área de pesquisa, na área de 
educação, tem que estudar. 

Amélia Já no meu caso é assim: o primeiro ano, como já tinha falado antes, é, no 
primeiro ano, era mais pelo fato de estar usando uma atividade nova para 
desenvolver com os alunos. Isso já era uma motivação. Só que a partir do 
momento em que eu fiquei com o mesmo grupo, a gente foi ampliando o 
conhecimento daquela parte. Então, a gente iniciou como uma pesquisa 
que foi se ampliando. E aí houve necessidade da gente abranger maior 
conhecimento. E aí como a Ana estava comigo também, a gente começou 
a ver esse desenvolvimento maior do aluno em relação ao 
comprometimento, ao conhecimento, à dedicação. Então a gente começou 
a perceber o aluno não só pelo conhecimento, mas também as outras 
habilidades que ele estava adquirindo. E aí fugiu um pouquinho da minha 
área, da parte de experiência e tal. A parte científica, de conhecimento, eu 
dominava, eu estava tranqüila no primeiro ano. A partir do segundo ano, em 
que as coisas começaram a mudar para o outro lado mais pedagógico, que 
nem o Cláudio colocou, e que tinha que desenvolver outra prática e 
observações diferentes em relação aos alunos, eu senti maior necessidade 
de aprofundar mais a parte pedagógica. E tem também o trabalho da 
escola que busca fazer um trabalho diferenciado motivando a gente a 
pensar de forma diferente: como você observa o seu aluno, como você 
registra o conhecimento dele. Só que eu não me apropriei de tudo. (risos) E 
acho que nunca vou me apropriar. Mas isso me levou a querer conhecer e 
adquirir maior conhecimento em relação a isso. Então, na verdade, o 
projeto hoje, a parte científica, eu continuo dominando. Mas o que me 
mantém ainda motivada a continuar é conhecer mais esse desenvolvimento 
do aluno, como ele aprende, como ele investiga, como ele percebe as 
coisas. Isso tudo, eu ainda estou tentando me apropriar desse 
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conhecimento. Eu também não sei. Isso é o que eu quero desenvolver a 
partir de agora. Se eu continuar no projeto. 

 

Pesquisadora: apesar que não precisa continuar no projeto para continuar 
se desenvolvendo 

 

Não, não. E aponta para o grupo, rindo. 

 

Pesquisadora: Ah! É sempre bom a presença do outro. O grupo é a 
motivação. 

 

(Cláudio e Amélia falam ao mesmo tempo) 

 

Cláudio Essa maneira diferenciada de trabalhar ainda continua. 

 

Pesquisadora: quando a gente fica sozinho a gente perde a motivação. É 
isso que você quis dizer? 

 

Amélia É trocar uma idéia. Isso que é o bacana da história. 
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ANEXO C. Excertos da Entrevista Final 

 

PROFESSOR CLÁUDIO 

 

Mas ... demorou um pouquinho para eu entender a dimensão verdadeira da coisa 

que é trabalhar uma estratégia de investigação, uma proposta de conduzir as coisas de 

modo que o aluno começasse a trabalhar de forma mais científica, de produzir esses 

conceitos de iniciação científica, de pensamento científico, então conduzir as coisas desta 

forma. Então eu penso assim. (...) 

É tudo. Os encontros de fechamento, essa oportunidade da gente ver o trabalho que 

foi realizado e a gente poder ver, sei lá, posso fazer assim, posso melhorar aqui, posso 

pensar dessa outra forma. É importante esse fechamento porque você pode ver o que cada 

grupo está fazendo e como está fazendo. Então é interessante neste sentido. E aí você vai 

... posso trabalhar assim.... eu posso ir por esse ângulo, trabalhar desta maneira. 

E mesmo a dimensão de trabalhar com a ciência, com o método científico, a 

organização ... E entender que ... eu penso assim: um trabalho de iniciação científica ... é 

um grupo de investigadores mirins. É coisa desse nível, dessa alçada. Então você vai 

introduzir os conceitos básicos de uma pesquisa científica que é a pergunta inicial, a busca 

de você responder essa pergunta, a pesquisa que vem, não é simplesmente pesquisar, é 

buscar mais informações dentro daquele assunto que você está estudando prá poder 

compreender melhor aquela situação que você está inserido. Então pesquisa nesse sentido. 

É você melhorar a sua capacidade de entendimento dentro daquilo que você está 

trabalhando no caso. .. então, a parte de pesquisa auxiliando este trabalho, as várias 

hipóteses, então as várias etapas do método científico, que é a pergunta, a pesquisa, as 

hipóteses para explicar a situação que você está trabalhando, as estratégias para responder 

a essa pergunta, essa indagação para melhor compreender aquele fenômeno, aquele fato, 

aquela questão. E a divulgação disso. Porque num trabalho científico não tem sentido se 

não for divulgado, se não for explicitado, se ficar restrito aquele grupo. Não tem sentido, não 

há avanço. Então a divulgação também é uma capacidade que tem que ser desenvolvida e 

trabalhada. Então, a pesquisa, a pergunta, a divulgação, a formalização daquilo que você 

aprendeu através de um registro, que aqui no caso seria um fórum ou outros tipos de 

registro, de acompanhamento das etapas de observação e dependendo das análises que 

você estiver fazendo, das observações, dos acompanhamentos, ... Eu entendo tudo como 

um processo, né? 
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PROFESSORA AMÉLIA 

 

Pesquisadora: O que você acha que foi marcante? 

Uma coisa que me marcou muito foi o ano passado. Essa coisa do professor-

pesquisador. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, de pensar assim: o 

desenvolvimento dos alunos, não pensado assim no sentido de sistematizar e escrever. Mas 

acho que faz parte da prática do professor ver a evolução de seus alunos. Isso é uma coisa 

rotineira, do dia a dia. O fato de fazer um trabalho diferente, eu já acreditava e continuei 

vislumbrando assim, abrindo novos horizontes e vendo que os alunos podem chegar muito 

além do que eu esperava. Isso é uma coisa que eu não esperava. Mas isso é uma 

consequência. São consequências das ações que vão sendo construídas ao longo do 

caminho. 

Agora, em relação a essa coisa do professor-pesquisador, prá mim foi uma coisa que 

me chocou, que me chamou a atenção, que mexeu comigo no sentido de que eu posso 

estar realmente, não apenas aplicando, mas repensando o meu método de trabalho. A 

gente sempre pensa, mas não sistematiza aquilo que a gente faz, né? Você pensa: ah! Isso 

daqui, da próxima vez, eu vou fazer diferente. Ah! Da próxima vez, eu vou seguir esse outro 

caminho. Ah! Da outra vez, eu vou encurtar mais isso. 

 

Pesquisadora: Dentro do professor-pesquisador, o que te ajudou a pensar nisso? 

Acho que foram as leituras, os nossos encontros de sábado, aquele depoimento da 

professora Maria, foi muito agradável, foi muito bacana ouvir. Acho que eu aprendi muito, as 

várias coisas que a formadora trouxe para a gente, de leitura. ... A troca mesma que eu fazia 

com a formadora. Acho que a formadora ajudou muito nesse sentido. Eu conversava muito 

com ela sobre os meus anseios, as minhas angústias e assim ... o quanto eu sonhava que 

isso podia ser bacana, né? E o quanto eu precisava ainda melhorar, né? A partir daí é que 

eu comecei a fazer uma análise mais crítica do meu trabalho. Eu acho que isso é o mais 

importante. A reflexão, de uma forma ou de outra, você acaba fazendo. Mas você faz uma 

reflexão, mas você não pondera exatamente aquilo que você está fazendo. E a partir do 

momento de pensar na minha prática pedagógica, eu olhar para mim mesma, entendeu? E 

ver o que eu quero fazer, aonde eu quero realmente atingir. Eu tinha a intenção assim: de 

fazer os alunos melhorar, mas melhorar exatamente o quê, né? Eu não tinha isso claro. 

Então, conforme as coisas iam acontecendo, eu via que eles melhoravam, melhoravam na 

fala, melhoravam na apresentação, melhoravam no ser críticos, melhoravam em ter ideias, 
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entendeu? Entendiam melhor o processo. Tudo isso eu conseguia ver, mas não era um 

objetivo claro a princípio. Isso é uma observação do processo. 

A partir do ano passado eu comecei a pensar que eu poderia estabelecer esse 

princípio antes e aí sim, traçar um planejamento para chegar naquilo. Entendeu a diferença? 

Antes era uma consequência do trabalho, agora vai se tornar um objetivo do trabalho. Acho 

que é mais ou menos por aí. Acho que deu para entender, não deu? Então, pensando nisso, 

é que eu vejo o quanto eu tenho para melhorar. O quanto eu tenho para aprender. Sei lá se 

um dia eu vou chegar, né? Porque a gente é um constante aprender, né? Não é um eterno 

aprender, mas acho que isso vai ser bom, vai ser bacana para mim. 

Estratégias que não precisavam ... eu sempre gostei muito ...  Por exemplo, eu vou 

conversar um determinado assunto com meus alunos: investigar a água lá do bairro. Eu 

tinha necessidade primeiro de fazer um trabalho de mostrar para eles a ciência: passar o 

conteúdo. Não passar tudo, mas eu acho que tinha a obrigação: como é que eu vou falar 

para um aluno “andar” se ele nunca aprendeu a andar? Então, eu acho que tinha que dar 

uma noção, uma base para depois, quando eu fosse falar alguma coisa, ele já tinha ouvido 

falar o que era aquilo. Então, eu acho que talvez isso seja desnecessário, porque conforme 

você vai vivenciando é mais fácil você mostrar o resultado ali. E isso eu vivenciei legal o ano 

passado. Teve um dia que a gente combinou de se encontrar, e o que a gente ia fazer, não 

sei o que a gente tinha programado para fazer naquele dia, mas não deu certo, não dava 

para fazer aquilo naquele dia que a gente tinha combinado. Mas estava todo o grupo lá. E 

eu, caramba, está todo mundo aqui. O que é que eu vou fazer? Então, uma das coisas que 

era importante para a gente chegar na conclusão de que tipo de esgoto a gente ia acabar 

usando era saber, por exemplo, a vazão, a velocidade com que a água passava naquele rio 

lá. Isso veio na minha mente, assim, do nada, né? Na hora surgiu aquela ideia. Então, já sei! 

Nós vamos até o canal fazer a medida da velocidade da água. Mas professora, por que a 

gente vai fazer isso? Calma ... chegando lá a gente vai ver. Então, pega  aí uma corda, um 

papel, uma bolinha de isopor e vamos lá. E ninguém estava entendendo nada do que eu 

estava fazendo. E eu também não expliquei nada. Aí cheguei lá e expliquei o que eles 

tinham que fazer, cronometrar, medir a distância, quer dizer, em quarenta minutos eu 

ensinei os meus alunos a medir o tempo, medir o espaço, calcular a velocidade e saber a 

importância daquilo para o nosso projeto. O mais bacana é que a aluna ficou tão empolgada 

em saber aquilo, é que a gente mediu a velocidade em três pontos diferentes, e ela louca 

para chegar na conclusão, então ela vinha andando no meio do caminho e ia fazendo a 

conta. E ela assim para mim: puxa, que legal professora, aprendi a calcular velocidade. 

Entendeu? Assim, do nada, né? Então, caramba, se eu tivesse ficado lá na lousa, ensinar o 

que é velocidade, a fórmula e BA BA BA, eu ia perder uma aula inteira, ensinar uma coisa 
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mecânica e o aluno não ia ter aprendido. Talvez ia saber fazer mecanicamente. Mas se 

fosse na prática, ele não saberia. Ali foi o contrário: a aluna aprendeu na prática, porque eu 

não ensinei nenhum conhecimento anterior, porque eu não ensinei nada. E esses dias eu 

estava lá ... eu pedi para eles calcularem a distância que tinha entre o Sol e a Terra, eu dei a 

velocidade e dei o tempo. E a menina já: professora, tem que utilizar aquela fórmula que a 

gente usou no ano passado. Então é assim é uma coisa que ficou. Não precisei ficar lá me 

desgastando e foi uma coisa assim: simples assim. Eu acho isso muito legal. Então, talvez 

agora eu dispense essa coisa de falar, de explicar tanto. 

 

Pesquisadora: O que um bom professor precisa saber? 

Acho que ele não precisa saber muito, mas precisa saber como motivar os alunos a 

aprender muito. 

 

Pesquisadora: Que sabedorias o professor ter para chegar neste momento em que você 

chegou para fazer essa atividade que você comentou agora. 

Acho que é toda uma evolução, uma reflexão sobre a sua própria prática e ver que o 

aprendizado não é uma coisa estanque. Sei lá, um conjunto de coisas junto, ... 

 

Pesquisadora: Que conjunto de coisas junto é esse? 

Ah! Eu não sei. Acho que é um conjunto de habilidades, sei lá. Práticas adquiridas? 

Conhecimentos acumulados? Não sei. Eu acho que é um conjunto de tudo. Olha só, se eu 

não conhecesse esse conhecimento prévio, eu não conseguiria fazer isso. (...) 

(...) 

Saídas de campo 

Isso eu acho que é outra coisa fundamental para o aprendizado, que é a vivência. 

Quando o meu aluno foi visitar lá, em Ubatuba, além de ter um entrosamento melhor entre 

eu e eles, eles puderam ver a coisa acontecendo. Acho que isso marca mais do que ficar na 

lousa escrevendo 

 

 

PROFESSOR JOSÉ  

 

Pesquisadora: Sobre o que pretende trabalhar em 2012 

Nos sextos anos vai trabalhar os seres vivos. 
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Na escola Luiz de Sá tem o nono ano, que é onde eu ensino química e física 

específica. Só que a gente percebe que no Luiz de Sá, eu dei aula faz uns dois ou três anos 

atrás. Inclusive são meus alunos de 5ª série de dois ou três anos atrás. .... Naquela época, 

eu montei um projeto de matemática para botar em prática. Então tinha que determinar a 

área lá na quadra, montamos os grupos e medimos na classe, tinha seis grupos. Quando 

tinha esses grupos, tinha que usar como medir essa distância, calcular a distância em uma 

área e como cada grupo iria marcar. Mas olha, foi catastrófico. Tinha colchão de educação 

física, dois ou três alunos que se envolveram no projeto estavam brincando no colchão de 

educação física. E eu percebi que esse trabalho incomodou um pouco os professores de 

outras áreas. A coordenadora adora o projeto. Num primeiro momento foi catastrófico, mas 

depois começou a dar certo e eu voltei outras vezes a usar a quadra, fazer outras 

experiências. Só que a gente percebe que incomoda, o pessoal é tradicional, então eu tenho 

que tomar cuidado. Por isso eu não sei se vou colocar o projeto lá. Eu já quebrei a cara uma 

vez e não vou quebrar a segunda. 

(...) 

O que é o ponto falho? É que a gente não consegue, não é a primeira vez, a gente 

não consegue envolver a escola inteira para atingir o objetivo do projeto. Eu vou citar o caso 

do Sky, lá de 2002. O caso do Sky, a da Suely falou: olha, tem uns projetos ambientais que 

a USP está propondo, todo mundo vai fazer. Aí fez a inscrição, mas na hora de ir ... Só fui 

eu. Ninguém podia. Aí no ano seguinte, a USP ofereceu um curso de meio ambiente aos 

sábados. Um sábado presencial e outro sábado on-line. Mas a USP tinha um critério: só 

podia ser professor de ciência. Então fomos eu e o professor Paulo (...). Então Paulo, vamos 

lá? Esse sábado não posso, eu vou no outro. Então eu fui sozinho. No próximo, ele disse: 

ah! Esse não deu, eu to na federal. Então, eu fiquei sozinho novamente. Então o que 

aconteceu foi o seguinte: eu consegui levar o curso até o final. 

(...) 

Se eu tivesse um tempo exclusivo para me dedicar à escola, eu poderia me dedicar 

aos projetos. Eu teria tempo para preparar as atividades para as três classes para quem eu 

dou aula (...) Eu continuo com a mesma quantidade de aulas que antes, mas agora estou 

em cinco escolas diferentes. Tenho cinco diretores, sete vice-diretores, sete coordenadores 

pedagógicos (...). 

Hoje está dividido em ciclo: primeiro, segundo e terceiro. No quarto, quinto e sexto, a 

gente poderia ensinar ciências. Então, eu poderia pegar ciências no fundamental I e no 

fundamental II. Eu conheceria esse aluno. Eu pegaria esse aluno no quarto ano e iria até o 

nono ano. 
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Pesquisadora: Essas sugestões vocês já deram? 

Então, quando estávamos reestruturando os ciclos, nas reuniões eu dei essas 

sugestões. Mas o que é que acontece: nesse município, há uma linhagem bastante 

tradicionalista. Em parte é bom, porque na avaliação externa, a gente não está tão ruim 

assim. A gente tem nota muito boa. Infelizmente, você tem que ser tradicional. Mas esse 

tradicional pode ser melhorado. Eu acho que uma das condutas seria essa. Só que o 

professor diz assim: eu sou mais velho, então só quero o nono ano. É claro, o nono ano, 

eles estão numa maturidade melhor, preocupados com a federal. É diferente de trabalhar 

com o sexto ano, que deixou a tia lá. Então, é aquele caos total. Para mim é indiferente. 

Olha, eu nunca escolhi classe. 

 

Pesquisadora: Eu não entendi: você fez a sugestão e o pessoal não gostou? 

No ano passado estava reestruturando o ciclo em todas as disciplinas no município. 

O que fez no Estado há uns dez anos atrás, nós estamos fazendo agora: que é o ensino em 

espiral. (...) O ensino em espiral no estado não deu certo porque falta professor. No ano 

passado não tinha professor de física. O que eles fizeram? Bota professor de inglês. No ano 

passado, o professor de matemática pegou aula de física, depois ficou doente e não tinha 

substituto. No final de ano, a coordenadora fez o conselho e falou: passou em todas? Então, 

passou em física também. Não tinha professor de física, fazer o quê? 

 

(....) Na Seduc  

Nesse dia estava todo mundo de ciências. A gente estava discutindo o currículo. Foi 

quando sugeri: o professor deveria ser da escola, onde você já trabalhasse.   (....) Sabia que 

o ciclo aqui já está implantado a partir desse ano? Só que nós não sabemos se 

começaríamos a dar aula a partir do 4º ano ou se nós daríamos capacitação para os 

professores do ciclo I para que eles pudessem trabalhar ciência lá trás. Então isso está um 

pouco obscuro, a gente não sabe como vai ficar. É o professor P1 ou se seremos nós, P2. 

Tenho certeza que os mais antigos vão preferir trabalhar com o sétimo ao nono ano. Acho 

que ninguém vai querer trabalhar a faixa de transição porque ela é meio complicada. Talvez 

se a gente iniciar na quarta série mostrando que a partir dali tem vários tios, não é só a tia 

lá, a única, pode ser que quando chegue no fundamental II, já chegue com maturidade 

melhor, aceitando que pode ter vários professores, não tenha o choque. Eu acho que isso 

seria muito melhor para o ensino, fazer essa transição ali. 
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ANEXO D. 1º Quadro-síntese 

Legenda das fontes:  
Vermelho: questionário de final de encontros do grupo pesquisador 
Verde: avaliação de final de ano 
Azul: grupo de discussão 1 
Roxo: fórum 

 

 

Categoria Subcategoria Professor Cláudio Professora Amélia Professor José 

 

 

Aluno 

envolvimento PRIMEIRA IMPRESSÃO 

Estou sempre aprendendo 
com o ofício, pois em nossa 
área, tudo é muito dinâmico.  
A grande angústia do 
Professor na atualidade é 
trazer o aluno para junto dele 
em busca de novas 
descobertas, mas sou 
brasileiro e não desisto 
nunca.  
Espero neste curso encontrar 
mais caminhos para alcançar 
este objetivo e o que foi 
exposto nesta manhã indica 
que mais caminhos serão 
apresentados.  

PRIMEIRA IMPRESSÃO 

Estou gostando da proposta e 
espero encontrar nela novos 
rumos para a educação, que 
no momento considero muito 
precária. 

Gostei da proposta como um 
todo, mas o fato de haver 
uma intercomunicação e 
troca de experiências é 
realmente novo e me chamou 
a atenção, pois acredito que 
os alunos também vão 
gostar. Além de dinâmico é 
rápido o que acredito dar 
maior motivação 

MOTIVAÇÃO INICIAL 

Então, o objetivo 
fundamental, quando eu vim 
trabalhar com projeto, é que 
eu já sabia que trabalhar com 
projeto envolve o aluno mais 
do que um ambiente fechado 
como a sala de aula. Sempre 
quando você sai a campo 
para fazer um trabalho fora 
da sala de aula, ele torna-se 
diferenciado e o aluno acaba 
se envolvendo. 

ensino MOTIVAÇÃO INICIAL 

Recursos diferenciados para 
trabalhar em sala de aula 

MOTIVAÇÃO INICIAL 

Então, quando eu vi a 
oportunidade de trabalhar 
com a Ecologia das Águas, 
que era a coisa que mais me 
chamava a atenção quando o 
projeto foi apresentado, 
imediatamente, eu coloquei 
que gostaria de participar. 
Porque eu vislumbrei ali uma 
atividade prática, com 
materiais diferenciados, com 
uma metodologia já definida, 
que eu achei que a gente 
poderia ir muito além do que 
simplesmente aquele 
conhecimento de uma 
experiência em sala de aula 

Hoje estou aqui com a 
finalidade de adquirir novos 
conhecimentos para 
aplicação em sala de aula. 

 

espero que estes projetos da 
Escola do Futuro contribuam 
para a melhoria das práticas 
pedagógicas e que os alunos 
aprendam que o Planeta é 
nosso e todos tem a 
responsabilidade de 
preservá-lo, mesmo que seja 
nas mais simples atividade 
cotidianas.  

 
Lá onde eu atuo só tem 
mangue, só que eles não 
observam os vegetais, o solo, 
os seres, os animais. A partir 
do momento em que você 
mostra os diferentes seres 
que ali habitam e a 
importância do mangue no 
que concerne ao filtro de toda 
a água que vem da serra e o 
berço de reprodução, eles 
começam a visualizar o 
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ambiente onde eles moram 
de forma diferenciada 

alunos Atividades que ajudaram a 
compreender melhor o 
mundo: atividades de campo, 
passeios, palestras, 
pesquisas, análises, ida ao 
CEPEMA  

No geral, houve melhoria na 
comunicação com os 
professores: eles ficaram 
mais legais, conhecemos 
melhor os nossos 
professores. Os que 
disseram que não foi por 
afastamento de professores, 
pesquisas que não puderam 
ir adiante. (avaliação dos 
alunos) 

Gostaram das experiências 
CEPEMA, do encontro com 
outras escolas, poder 
expressar opiniões para 
pessoas desconhecidas, 
fazer novas amizades, ouvir 
as palestras, mostrar nosso 
conhecimento, apresentar os 
trabalhos 

 

conhecer 
melhor 

  E esse ano eu escolhi uma 
classe exatamente por esse 
motivo. É uma classe 
extremamente difícil de atuar, 
com vários problemas de 
bullying, comportamento 
inadequado em sala de aula. 
Isso é o que leva a trabalhar 
com essas classes. 

 

E a juventude, hoje, eles não 
têm talvez um ambiente para 
queimar a energia. A sala de 
aula torna-se um ambiente 
confinado e faz com que eles 
não tenham uma maneira de 
queimar essa energia. 

Afetividade Com aluno Não comentou em nenhum 
momento, mas a relação com 
as alunas do EJA foi muito 
forte 

o mais positivo foi ver o 
envolvimento dos meus 
alunos e o crescimento deles 
a partir das observações. 
(...)A partir do momento em 
que eu pude fazer fora da 
sala de aula, com as pessoas 
interessadas, eu percebi que 
existia um envolvimento 
maior, um interesse maior e 
um desenvolvimento maior 
dos alunos. Isso foi um ponto 
positivo. 

Na hora em que ela estava 
pintando a rosa-dos-ventos, 
ela fez um depoimento que ... 
eu não tinha algo para gravar, 
mas foi emocionante. Então, 
é isso, a gente sabe que os 
projetos propiciam essas 
condições de 
desenvolvimento e 
envolvimento maior por parte 
do aluno. 

 

Eu já citei que eu já tinha 
conhecimento de que o 
trabalho com projeto é mais 
atraente para os alunos. Isso 
a gente observa que durante 
o desenvolvimento do projeto, 
pois os alunos vão se 
envolvendo mais e mudando 



190 

 

de postura. Esse é o objetivo 
fundamental. 

Motivação 
para 
continuar 
no grupo 

 A motivação em fazer sempre 
melhor, ela é inerente à 
minha personalidade, o que 
mudou é a introdução de uma 
técnica nova (investigações) 
e que acrescenta muito em 
qualidade ao trabalho 
desenvolvido com os alunos. 

 

Inquietação. Se você não 
tiver inquietação, você não 
tem espírito para correr atrás. 
E esse ano também, 
coincidiu porque estou 
fazendo a pós em meio 
ambiente. Então casou: o que 
pego aqui me ajuda, me 
estrutura e acho que a gente 
tem que trabalhar mais a 
área de meio ambiente. 
Tentar reformular e ver os 
conteúdos e adaptar para 
você trazer essa temática do 
meio ambiente para a sala de 
aula com as questões que 
envolvem o conteúdo. Então, 
para mim, foi muito útil sim. 
Como professor, trabalhar 
didaticamente de forma mais 
adequada, mais embasada. 
Para mim, foi muito útil 

(...) estar usando uma 
atividade nova para 
desenvolver com os alunos. 
Isso já era uma motivação. 
Só que a partir do momento 
em que eu fiquei com o 
mesmo grupo, a gente foi 
ampliando o conhecimento 
daquela parte. Então, a gente 
iniciou como uma pesquisa 
que foi se ampliando. E aí 
houve necessidade da gente 
abranger maior 
conhecimento. E aí como a 
formadora estava comigo 
também a gente começou a 
ver esse desenvolvimento 
maior do aluno em relação ao 
comprometimento, ao 
conhecimento, à dedicação. 
Então a gente começou a 
perceber o aluno não só pelo 
conhecimento, mas também 
as outras habilidades que ele 
estava adquirindo. E aí fugiu 
um pouquinho da minha área, 
da parte de experiência e tal. 
A parte científica, de 
conhecimento, eu dominava, 
eu estava tranqüila no 
primeiro ano. A partir do 
segundo ano, em que as 
coisas começaram a mudar 
para o outro lado mais 
pedagógico que nem o Carlos 
colocou, alguma que tivesse 
que desenvolver uma outra 
prática e observações 
diferentes em relação aos 
alunos, eu senti maior 
necessidade de conhecer, de 
ler mais, de aprofundar mais 
a parte pedagógica. E assim, 
também o trabalho da escola 
nesse sentido, que a escola 
por fazer um trabalho 
diferenciado, ela já motivava 
a gente a pensar de forma 
diferente: como você observa 
o seu aluno, como você 
registra o conhecimento dele. 
Só que eu não me apropriei 
de tudo. (risos) E acho que 
nunca vou me apropriar. Mas 
isso me levou a querer 
conhecer e adquirir maior 

Com relação à motivação, ela 
sempre existiu, visto que esta 
é uma característica 
específica de cada pessoa, 
por este motivo estamos 
fazendo parte do grupo de 
estudo. 

 

 

Estar sempre buscando algo 
novo ou se não for novo, que 
seja diferenciado, 
principalmente, na conjuntura 
atual onde tornou-se um 
pouco mais difícil trabalhar 
com os alunos em função de 
um conjunto de fatores que 
não vem ao caso discutir 
agora. Então, essa 
inquietação, essa busca de 
algo que possa minimizar os 
problemas da sala de aula, 
algo que envolve os alunos 
no processo de ensino e 
aprendizagem, ela é 
extremamente válida. Mas 
acho que a motivação é de 
cada um. A educação 
desperta, mas se o indivíduo 
não tiver aquela motivação, 
ele começa e para. A gente 
sabe disso porque tem uns 
que começam a parar. Então, 
acho que o projeto contribui 
para que a gente mantenha 
essa inquietação viva, acesa, 
para a gente continuar 
sempre estudando, 
independente da idade. A 
partir do momento em que a 
gente começa a estudar, 
quem estiver na área de 
pesquisa, na área de 
educação, tem que estudar 



191 

 

conhecimento em relação a 
isso. Então, na verdade, o 
projeto hoje, a parte científica 
eu continuo dominando, mas 
o que me mantém ainda 
motivada a continuar, a 
conhecer mais esse 
desenvolvimento do aluno, 
como ele aprende, como ele 
investiga, como ele percebe 
as coisas. Isso tudo, eu ainda 
estou tentando me apropriar 
desse conhecimento. Eu 
também não sei. Isso é o que 
eu quero desenvolver a partir 
de agora. Se eu continuar no 
projeto 

Conhecime
ntos  

Aprender a 
investigação e 
o aprender a 
aprender – 
aluno e 
professor: 
conhecimento 
do aluno, da 
matéria 
(conteúdo, 
sintático, 
substantivo, 
crença), dos 
recursos, das 
estratégias, 
dos propósitos 

Uma coisa que tinha quando 
comecei a dar aula era que 
dar aula, para mim, era 
passar informações de forma 
que elas fossem 
compreendidas, basicamente 
isso. Só que agora, estou 
reformulando essa visão. 

 

Eu evolui bastante em termos 
de (...) de procedimentos, de 
processos, de atingir de 
forma diferenciada, de 
trabalhar de forma 
diferenciada. Trabalhar não 
de forma a passar o 
conhecimento, mas de 
trabalhar outras habilidades. 

De trabalhar a investigação 
em si. 

 

Não conseguiria aplicar 
simultaneamente em todas 
as salas. Não conseguiria. 
Você não tem como 
acompanhar o 
desenvolvimento, como 
trabalhar organização, 
gerenciar tudo isso, não ... 

 Mudanças na prática 
pedagógica: 

- No planejamento mudou 
porque passei a permitir a 
participação dos alunos na 
elaboração e execução do 
projeto 

- passei a avaliar as 
atividades procedimentais 
gerais e não específicas de 
ciências (do conteúdo) 

- percebo que posso permitir 
a participação dos alunos 
como colaboradores de 
informações através do 
desenvolvimento das 
atividades propostas em um 
projeto por eles construído e 
executado 

Pesquisa e 
ser 
professor 

 - aprendi a organizar e a 
estruturar as etapas do 
desenvolvimento de uma 
investigação. 

- mais crítico quanto ao 
encaminhamento dos 
trabalhos em sala de aula 

- a observação mais atenta 
dos detalhes, a organização 

 Sim, porque o professor 
pesquisador passou a 
observar não somente o 
aluno, mas as práticas 
pedagógicas do professor da 
sala de aula, esquecendo 
assim que ambas são as 
mesmas pessoas. 

(quanto ao que foi mais 
marcante nesta experiência) 
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dos registros 

- o trabalho com investigação 
é uma oportunidade de 
despertar nos alunos o 
protagonismo que despertou 
em mim 

Romper a relação entre um 
professor praticante e um 
professor pesquisador no 
mesmo ser humano (eu), 
observando as minhas 
próprias práticas 
pedagógicas. 

Comunidad
e de 
aprendizag
em 

 A participação em grupos de 
estudo como o nosso é uma 
oportunidade rara de 
crescimento pedagógico e 
profissional e gostaria que 
esta oportunidade pudesse 
ser compartilhada por mais 
colegas. 

 

Em relação a mudanças na 
forma de se comunicar com 
outros: 

Oportunidade de contato com 
outras escolas (avaliação 
2009) 

Em relação a mudanças na 
forma de se comunicar com 
outros: 

Melhorou a interação com os 
alunos, equipe da escola e 
outras escola 

 

É trocar uma idéia. Isso que é 
o bacana da história. 

As concepções sobre a 
profissão docente mudou no 
sentido de que o professor 
pode ser um integrante de 
uma equipe de pesquisa 
educacional.  

Ocorreram mudanças porque 
ficou o grupo que realmente 
busca novas propostas 
pedagógicas, que permita a 
melhoria da qualidade de 
ensino nas suas respectivas 
unidades escolares. O grupo 
passou a se envolver, ser 
mais constante participativo 
no estudo dos temas 
selecionados e propostos 
pelos professores 
orientadores. 

Escola e 
currículo 

 Não conseguiria aplicar (os 
projetos) simultaneamente 
em todas as salas de aula. 
Não conseguiria. Você não 
tem como acompanhar o 
desenvolvimento, como 
trabalhar a organização, 
gerenciar tudo isso não. 

 

É difícil implementar uma 
coisa dessas sem mudar uma 
só vírgula na rotina da 
escola, sem criar um 
grauzinho de tumulto. É 
solicitado para a gente. A 
gente não pode alterar em 
nada o nível de ruído ... 
qualquer coisa. É complicado 
mesmo. A escola, o espaço, 
não está mais satisfazendo a 
clientela que a gente atende 
hoje. Mudou muito ... a 
tecnologia aí fora. A escola 
está presa. O espaço físico é 
um cubículo para 30 alunos, 
28, inquietos. Antigamente, 
eles podiam brincar na rua. 
Hoje em dia eles não 
brincam. Aonde eles 
brincam? Na escola. Não tem 
espaço mais fora da escola 

A minha escola, apesar de 
ser uma escola diferente, 
apesar de ter uma proposta 
diferenciada, apesar de 
entender a educação de 
modo diferente, eu sinto que 
eles não abraçaram o projeto 
de modo integral. Tanto é que 
no primeiro ano eu 
desenvolvia com as turmas 
de sala de aula, do meu jeito. 
No segundo ano, por conta 
da obra que se desenvolveu 
na minha escola, eu não tinha 
espaço. Então era assim: ou 
você continua o projeto do 
jeito que você tem condições, 
sem atrapalhar a escola, ou 
você desiste. E eu não tive 
assim muito apoio. Eu tinha 
assim, quinze minutos eu 
ficava na sala de informática 
com meus alunos, depois eu 
saía e quinze minutos eu 
ficava nos brinquedos dos 
pequenininhos, do infantil. A 
gente sentava lá nos 
banquinhos para conversar. 
Outros quinze minutos eu ia 
para uma sala onde a 
professora tinha ido levar as 

Eu tive séries dificuldades 
porque trabalhar com muitos 
alunos especificamente com 
um tema, com a quantidade 
de aulas que a gente tem, 
torna-se um pouco difícil. 
Outras dificuldades: envolver 
a escola, criar espaço para 
realizar algumas atividades, 
conseguir materiais para 
poder desenvolver as 
atividades, tudo isso foi difícil. 
Num primeiro momento, foi 
tudo improvisado. Por 
exemplo, os alunos tinham 
que ir lá, todo dia, trocar a 
solução para ... 

 

Outra dificuldade que a gente 
encontra também é envolver 
todos os lados do 
conhecimento dentro do 
tempo que você está 
trabalhando. Minha escola 
tem o seu projeto pedagógico 
voltado para o meio 
ambiente. Só que agora está 
mudando um pouco o foco 
para seguir as diretrizes da 
Secretaria, embora 
continuemos a trabalhar meio 
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para brincar. Eles ficam 
presos no apartamento. 
Aonde ele vai encontrar 
colegas para que possa 
externar toda a energia que 
ficou contida? É na sala de 
aula. 

 

Nesse ponto, eu estou 
concentrando o meu foco na 
outra escola, porque a noite, 
lá, a gente tem um ambiente 
totalmente propício. A direção 
dá apoio, o orientador 
também, você pode fazer 
coisa diferenciada.  Sendo 
bom para o aluno, sendo 
pedagogicamente viável, eles 
apoiam qualquer situação. 
Então, é ilimitado. Eles 
compraram um microscópio, 
já fiz uso dele. É muito bom. 
Falta a gente ter técnico para 
preparar a lente, mas já fiz 
uso, já fiz um trabalho 
diferenciado. Ele montou um 
laboratório. Está direitinho lá. 
E todo o apoio que você 
precisar, fazer fora, eles dão 
todo suporte, na medida dos 
recursos que eles têm, das 
limitações. Mas tem todo o 
apoio para você fazer um 
trabalho diferenciado. Isso aí 
é importante. Lá não tem 
problema se vai fazer barulho 
ou não vai. Se leva para a 
classe, se leva para fora, ... 
você faz o que quiser desde 
que tenha algum propósito. 
Então, nesse sentido, lá, 
você tem todo o apoio. 

crianças para brincar de roda 
ou fazer uma leitura no pátio. 
Então, assim, dentro do meu 
horário de trabalho eu 
percorria vários lugares na 
escola. (...). Então, assim ... 
foi um ano difícil. Mas isso 
não intimidou e não fez os 
alunos desistirem. Eu sei que 
a gente tem que estar sempre 
na motivação para que a 
coisa aconteça. Esse ano a 
escola diz apoiar o projeto, 
mas esse apoio (olha para os 
outros e diz que está sendo 
bem sincera, entre risos) se 
limita a marcar as viagens 
que eu me propus a fazer 
para que os alunos tivessem 
um conhecimento mais amplo 
do que a gente quer 
desenvolver. Então a minha 
coordenadora marca as 
viagens para mim e me diz a 
data que eu posso ir ou não.  

ambiente, mas de forma um 
pouco diferenciada. Hoje, 
trabalhando outros temas 
associados a sociedade, mas 
não especificamente meio 
ambiente.  Então, na hora em 
que você começa a 
desenvolver o projeto 
mangue, especificamente 
para 7º ano, a escola tem o 
projeto dela. Eu tenho que 
tentar acoplar os dois 
projetos ao mesmo tempo 
porque eu tenho que 
trabalhar (...). No primeiro 
semestre foi cidadania, agora 
é cidadania e 
responsabilidade social. 
Esses temas têm que ser 
trabalhados e, ao mesmo 
tempo, com o projeto do 
mangue. Casar esses dois 
temas é uma situação um 
pouco complicada. 
Precisamos casar em função 
da quantidade de aulas que a 
gente tem. 
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ANEXO E. Tabelas de avaliação 

 
Tabela para os professores preencherem avaliando as etapas de formação 
 

Etapas de formação 

Formação 
inicial 
(2009) 

Acompanhamento 
fórum 

Uso formulário 
Grupo professor-

pesquisador (2011) 
Encontro de 
fechamento 

encon
tro 

lições 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Encon
tro 

lição artigo 2009 2010 2011 

              

 
 
 
 
Tabela para os professores preencherem avaliando as estratégias utilizadas 
 

Estratégias utilizadas Valor atribuído 

Palestras  

Devolutivas  

Atividades Experimentais (2009)  

Registros Escritos (fórum)  

Trabalho em grupo  

Discussão Coletiva  

Leituras  

Saídas de Campo  

Acompanhamento  
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