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RESUMO

Esta dissertação traz os resultados de uma pesquisa sobre sequências investigativas
desenvolvidas por duas professoras em suas aulas, com base em uma Proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências. Ela contribuiu para formação de
professores na disciplina de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Diante
desta constatação, foi elaborado um Produto Educacional denominado por Proposta para
o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, retirar disponibilizado a
docentes que atuam no quinto ano do Ensino Fundamental, o qual contém orientações
para desenvolvimento de atividades baseadas no ensino por investigação. O objetivo
geral que norteou esta investigação foi: interpretar as percepções e as reflexões das
docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, participantes desse processo no que
diz respeito ao desenvolvimento de sequências investigativas orientadas a partir de uma
Proposta de sequência investigativa. Para tanto, emprega a pesquisa qualitativa e utiliza a
entrevista semiestruturada para coleta de dados a partir da participação de duas
professoras de um município do norte do Paraná. Obteve como principais resultados e
discussões indícios das falas das professoras participantes desta pesquisa, as quais se
mostram abertas profissionalmente para o aprimoramento de sua formação docente, bem
como perceberam a necessidade de uma formação contínua, pois há muito que aprender
e buscar sobre estratégias de ensino. Destaca que as participantes apresentaram indícios
de compreensões do processo de realização das atividades investigativas, isto é,
compreenderam em que consiste o ensino por investigação e suas características.
Entende que a aplicação desta Proposta com professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental representou uma contribuição para o desenvolvimento das atividades
investigativas em Ciências. Somado a isso, possibilitou a ampliação dos conhecimentos
profissionais e da participação nesta pesquisa para a formação profissional destas
professoras participantes.
Palavras-chave: Formação continuada. Ensino de Ciências. Ensino por investigação.
Ensino Fundamental. Produto Educacional.

ARAÚJO, Tamires Bartazar. Science classes: use and development of investigative
sequences. 2017. 185f. Dissertation (Master’s Degree in Human, Social and Natural
Sciences Teaching) – Postgraduate Program in Human, Social and Natural Sciences
Teaching (PPGEN), Federal Technological University of Paraná, Londrina. 2017.

ABSTRACT

This dissertation aims to show the results of a research on research sequences developed
by two teachers in their classes. Based on a proposal for the development of a research
sequence in Sciences, it contributed to the training of teachers who work with the
discipline of Science in the early years of elementary school. In view of this, an educational
product called Proposal for the Development of a Research Sequence in Sciences was
elaborated, which was made available to teachers who work in the fifth year of elementary
education, and which contains guidelines for the development of activities based on
teaching by researching. The main objective that guided this research was to interpret the
perceptions and reflections of teachers who perform their work in the initial years of
elementary school and who participated in this process with respect to the development of
investigative sequences oriented from a proposal of investigative sequence. Therefore, it
employs a qualitative research and uses the semi-structured interview for data collection
from the participation of two teachers who work for a municipality in the north of Paraná.
As main results and discussions, there are evidences of these teachers´ statements, who
show themselves professionally open to improve their teaching training, as well as they
have realized the necessity of a continuing education, since there is much to learn and to
look for on teaching strategies. The study emphasizes that the participants have shown
evidences of understanding the process of carrying out research activities, that is, they
understood what constitutes teaching by researching and its characteristics. The results of
this study understand that the application of this proposal to teachers of the initial years of
elementary school has represented a contribution to the development of research activities
in Sciences. In addition, this work has enabled the expansion of professional knowledge
and training of these teachers, given their participation in this research.
Keywords: Continuing education. Science teaching. Teaching by researching. Elementary
school. Educational product.
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APRESENTAÇÃO

Quando criança, descobri meu encantamento pelas professoras, pela escola e
pela alegria de meus pais ao ver o boletim escolar com notas excelentes. Então, não
poderia ter feito outra escolha em minha vida acadêmica e profissional: ser professora.
Em 2008, conclui a graduação de Pedagogia com esforço e com dedicação, pois
sabia naquele momento que a conclusão de um curso superior seria o início da mais
maravilhosa realização pessoal, bem como de satisfação da minha carreira profissional
em busca da ampliação dos meus saberes.
Todavia, quanto mais me dedicava à profissão e à formação, mais confirmava que
os meus conhecimentos não eram suficientes. Logo, em 2011 veio a aprovação e a
convocação em um concurso público e, assim, concretizar um sonho de lecionar na rede
pública de ensino e enfrentar os desafios da prática pedagógica.
Em 2014, recebi o convite para compor a equipe pedagógica da Secretaria de
Educação Municipal de um município do Norte do Paraná. Nessa oportunidade foi
possível acompanhar de perto a prática de ensino de diversos professores. Destarte,
esses docentes que também advinham de uma formação deficitária, solicitavam
formações voltadas às especificidades do ensino de Ciências.
Nesse percurso, percebi que era necessário pensar o ensino de Ciências no
referido município, bem como analisar a possibilidade de criar e desenvolver um projeto
que despertasse o interesse dos professores e dos alunos para aprender cada vez mais
sobre Ciências.
Entre os anos de 2008 e 2016, ao passar pela formação inicial e o ingresso da
vida profissional, percebi algumas inquietações acerca do ensino de Ciências que
contribuíram com o desejo de aprofundar os estudos em relação a essa disciplina. Nas
aulas de Metodologia do Ensino de Ciências na formação inicial verifiquei que as aulas
favoreceram para uma formação voltada para o ensino de conceitos científicos, mas não
incentivou a investigação ou o ensino por investigação. Entretanto, as aulas aconteceram
com uma carga horária reduzida, o que favoreceu a restrição das práticas de ensino
durante as aulas na formação inicial.
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Com base nessas inquietações, ao ingressar no programa de Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza tive a oportunidade
de apresentar um projeto de pesquisa voltado para a formação de professores de
Ciências fundamentado no ensino por investigação que foi acatado pelo orientador e,
assim, desenvolvido. Este projeto e esta pesquisa foram então elaborados e pensados a
partir de minha prática pedagógica, dos desafios que enfrentamos diariamente no
contexto escolar.
Para além dos problemas identificados na prática pedagógica, senti-me desafiada
em propor uma situação formativa para minimizar estes desafios e, assim, poder
contribuir para a prática pedagógica de professores de um sistema municipal de ensino no
que tange ao ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Paralelamente, encontrei um referencial teórico que pudesse dar subsídios para
construir

essa

contribuição

que

foi

materializada

em

uma

Proposta

para

o

desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências orientadora de práticas
pedagógicas que desenvolvam sequências investigativas no ensino de Ciências nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
No entanto, deparei-me com diversas inquietações de docentes com o ensino de
Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental justificadas pela fragilidade da
formação inicial obtida por todos, eu e os docentes, pela desarticulação entre a formação
continuada e pelos desafios reais vivenciados e experienciados na prática pedagógica.
Perante isso, percebi que a formação continuada em serviço e a ênfase nas
estratégias das políticas públicas educacionais e nas pesquisas na área de ensino em
relação à necessidade de uma prática pedagógica adequada, no entanto, são necessárias
para, além das políticas educacionais, problematizar o como trabalhar Ciências. Com
base nisso, destaco esta escolha por estudar as aulas de Ciências nos anos iniciais do
Ensino Fundamental por meio de uma estratégia formativa e baseada em uma Proposta
por meio do ensino investigativo.
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1 INTRODUÇÃO

As inquietações e os desafios decorrentes do cotidiano profissional conduzem-nos a pensar no contexto educacional em que atuamos como professores. Desse modo,
deparamo-nos com um contexto educacional cada vez mais complexo, que exige
competências dos professores e habilidades dos alunos. Nesse sentido, o que se ensina
na escola e como será ensinado faz-se necessário ser repensado (SASSERON;
MACHADO, 2017).
Destacamos que é no Ensino Fundamental que os alunos têm o primeiro contato
com certos conceitos científicos em uma situação de ensino (CARVALHO, 1997). Desse
modo, o papel que o professor assume se torna relevante, ampliando suas
responsabilidades quanto às atividades pedagógicas que visam à aprendizagem dos
alunos em relação aos conhecimentos científicos.
Concordamos com Saviani (2011), de que a função da escola é o ensino do saber
sistematizado, ou seja, o conhecimento científico. Portanto, a escola e, mais
especificamente, a área de conhecimento de Ciências Naturais viabiliza o ensino de
conceitos.
Sasseron e Machado (2017, p. 8, grifo nosso) nos chamam a atenção de que não
se trata apenas de ensinar conceitos científicos nas aulas de Ciências, mas “também
ensinar sobre Ciências”. Dessa maneira, ensinar sobre Ciências exige contemplar os
aspectos históricos, filosóficos e as práticas científicas.
Outra indicação dessa pesquisa é aquela decorrente do trabalho pedagógico
desenvolvido por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental pautado no ensino
por investigação. A prática pedagógica nessa etapa assume um caráter de formação do
pensamento científico e articulação para o aprofundamento, a investigação, o estudo e a
cientificidade de algumas curiosidades advindas do cotidiano infantil que despertam o
interesse dos discentes para o contexto da pesquisa. Assim, não almejamos a formação
de um cientista, mas sim “a criação de um ambiente investigativo para o desenvolvimento
de pesquisas científicas” (CARVALHO, 2013, p. 9).
Com base nisso, elencamos como questão de pesquisa a seguinte proposição: de
que maneira as sequências investigativas desenvolvidas por duas professoras em suas
aulas, com base em uma Proposta, podem contribuir para a formação desses professores
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na disciplina de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Assumimos como
relevante esta questão, pois aponta para a necessidade de levar o educador a pensar a
respeito de sua prática pedagógica nas aulas de Ciências, uma vez que almejamos
discussões que subsidiem os processos de análise dos conteúdos, dos métodos de
investigação e da efetiva aprendizagem dos estudantes.
A partir da questão investigadora, estabelecemos o objetivo geral desta pesquisa
que consiste em: interpretar as contribuições advindas no desenvolvimento de sequências
investigativas por duas professoras, tendo como base uma Proposta, durante as aulas
Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Assim, os objetivos específicos desta pesquisa foram: identificar a relação com o
saber, epistêmica, pessoal e social de professores a partir da aplicação das atividades
inspiradas nas sequências investigativas; demonstrar indícios de aprendizagem docente
dos professores em sala de aula a partir de suas falas diante do desenvolvimento das
atividades investigativas realizadas; verificar a existência das características do ensino
por investigação, segundo Zômpero e Laburú (2011), nas falas dos docentes após o
desenvolvimento das atividades investigativas; e identificar as contribuições ocorridas
para a formação destes professores na disciplina de Ciências nos anos iniciais do Ensino
Fundamental a partir da participação desta pesquisa.
Idealizando facilitar a compreensão ao leitor, estruturamos e organizamos os
capítulos desta pesquisa a partir dos assuntos tratados na pesquisa conforme
apresentação a seguir.
O primeiro capítulo, intitulado de “Formação de professores: alguns estudos”, trata
de uma exposição conceitual e teórica sobre a formação continuada docente no Brasil,
em especial, relacionada ao desenvolvimento profissional dos professores que atuam com
a disciplina de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como elucidamos
a Matriz 3x3 de acordo com Arruda, Lima e Passos (2011), no que se refere à análise da
ação docente em sala de aula e aos Focos de Aprendizagem Docente (FAD), conforme
Arruda, Passos e Fregolente (2012), considerando as configurações do aprendizado
docente.
No segundo capítulo, denominado “Ensino por investigação”, trazemos uma
possibilidade didático-pedagógica que amplia nossas oportunidades de pensar as lacunas
no ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por conseguinte,
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apresentamos os aspectos históricos, teóricos e as características do ensino por
investigação.
O terceiro capítulo, designado “Produto Educacional”, expõe os motivos e o
contexto de elaboração da Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa
em Ciências e a metodologia do desenvolvimento desta Proposta.
Dedicamos o quarto capítulo à descrição da metodologia utilizada na pesquisa,
detalhando todo o processo de investigação, justificando desde a escolha da pesquisa
qualitativa como referencial metodológico; dos professores participantes da pesquisa; dos
procedimentos para a coleta dos dados; da entrevista semiestruturada como instrumento
de coleta de dados; dos procedimentos adotados para a análise dos resultados obtidos
nesta investigação.
No quinto capítulo, nomeado “Os dados: apresentação, discussão e análise”,
tratamos da organização e sistematização dos dados, de acordo com os procedimentos
analíticos. Dessa maneira, são descritos os perfis dos docentes participantes nesta
pesquisa e apresentados os dados obtidos a partir da aplicação de nosso instrumento de
coleta de dados (entrevista semiestruturada). Por fim, analisamos as percepções e as
reflexões dos docentes a partir de uma experiência com o ensino por investigação
pautado no uso e no desenvolvimento de atividades investigativas orientadas por uma
Proposta.
No sexto capítulo, intitulado “Para além dos dados”, apresentamos as
possibilidades interpretativas geradas a partir das falas iniciais e finais, entrelaçamento
das falas, com o interesse de aprofundar a análise das unidades de sentido,
categorizadas de acordo com as relações com o saber, epistêmicas, pessoais e sociais e
os FAD’ em conjunto com as características do ensino por investigação, apresentadas
pelos dados presentes no capítulo anterior.
Na continuidade, trazemos as Considerações Finais com apontamentos acerca
das contribuições ocorridas para a formação destes professores na disciplina de Ciências
nos anos iniciais do Ensino Fundamental a partir da participação desta pesquisa.
Diante do exposto e realizado, esperamos oferecer por meio desta dissertação
contribuições ao campo do ensino de Ciências e da formação continuada em serviço de
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Bem como, contribuiu para a
formação profissional da professora investigadora desta pesquisa e para os próximos
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processos reflexivos na área de educação e daqueles que me acompanharam durante as
referidas reflexões.
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUNS ESTUDOS

Neste capítulo apresentamos um panorama conceitual e teórico sobre a formação
continuada docente, em especial, relacionado ao desenvolvimento profissional dos
professores que atuam na disciplina de Ciências nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Atualmente as escolas de Educação Básica prestigiam e instigam o ensino de
Ciências de maneira científica e significativa por meio de uma cultura do saber. Diante
disso, “[...], pressiona, às vezes de forma aberta, às vezes implicitamente, os professores
para que tenham uma formação inicial e continuada adequadas” (VILLANI; PACCA;
FREITAS, 2002, p. 01).
Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.394/96 (LDBEN), que institui as diretrizes e
bases da educação nacional, define que:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL,
1996).

Nesse contexto, a licenciatura plena em Pedagogia é a formação mínima para
atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dentre as incumbências ministrar a
disciplina de Ciências (BRASIL, 1996). De tal modo, as demandas formativas do
Pedagogo incluem a formação para docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
bem como ministrar as aulas da disciplina de Ciências. Salientamos que a disciplina de
Ciências é uma das disciplinas com compõem a Base Nacional Comum Curricular que,
nesta segunda etapa da educação brasileira, do primeiro ao quinto ano, é ministrada por
um profissional que possui uma habilitação generalista e ampla para atuar como docente.
Tendo em vista as possibilidades de atuação profissional, é na formação inicial
que o futuro docente tem um rol de conteúdos a serem apropriados para alicerçar sua
prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em destaque nessa
pesquisa, bem como subsídios para ministrar aulas de Ciências de maneira adequada e
satisfatória às necessidades de aprendizagem de seus alunos. No entanto:
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É importante registrar que no processo formativo dos professores, a formação
inicial é uma das fases do desenvolvimento profissional e que, por isso, possui
algumas limitações cujos impactos têm imposto a necessidade da criação de
oportunidades de formação continuada (SILVA; BASTOS, 2012, p. 153).

Assim, corroboramos com essa ideia de que a formação inicial pode e precisa ser
complementada pela formação continuada, de maneira progressiva e contínua.
“Professores deverão atualizar-se constantemente, de modo que não só se mantenham
informados sobre o progresso da Ciência e Tecnologia como também que estejam
prontos para discutir o seu significado” (CUNHA; KRASILCHIK, 2000, p. 5).
Desse modo, os professores terão a possibilidade de analisar, refletir, transformar
sua prática didática em relações efetivas com o aluno e de aprendizagens significativas
dos conteúdos de que são ensinados no contexto escolar. Pois, “sabe-se que a formação
em nível superior por si só não garante a qualidade da Educação, nem é suficiente para
que o professor se desenvolva como profissional da Educação” (BACCON, 2005, p. 25).
Contudo, Mello (2000, p. 98) afirma que “a formação inicial é apenas um
componente de uma estratégia mais ampla de profissionalização do professor”.
Paralelamente, a formação do profissional também se dá pela forma continuada que diz
respeito a processos formativos realizados após a sua formação inicial, dando
continuidade às suas aprendizagens do fazer docente (BRASIL, 2015).
Dessa maneira, à medida que o professor se apropriou de um conjunto de
conhecimentos em sua graduação, ao longo de profissionalização ele pode ir ampliando e
solidificando esses saberes docentes. No entanto, Cunha e Krasilchik (2000, p. 10)
salientam que “os programas de aperfeiçoamento, como têm sido implantados, não
mudam a realidade da escola e nem mesmo a da sala de aula” (CUNHA; KRASILCHIK,
2000, p. 10).
Por conseguinte, a formação continuada tem que ser entendida como
permanente, pois não se finda em uma ou outra oportunidade de capacitação profissional,
mas sim nas diferentes e diversas possibilidades, seja vinculada diretamente à sua
atuação in loco (formação continuada em serviço) ou relacionada a saberes da profissão
de professor (formação continuada geral). A esse respeito, Garcia (1997, p. 54) pontua
que:
Um primeiro aspecto que nos parece conveniente destacar é a necessidade de
conceber a formação de professores como um continuum. Apesar de ser
composto por fases claramente diferenciadas do ponto de vista curricular, a
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formação de professores é um processo que tem de manter princípios éticos,
didáticos e pedagógicos comuns, independentemente do nível de formação em
causa.

A partir dessa premissa, entendemos a importância da formação continuada e,
principalmente, daquela que se realiza na escola e para a escola, tendo nesta um espaço
de reflexão da prática pedagógica e da construção da identidade profissional.
A formação do professor, tanto inicial quanto em serviço, não se completa apenas
com a conquista do diploma de licenciatura. Este é apenas o primeiro passo para
que o professor comece a construir sua identidade profissional. Essa identidade só
se constrói no próprio contexto escolar. Portanto, a sala de aula é um espaço
privilegiado na construção dos saberes docentes e na construção da identidade do
professor (BACCON, 2005, p. 22).

Ainda em relação à formação continuada, encontramos no artigo 62 da LDBEN
(BRASIL, 1996), parágrafo 1º, a determinação da responsabilidade da União, dos Estados
e

dos

Municípios

em

desenvolver

a

formação

inicial

quanto

à

continuada.

Consequentemente, promover a formação é uma responsabilidade governamental, assim
como configurar nas escolas espaços de capacitação docente fica sob a incumbência de
planejamento e execução dos órgãos competentes aos respectivos sistemas de ensino
(Ministério da Educação, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, como equipe
pedagógica da instituição).
Outro destaque que damos é da busca pela autonomia docente durante o
processo formativo, pois “atualmente, dentro do contexto de formação de professores,
acredita-se que a autonomia profissional do professor forma-se a partir da reflexão sobre
sua prática pedagógica e sobre os contextos nos quais ela está inserida” (BACCON;
ARRUDA, 2015, p. 464-465).
Tendo em vista os aspectos legais, pontuamos as reflexões necessárias quanto
aos saberes docentes durante a formação de professores que permite a eles autonomia
profissional para discernir e analisar sua própria prática pedagógica, e assim desenvolvê-los sobre os contextos escolares em que estão inseridos. Consequentemente,
entendemos que:
O envolvimento do professor potencializa as mudanças. A análise da experiência
vivida nos leva a supor que além dos aspectos racionais, ligados à interação entre
as novas concepções que se deseja que construam e aquelas que apresentam
como um resultado de suas crenças, de seus valores e da sua formação
ambiental, existem outros que devem ser levados em consideração quando se
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quer investir na mudança do professor. Fatores contextuais como o prazer, o
querer, os desafios, as identificações, a parceria e, sobretudo, um clima de
trabalho agradável não podem ser desconsiderados (CUNHA; KRASILCHIK, 2000,
p. 10).

Consequentemente, defrontamos com um perfil formativo que permite perceber o
processo como contínuo e permanente de desenvolvimento profissional. Schön (1992)
aponta três estratégias formativas para esse perfil de professor reflexivo que precisam ser
exploradas e aprimoradas em sua prática pedagógica: reflexão na ação, reflexão sobre a
ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Comumente, Nóvoa (2002) sinaliza também
uma formação crítico-reflexiva que se realizará em três processos: desenvolvimento
pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional.
Destacamos, nesta perspectiva apontada acima, a relevância da competência e
da habilidade docente em pensar sobre seus próprios desafios de sua prática. Assim, o
professor busca recursos, estratégias e metodologias para sanar seus problemas
advindos do contexto de sala de aula, fazendo com que a escola, a sala de aula, tornem-se um espaço e um tempo de formação que expressa sua qualidade diante dos múltiplos
aspectos envolvidos com o ato da docência.
Tardif (2002) contribui para essa análise ao afirmar que a formação profissional
do professor se faz também na organização de sua atividade de docência, principalmente
nas relações entre professor-aluno na construção de saberes sobre o ato de ensinar.
Desse modo,
[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de
realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no
espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa
e identidade deles, com a experiência de vida e com a sua história profissional,
com suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores
escolares na escola etc. (TARDIF, 2002, p. 11).

Dando continuidade a essa discussão pontuamos que, segundo Tardif (2002), a
construção dos saberes docentes é decorrente de quatro tipos que podem ser adquiridos
por meio do exercício da docência (experiência pessoal), em instituições formativas de
professores, bem como com colegas de trabalhos, entre outras formas de adquirir esse
conhecimento sobre a prática pedagógica. Esses saberes são categorizados em: (i)
saberes da formação profissional referente aos conteúdos das Ciências da educação e da
ideologia pedagógica, apropriados durante a formação em instituições oficiais de
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formação docente; (ii) saberes disciplinares, que dizem respeito a conhecimentos
adquiridos na formação inicial nas universidades; (iii) saberes curriculares que se referem
aos programas, aos objetivos, aos métodos que podem advir de diferentes fontes de
aprendizagem; e, (iv) saberes experienciais que são aqueles apropriados por meio das
experiências individuais e coletivas sobre o saber-fazer e o de saber-se (TARDIF, 2002).
Subsidiados por essa discussão, destacamos o cenário da formação dos
professores de Ciências que evidencia uma preocupação se os conhecimentos
específicos da área e os conhecimentos didático-pedagógicos estão sendo legitimados
academicamente e na prática docente (CUNHA; KRASILCHIK, 2000). Porque isso pode
incorrer no distanciamento entre o que o professor aprende e o que o professor exerce
em sua docência, visto que “os conteúdos e a forma de desenvolvê-los foram definidos de
fora, o que explica a relação de exterioridade que os docentes estabelecem com eles”
(CUNHA; KRASILCHIK, 2000, p. 2).
Nesse contexto ressaltamos a importância da formação continuada, tendo em
vista a importância de que os professores possam legitimar os conhecimentos adquiridos
durante a formação inicial e continuada, em sua prática pedagógica. Com base nessa
premissa, concordamos com Silva e Bastos (2012, p. 153) quando diz que:
[...] é também importante que este profissional da Educação busque a
consolidação de sua formação continuada de maneira que ele possua condições
de promover interações entre os sujeitos da aprendizagem e os conhecimentos
científicos, para que se favoreçam interlocuções que permitam, entre outras
coisas, a apropriação desses conhecimentos pelos estudantes e, paulatinamente,
por toda a sociedade.

Perante isso, a não integração entre os conhecimentos teóricos e o ato de ensinar
ampliam o cenário de precarização da formação docente e graves consequências no
ensino. Portanto, os cursos de formação continuada assumem uma dupla necessidade
com a competência para ensinar.
A atrofia dos fundamentos teóricos dos cursos de formação de professores e a
consequente atomização e fragmentação dos currículos é uma realidade também
nas boas Universidades. Portanto, cursos de formação continuada têm o papel,
entre nós, não só de garantir a atualização dos professores, como também de
suprir deficiências dos cursos de formação (CUNHA; KRASILCHIK, 2000, p. 2).

Por outro lado, além da formação continuada assumir essas responsabilidades,
há um necessário cuidado com a disposição dos docentes que estão em sala de aula
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para assim participarem daquelas ofertas de capacitação em serviço e possam atualizar
conhecimentos. Nesse sentido, a formação continuada precisa ser constituída a partir do:
[...] cuidado sistemático para que os professores se disponham a atualizar seus
conhecimentos e competências, para que seu ensino não se torne rotineiro e
possam usufruir dos resultados das pesquisas e das inovações curriculares e
tecnológicas (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002, p. 17-18).

Somado a isso, é cada vez mais urgente pensar na formação docente para o
ensino de Ciências pensado para/na formação de cidadãos críticos, “[...] torna-se
necessário o desenvolvimento profissional dos professores, a fim de que os
conhecimentos científicos sejam discutidos e que o Ensino de Ciências realize-se com
qualidade” (SILVA; BASTOS, 2012, p. 151).
A partir dessa discussão, retomando e articulando com a análise da legislação,
evidenciamos que a formação continuada sob responsabilidade dos órgãos públicos
competentes, relacionados diretamente com os respectivos sistemas de ensino, aos quais
uma escola está inserida, é um direito do docente e um dever do Estado. Bem como,
além de uma prerrogativa legal, temos a relevância do aperfeiçoamento profissional do
professor visando o aprimorando do ensino, e, logo, promover aprendizagens
significativas e efetivas com os alunos.
Gatti et al. (2011) destaca que, com a finalidade de atender às exigências da
LDBEN (BRASIL, 1996), foram difundidas várias iniciativas promovendo a articulação
entre as políticas de formação e a necessidade de formação inicial em nível superior e de
formação continuada.
Gatti e Barreto (2009) apontam que os resultados da formação continuada vão na
direção de buscar sanar problemas ou lacunas da formação inicial, bem como permitem
ser uma estratégia de qualificação da educação brasileira, entendendo que a formação
docente é uma dessas estratégias.
[...] há uma diversidade de iniciativas em torno da formação continuada no país,
expressa nos sucessivos programas desta natureza promovidos na esfera pública,
para atender a crescente demanda de melhor qualificação e de maiores
oportunidades de desenvolvimento profissional dos professores. Seus efeitos
sobre as práticas docentes cotidianas, identificados nos processos de avaliação
que as acompanham, são diversos. Essa situação, amplamente analisada nos
debates educacionais, e nos estudos e pesquisas sobre o assunto, tem alertado
os educadores, os políticos e administradores da área para a necessidade de uma
ação concertada no âmbito nacional, como estratégia de qualificação da formação
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de professores, incluindo aí a formação continuada (GATTI; BARRETO, 2009, p.
224).

Tais oportunidades de capacitação advindas da formação continuada são então
estratégias auxiliares para minimizar algumas “dívidas” pendentes da fase inicial. Somado
a isso, percebemos que a formação continuada está diretamente atrelada com a
qualificação profissional, pautada no avanço dos conhecimentos científicos, da mesma
maneira que se preocupa com as dificuldades dos professores em ensinar os conteúdos
em sala de aula.
Desse modo, destacamos a importância do papel da formação continuada com
relação ao distanciamento que há entre o que ensinar e como ensinar, buscando por meio
da formação continuada colaborar com conhecimentos didático-pedagógicos para que o
professor possa desenvolver a transposição didática (CHEVALLARD, 1991) do conteúdo
das Ciências para suas aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desse modo,
O professor, como profissional da educação, deve ser capaz de atuar na docência,
na gestão de processos educacionais e na construção e propagação do
conhecimento científico. Nesse sentido, a sua formação deve visar à articulação
de estudos teóricos e de atividades práticas envolvendo o cotidiano das escolas,
bem como os processos de investigação/pesquisa educacional (SILVA; BASTOS,
2012, p. 161).

Fica evidente, também, que a valorização e ênfase na formação continuada do
professor são explícitas nas políticas públicas educacionais, bem como nas práticas
dentro dos contextos escolares visando atender as demandas e a precariedade da
formação inicial (SILVA; BASTOS, 2012). Subsidiado por este contexto Gatti e Barreto
(2009, p. 199) analisam o foco dado à formação continuada perante os debates que
emergiram nas últimas décadas após a publicação da LDBEN (BRASIL, 1996).
O interesse pelo tema da Formação Continuada difundiu-se nos últimos anos,
envolvendo políticos da área de educação, pesquisadores, acadêmicos,
educadores e associações profissionais. Há uma grande mobilização em torno do
assunto, a produção teórica é crescente, eventos oficiais e não oficiais propiciam
debates e razoável circulação de análises e propostas e os sistemas de educação
investem cada vez com maior frequência no ensaio de alternativas de formação
continuada de professores. [...] Observa-se que a formação continuada tem
recebido atenção de destaque. Os indicadores revelam o elevado número de
docentes que participam de atividades ou cursos com esse objetivo (GATTI;
BARRETO, 2009, p. 199).
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A partir da citação acima, precisamos refletir a necessidade de que mais enfatizar
a formação é como ela ocorre, ou seja, promover uma formação continuada como um
processo contínuo e de maneira colaborativa entre os profissionais, a escola e os órgãos
federados dos sistemas de ensino. Isto porque, segundo Gatti et al. (2011, p. 252),
[...] a formação docente pode ser considerada como processo contínuo que se
inicia na formação inicial e prossegue ao longo da vida profissional, a política
criada pelo MEC envolve as instituições públicas de educação superior na
formação em serviço dos professores da educação básica, bem como as
secretarias estaduais e municipais de Educação a que pertencem os docentes.
Em regime de colaboração entre os entes federados, tal política propõe-se a
contribuir para a construção de uma prática docente qualificada e para a afirmação
da identidade e da profissionalidade dos docentes.

Efetivamente, entendemos que a formação continuada é aquela que permite a
qualificação profissional e se aproxima da realidade do contexto escolar vivenciado por
cada docente, corroborando para o aprimoramento da prática pedagógica, depois do
processo de ensino e de aprendizagem.
A este propósito Gil-Pérez (1996) contribui com sua análise da formação docente
de Ciências, sinalizando a necessidade de se pensar nos limites e possibilidades da inicial
e da continuada diante da constituição da identidade profissional.
Começa-se a questionar as visões simplistas sobre a formação dos professores de
Ciências e a compreender a necessidade de uma preparação rigorosa para
garantir uma docência de qualidade. Isso não é possível, obviamente, no tempo
necessariamente limitado da formação inicial: as exigências de formação são tão
grandes que procurar cumpri-las no período inicial conduziria ou a uma duração
absurda ou a um tratamento superficial. Por outro lado, muitos dos problemas do
processo ensino-aprendizagem não adquirem sentido até que o professor os tenha
enfrentado em sua própria prática. Por tudo isso, a formação dos professores
tende cada vez mais a apoiar-se em uma formação inicial relativamente breve (a
duração habitual de uma licenciatura) e em uma estrutura de formação
permanente dos professores em serviço (GIL-PÉREZ, 1996, p. 73).

Com base nesses apontamentos mencionados anteriormente, percebemos que é
necessário pensar a formação continuada como parte integrante da qualificação dos
professores, bem como articulada ao trabalho desenvolvimento por eles. Assim, é
necessário viabilizar oportunidades e momentos formativos que permitam considerar os
contextos social e cultural do professor, suas reais condições de trabalho, sua valorização
profissional, além dos desafios presentes em seu contexto escolar e sua sala de aula, no
que tange ao ensino dos conhecimentos científicos.
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Portanto, para Nóvoa (2002, p. 67), a formação continuada está centrada na
investigação e na reflexão para que os professores possam ser:
[...] produtores de sua profissão. Isto é, da mesma maneira que a formação não se
pode dissociar da produção de saber, também não se pode alhear de uma
intervenção no terreno profissional. As escolas não podem mudar sem o empenho
dos professores; e estes não podem mudar sem uma transformação das
instituições em que trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores
tem que estar articulado com as escolas e os seus projetos.

E, assim, a formação continuada assume um princípio ético de reflexão e de
investigação na busca de práticas pedagógicas mais coerentes e adequadas ao ensino de
cada conteúdo e de cada vez mais ocorrendo de maneira democrática, legitimando os
conhecimentos didático-pedagógicos e os conhecimentos específicos de cada disciplina.
Desse modo, nos pautamos também nas ideias de pesquisadoras da área do ensino de
Ciências para defender que:
[...] a formação continuada de professores desse campo do conhecimento precisa
perseguir os objetivos de: ampliar a autonomia docente; fomentar o trabalho em
equipe; integrar teoria e prática; e, considerar a escola como espaço privilegiado
para a formação docente, através de sua parceria educativa com a universidade
(SILVA; BASTOS, 2012, p. 185).

Ressaltamos nesse momento um estudo desenvolvido por Trivelato (2003), no
que diz respeito a uma experiência de formação continuada de professores para o ensino
de Ciências. Para tanto, concordamos com a autora de que durante este processo tanto
os alunos quanto os professores constroem e reconstroem significados de suas
aprendizagens e de seus conhecimentos. A partir disso, o mesmo autor ressalta três
condições que potencializam a formação continuada:
A contextualização dos conteúdos, e seu tratamento a partir da proposição de
situações problemáticas, o trabalho cooperativo entre os integrantes de um grupo,
a contribuição de diferentes áreas do conhecimento para melhor aproximação da
realidade são aspectos que, mais uma vez, demonstraram ser significativos no
processo de aprendizagem (TRIVELATO, 2003, p. 82).

Em síntese, interpretamos que a formação continuada dos docentes é uma ação
pedagógica que precisa ser investida, investigada e analisada a partir do olhar dos
professores e dos desafios, bem como promover oportunidade formativa que vai ao
encontro de suas necessidades pedagógicas de ensino das disciplinas. Portanto, é
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subsidiados por essas discussões que buscamos um referencial que desse suporte para
promover uma formação continuada que atendesse as inquietações de docentes dos
anos iniciais do ensino fundamental e também pudéssemos analisar as aprendizagens
dos professores durante este processo formativo oportunizado.
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3 ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: ALGUNS ESCLARECIMENTOS

Partindo da necessidade da formação docente, coerente com os desafios
advindos da prática pedagógica, encontramos uma possibilidade didático-pedagógica que
amplia nossas oportunidades de pensar as lacunas no ensino de Ciências nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
Logo, articulando também a ausência de conteúdos específicos e didáticos na
formação inicial destes professores que pudessem atender aos desafios de planejar e de
desenvolver atividades pedagógicas voltadas para a reflexão da prática pedagógica
visando à aprendizagem de seus alunos no contexto escolar.
Desse

modo,

neste

capítulo,

apresentamos

alguns

aspectos

históricos

relacionados ao ensino por investigação, que se refere a uma possibilidade didático-pedagógica no ensino de Ciências que acreditamos ser mais coerente com nossos
objetivos e o contexto desta pesquisa.
Somando a isso explicitamos subsídios teóricos para o desenvolvimento de
atividades investigativas e, por fim, apontamos subsídios práticos a partir das
características do ensino por investigação.

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

O ensino de Ciências nos iniciais do Ensino Fundamental assume uma
particularidade por meio do ensino por investigação, tendo em vista a promoção de aulas
mais significativas e por oferecer diversas oportunidades de ensino e de aprendizagem
tanto aos alunos quanto aos professores.
No que diz respeito ao histórico do ensino por investigação, retomamos que esta
proposta foi defendida por Dewey no início do século XX. Este estudioso estruturou esta
estratégia metodológica pensando nas possibilidades de tornar a educação um
instrumento mais humanizador da sociedade e integrar a Ciência e a experiência dos
alunos. Nesse sentido, a vida cotidiana e os fenômenos do dia a dia assumem relevância
para a Ciência e para a produção da ciência dentro da escola (VIEIRA, 2012).
Mesmo apresentando um método eficaz e de caráter instrumental para o ensino
de Ciências por investigação, essas ideias de Dewey não são implementadas no sistema
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de ensino de sua época (norte-americano), pois ele era um pensador de oposição ao
sistema econômico e social de seu país.
Segundo Vieira (2012), suas ideias passaram a serem melhor reconhecidas e
difundidas ao longo do século XX nos Estados Unidos e em outros países e ainda mais na
segunda metade deste século ao se somar com as ideias de Joseph Schwab.
Conforme mencionado por Vieira (2012), para Schwab o importante era que os
estudantes entendessem a natureza da investigação científica como uma atividade
dinâmica e contínua e não como uma atividade científica investigativa conduzida por ele
sozinho.
Somando a isso temos a confluência de finalidade de valorização do
conhecimento científico entre o ensino por investigação e a formação docente, visando
contribuir na formação de alunos envolvidos com a pesquisa e com os conteúdos de
Ciências, a compreensão do mundo que nos cerca. Portanto,
Em síntese, (re)pensar/discutir a formação docente para o Ensino de Ciências
significa perceber que a valorização do conhecimento científico e tecnológico pela
sociedade contemporânea exige do professor a realização de um trabalho que
rompa com os conceitos que lidam com as Ciências de forma dogmática, acrítica e
descontextualizada da realidade global, a fim de que ele possa contribuir para a
formação de cidadãos críticos, alfabetizados cientificamente (SILVA; BASTOS,
2012, p. 152).

Com base nesse contexto e na necessidade de suprir as inquietações vivenciadas
pelos docentes no ensino de Ciências, temos então, dentre as tendências para o ensino
de Ciências, a prática docente por investigação como uma oportunidade de estratégia a
ser desenvolvida pelo professor em suas aulas.
Zômpero e Laburú (2011) afirmam que o ensino por investigação era difundido
como “inquiry” e na literatura assume várias definições, como: ensino por descoberta;
aprendizagem por projetos; questionamentos; resolução de problemas, sequências
investigativas, entre outras.
Comumente, autores como Sá et al. (2007) destacam que, além de lidar com as
dificuldades da aprendizagem dos conhecimentos científicos pelos alunos, também
precisamos problematizar as estratégias e o modo em que o professor organiza suas
aulas para que haja essa aprendizagem pelos alunos. Portanto, os mesmos autores
apontam a predominância no ensino de fatos científicos e propõe uma solução coerente
que seria a problematização dos fenômenos.
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Uma crítica comum aponta para a insuficiência do ensino centrado em “fatos
científicos” e em definições de conceitos, leis e princípios. A alternativa a esse tipo
de ensino seria a problematização dos fenômenos e uma negociação dos sentidos
de um dado conjunto de conceitos, modelos e teorias que nos permitem interpretar
esses fenômenos de modo coerente (SÁ et al., 2007, p. 3).

Partindo desse pressuposto, ao mesmo tempo em que se busca problematizar os
conteúdos em seu uso cotidiano e percepção de fenômenos que ocorrem pelo mundo,
assume maior destaque quando está relacionada a vivências e a experiências dos alunos
para ampliar horizontes à compreensão do contexto que o cerca.
Tomamos a ideia de Arruda, Passos e Fregolente (2012, p. 495), quando afirmam
que aprender Ciências “é uma aprendizagem que ocorre de forma contínua, inesperada e
que parece estar incorporada à vida cotidiana. Faz parte do viver cotidiano”.
Dessa forma, o processo parte dos conhecimentos prévios dos alunos, investiga
as ideias recorrentes e possibilita novas formas de compreender os acontecimentos e os
conhecimentos ao redor dele.
Uma fala recorrente entre educadores e pesquisadores da educação em ciências
é que a aprendizagem dos estudantes é mais efetiva quando eles são convidados
a trazer sua experiência pessoal para o contexto escolar e quando eles têm
oportunidades de realizar investigações, tomar consciência de suas ideias prévias,
e estruturar novas maneiras de compreender os temas e os fenômenos em estudo
(SÁ et al., 2007, p. 3).

Para Maués e Lima (2006), o professor sistematiza o processo educativo com
base em seis principais momentos: (i) os alunos são iniciados em processos
investigativos; (ii) são convidados a envolver-se com a sua aprendizagem; (iii) constroem
questões; (iv) a partir de suas inquietações sobre um determinado assunto levantam
hipóteses; (v) a partir dela analisam e estudam as evidências que as comprovem ou as
refutam; e, (vi) os alunos comunicam os seus resultados obtidos em sua pesquisa.
Consequentemente, o ensino por investigação se realiza “em um ambiente de ensino e
aprendizagem baseado na investigação, os estudantes e os professores compartilham a
responsabilidade de aprender e colaborar com a construção do conhecimento” (SÁ et al.,
2007, p. 3).
Segundo Vieira (2012), o ensino por investigação supera a visão fragmentada no
ensino de Ciências e propõe diálogo, discussões e interpretações que avançam no ato de
conhecer o conhecimento científico produzido pela humanidade. Dessa maneira, o
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“Ensinar por investigação significa fazer um movimento de aproximar os conhecimentos
científicos dos conhecimentos escolares, mobilizando a atividade do aprendiz ao invés de
sua passividade” (VIEIRA, 2012, p. 20).
Por fim, destacamos que é a partir da problematização e da investigação dos
conhecimentos que reside a Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa
em Ciências. Nessa Proposta alunos e professores são convidados a participar
ativamente do processo de ensino e de aprendizagem. E, nesse sentido, encontramos
nessa perspectiva a possibilidade de subsidiar a construir uma Proposta com orientações
para o desenvolvimento de atividades investigativas.

3.2 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS

Tomando o ensino por investigação como uma tendência dentro do ensino de
Ciência, apontamos aqui entendimentos importantes sobre as atividades investigativas
visando explicar quais os fundamentos e indicações subsidiam o desenvolvimento durante
o processo de ensino e de aprendizagem considerado verdadeiramente de caráter
investigativo.
Nesse sentido corroboramos com Sá et al. (2007) de que:
[...] as atividades investigativas têm seu potencial pedagógico aumentado na
medida em que contribuem para um ensino mais interativo, dialógico e capaz de
persuadir os alunos a compreender a validade das explicações científicas dentro
de certos contextos. Desse modo, superar-se-ia um ensino de ciências centrado
em discursos autoritários, prescritivos e dogmáticos (SÁ et al., 2007, p. 5).

Destacamos a importância do professor nesse processo de ensino por
investigação e na organização das atividades investigativas para que assim possa propor
estratégias adequadas para a pesquisa do conteúdo a ser estudado pelos alunos.
Portanto, é imprescindível que o professor compreenda as diversas demandas
contemporâneas, perceba o seu papel como agente de transformação e,
consequentemente,
estimule os
educandos,
considerando
as suas
especificidades, a perceberem, a discutirem e a buscarem soluções para a
realidade social na qual estão inseridos (SILVA; BASTOS, 2012, p. 152).

De fato, ao oportunizar atividades investigativas o professor compreende o
conhecimento prévio dos estudantes, motiva o trabalho em grupos, conduz o aluno a
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verificar hipóteses e aprofundar o conhecimento científico (ZÔMPERO, PASSOS;
CARVALHO, 2012).
Sá et al. (2007) definem que as atividades investigativas consistem em uma
possibilidade a ser desenvolvida no trabalho docente no ensino de Ciências que objetivam
promover a autonomia intelectual dos alunos e os mobiliza para o ato de pesquisar.
As atividades investigativas constituem um recurso pedagógico, dentre outros, que
o(a) professor(a) pode utilizar para diversificar sua prática no cotidiano escolar.
São atividades basicamente centradas na mobilização dos alunos em busca de
respostas e são potencializadoras do desenvolvimento da autonomia, capacidade
de tomada de decisões, de avaliação e de resolução de situações-problema (SÁ et
al., 2007, p. 11).

Uma vez que o ensino por investigação almeja “levar os alunos a pensar, debater,
justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em situações novas, usando os
conhecimentos teóricos” (AZEVEDO, 2006, p. 20), o professor pode promover durante a
prática investigativa o contato dos alunos com atividades diversificadas, que visam
despertar a reflexão sobre um problema ou uma investigação, bem como propiciando a
elaboração e a sistematização de conhecimentos.
Destacamos que na prática investigativa as atividades experimentais merecem
um destaque maior, pois estas ampliam o potencial pedagógico da pesquisa durante a
aprendizagem dos conteúdos de Ciências. Dessa forma,
O uso da investigação como estratégia de ensino-aprendizagem põe em destaque
as atividades experimentais. Muitos pesquisadores afirmam que orientar as
atividades experimentais como uma investigação aumenta o seu potencial
pedagógico na educação em ciências (SÁ et al., 2007, p. 3).

3.3 CARACTERÍSTICAS DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO

Sasseron (2015) esclarece que o ensino por investigação vai além de uma
metodologia voltada a conteúdos e temas específicos, sendo possível ser utilizada nas
mais diferentes aulas, sob as mais variadas formas para diferentes conteúdos. Portanto:
Entende-se o ensino por investigação como aquele capaz de buscar a informação
pretendida através das discussões entre os alunos, com a ajuda do professor,
deixando um pouco de lado o processo curricular exaustivo e estruturado. Trata-se
de buscar respostas a partir de problemas reais e culturalmente relevantes, a partir
de experimentos inspirados pelas próprias discussões em sala de aula (VIEIRA,
2012, p. 21).
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Dessa forma, torna-se explícita a forma de trabalho do professor na intenção que
os estudantes se mobilizam com discussões, busquem resolução de um problema,
exercitam raciocínios de comparação, análise e avaliação que são essenciais na prática
científica e no contato com os fenômenos naturais.
Com base nesses pressupostos Zômpero e Laburú (2011) revelam que o ensino
por investigação possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas
dos alunos, bem como possibilita compreender a natureza do trabalho científico.
De acordo com Carvalho (2013), o ensino por investigação está subsidiado por
etapas e raciocínios pedagógicos que visam desenvolver uma experimentação científica.
Convém explicitar que nessa perspectiva essa experimentação se diferencia de uma
experimentação espontânea, tendo em vista, por exemplo, as atividades de elaboração e
teste de hipóteses relacionadas aos conteúdos a serem investigados.
Nesse sentido, a mesma autora destaca que o problema e os conhecimentos
prévios dão condições para que os alunos construam suas hipóteses e possam testá-las
procurando resolver o problema. Por conseguinte, a solução do problema leva à
explicação do contexto mostrando aos alunos que Ciências não é natureza, mas leva a
uma explicação da natureza.
Pensando em ambiente propício para desenvolver as atividades investigativas,
encontramos no ensino por investigação o suporte teórico e prática para tal, isto é,
segundo Carvalho (2013), um conjunto de orientações pedagógicas para desenvolver
uma sequência de atividades abordando um tópico do programa escolar em que cada
aula é planejada. Dessa forma, vislumbramos que os alunos terão a oportunidade de
ampliar seus conhecimentos científicos, vivenciar discussões e compreender os
conhecimentos já estruturados por gerações anteriores.
Todavia, uma sequência de ensino investigativo parte de algumas atividades-chave. Assim, podemos iniciar com a delimitação de um problema, na qual os alunos
possam trabalhar com variáveis relevantes do fenômeno científico central do conteúdo
programático.
Entretanto, Carvalho (2013) aponta que após definição do problema é necessária
uma atividade de sistematização do conhecimento adquirido pelos alunos, de preferência
poderia ser realizada a sistematização por meio da leitura de um texto, pela qual os
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alunos podem novamente discutir e comparar o que fizeram e como pensaram para
resolver o problema, com o texto lido.
Para Carvalho (2013), outra etapa seria propiciar a contextualização do
conhecimento cotidiano dos alunos, assim sentiriam a importância da aplicação do
conhecimento elaborado do ponto de vista social, levando-os ao aprofundamento do
conhecimento.
Carvalho (2013) ressalta que os problemas podem ser experimentais e não
experienciais, porém independente do tipo do problema escolhido, este segue uma
sequência de etapas que propiciem ao aluno levantar e testar hipóteses, passando da
ação manipulativa para a intelectual, estruturando o pensamento e apresentando
argumentações discutidas com seus colegas e professor.
Nesse sentido, o problema não pode ser uma questão qualquer, ele é muito bem
planejado. Portanto, Carvalho (2013) acrescenta que o problema necessita estar contido
na cultura social dos alunos, ou seja, que provoque interesse de tal modo que se envolva
na procura de uma solução e essa busca permita que os alunos exponham os
conhecimentos adquiridos sobre o assunto.
Por conseguinte, Carvalho (2013) sugere algumas etapas para melhor
desempenho no planejamento e para o gerenciamento da classe, conforme podemos
observar no Quadro 1.
Quadro 1 – Etapas para o desenvolvimento de atividades investigativas
Orientações para o desenvolvimento de atividades investigativas
Etapas

Procedimentos

1. A problematização inicial

O professor divide a classe em grupos pequenos e distribui o
material, propõe o tema, esclarecendo que a partir deste tema
poderão surgir vários problemas, porém cada grupo se
dedicará a um problema. Os alunos devem elaborar um
problema a ser investigado a partir do tema escolhido.

2. A sistematização da resolução
do
problema:
resolução
do
problema pelos alunos.

Nesta etapa as ações manipulativas que dão condições aos
alunos de levantar hipóteses, isto é, ideias para resolvê-lo. O
aluno anota a resposta inicial para seu problema (possível
solução). Então é chegada a hora de traçar um caminho e
desenvolver a pesquisa, em conjunto com os alunos traçar a
metodologia da pesquisa. Após coletar os dados é preciso
analisá-los juntamente com o aporte teórico e interpretar os
resultados da pesquisa.
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3.
A
contextualização
do
conhecimento: sistematização dos
conhecimentos elaborados nos
grupos e dos conhecimentos.

Os alunos mostrarão, por meio do relato do que fizeram, as
hipóteses que deram certo e como foram testadas. Nesse
sentido, a conclusão da pesquisa consiste em comparar a
hipótese inicial com os resultados.

Fonte: Adaptação feita a partir de Carvalho (2013) e Zômpero e Laburú (2011)

Nesse contexto, Maués e Lima (2006) argumentam que os alunos que são
expostos a processos investigativos envolvem-se com a sua aprendizagem, elaboram
questões, levantam hipóteses, analisam evidências e comunicam os seus resultados aos
demais. Todavia, em um ambiente investigativo, estudantes e professores têm a
oportunidade de elaborar o conhecimento científico, de modo que os professores não são
os únicos detentores de conhecimento e os estudantes deixam de ser passivos em suas
aprendizagens.
Somando a isso, Sá et al. (2007) destaca que o ensino por investigação se
diferencia das demais possibilidades de ensino de Ciências pelas possibilidades de
condução das ações a serem desenvolvidas pelos alunos e por eles, pois estes se
envolvem com aquilo que despertam interesse e curiosidade de buscar a resposta para
algo que ele identificou próximo ao seu cotidiano escolar, ao seu contexto social.
O que distingue uma atividade investigativa das outras é um conjunto de
características e circunstâncias que contribuem para que o aluno inicie uma
atividade dotada de motivações, inquietações e demandas que vão acabar por
conduzi-lo à construção de novos saberes, valores e atitudes (SÁ et al., 2007, p.
11).

Acreditamos que a solução de problemas leve os alunos à explicação do
contexto, esclarecendo que Ciência é a explicação da natureza, e não se deseja a
formação de um cientista, mas sim a criação de um ambiente investigativo (CARVALHO,
2013). Nesse cenário, os alunos são ensinados no processo simplificado do trabalho
científico e, assim, ampliam sua cultura científica ampliando a linguagem científica.
Ressaltamos que não se deve exigir nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
que os estudantes sigam o rigor do método científico, entretanto, é nessa etapa que se
iniciam as oportunidades: o desenvolvimento de algumas atividades que viabilizem o
primeiro passo para a observação dos fatos, o levantamento de problemas, de hipóteses
e a elaboração de palpites de seus próprios questionamentos (CAMPOS; NIGRO, 1999).
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Ao refletirmos sobre o ensino por investigação nas aulas de Ciências, podemos
questionar: mas afinal, qual a característica desta estratégia de ensino? Então, Zômpero e
Laburú (2011, p. 79) apontam algumas características que as atividades investigativas
apresentam como:
[...] o engajamento dos alunos para realizar as atividades; a emissão de hipóteses,
nas quais é possível a identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos; a
busca por informações, tanto por meio dos experimentos, como na bibliografia que
possa ser consultada pelos alunos para ajudá-los na resolução do problema
proposto na atividade; a comunicação dos estudos feitos pelos alunos para os
demais colegas de sala, refletindo, assim, um momento de grande importância na
comunicação do conhecimento, tal como ocorre na Ciência, para que o aluno
possa compreender, além do conteúdo, também a natureza do conhecimento
científico que está sendo desenvolvido por meio desta metodologia de ensino.

Por conseguinte, é necessário que na sala de aula o aluno tenha contato com
atividades enriquecedoras, que despertem a reflexão sobre o problema ou investigação,
propiciando a elaboração e sistematização dos conhecimentos. Desse modo, pensar no
ensino por investigação é lidar com os desafios de formar o professor-pesquisador para
que este possa desenvolver pesquisa com seus alunos e estes, por sua vez, se tornem
alunos-pesquisadores.
A tentativa de envolver os professores com a pesquisa, levando-os a pesquisar a
própria prática é difícil, mas viável se se dispuser de um tempo maior para o
acompanhamento dos professores. Envolver o professor na pesquisa significa
mudar seus paradigmas, pois os professores até agora foram formados para
ensinar e não para pesquisar (CUNHA; KRASILCHIK, 2000, p. 12).

Outra característica importante no ensino por investigação está principalmente no
papel que o aluno e o professor assumem nesse processo de pesquisar um determinado
tema.
Sá et al. (2007) exemplificam que em atividades tradicionais no ensino de
Ciências, a definição do problema, a sinalização do objetivo e escolha da metodologia são
todos definidos pelos professores, cabendo aos alunos apenas acolher os dados e chegar
à resposta da atividade. Já no caso das atividades investigativas dentro do ensino por
investigação, essas tarefas passam a ser orientadas pelo professor, mas são assumidas
pelos alunos.
Por outro lado, nas atividades práticas voltadas para investigação, a identificação
de problemas, a formulação de hipóteses, a escolha dos procedimentos, a coleta
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de dados e a obtenção de conclusões, são tarefas dos alunos (SÁ et al., 2007, p.
3).

Ainda cabe caracterizar a forma como acontecem às atividades. As discussões
iniciais que vão desencadear o processo educativo parte da própria importância dada pelo
problema identificado, pela curiosidade e pelas inquietações apresentadas pelos alunos.
Dessa maneira, é possível desenvolver “uma análise qualitativa que lhes ajude a
estabelecer limites para a situação em questão e transformá-la em um problema preciso”
(SÁ et al., 2007, p. 4).
Sintetizando as características do ensino por investigação, apresentamos no
Quadro 2, a seguir, um conjunto de aspectos que representam essa estratégia de ensino
com base nos autores utilizados.
Quadro 2 – Características do ensino por investigação
Característica

Autor(es)

Busca por respostas a partir de problemas reais e culturalmente relevantes,
a partir de experimentos inspirados pelas próprias discussões em sala de
aula.

Vieira (2012)

Envolve processos investigativos, nos quais os alunos são participantes
ativos elaborando questões, levantando hipóteses, analisando evidências e
comunicando os seus resultados aos demais.

Maués e Lima (2006)

A busca pela solução de problemas leva os alunos à explicação do contexto,
esclarecendo que Ciência é a explicação da natureza.

Carvalho (2013)

Inicia-se com discussões que desencadeiam em um processo educativo
parte da própria importância dada pelo problema identificado, pela
curiosidade e pelas inquietações apresentadas pelos alunos.

Sá et al. (2007)

Privilegia a observação dos fatos, o levantamento de problemas, de
hipóteses e a elaboração de palpites de próprios questionamentos pelos
alunos.

Campos e Nigro (1999)

Destaca o engajamento dos alunos para realizar as atividades; a emissão de
hipóteses, nas quais é possível a identificação dos conhecimentos prévios
dos mesmos;
Busca por informações, tanto por meio dos experimentos, como na
bibliografia que possa ser consultada pelos alunos para ajudá-los na
resolução do problema proposto na atividade.
A comunicação dos estudos feitos pelos alunos para os demais colegas de
sala, refletindo a natureza do conhecimento científico que está sendo
desenvolvido por meio desta metodologia de ensino.

Zômpero e Laburú
(2011)
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Envolve a formação do professor-pesquisador para que este possa
desenvolver pesquisa com seus alunos e estes, por sua vez, se tornem
alunos-pesquisadores.

Cunha e Krasilchik,
(2000)

As atividades são orientadas pelo professor e assumidas pelo aluno no
processo de investigação.

Sá et al. (2007)

Realiza-se por etapas: 1. A problematização inicial; 2. A sistematização da
resolução do problema: resolução do problema pelos alunos; 3. A
contextualização do conhecimento: sistematização dos conhecimentos
elaborados nos grupos e dos conhecimentos.

Carvalho (2013)

Fonte: elaborado pela autora com base nos autores referenciados

No quadro anterior apresentamos uma sistematização de tudo que lemos sobre
sequências investigativas. No entanto, justificamos que para a elaboração do Produto
Educacional consideramos as características de Zômpero e Laburú (2011) por se
aproximar de maneira mais adequada aos objetivos estabelecidos nesta pesquisa. Nesse
sentido, o Quadro 3 apresenta as características do ensino por investigação apontadas
por Zômpero e Laburú (2011), que foram consideradas na elaboração do Produto
Educacional.
Quadro 3 – Características do ensino por investigação por Zômpero e Laburú (2011, p.
79)1
Características
O engajamento dos alunos para realizar as atividades;
A emissão de hipóteses pelos alunos, nas quais é possível a identificação dos conhecimentos
prévios dos mesmos;
Busca por informações, tanto por meio dos experimentos, como na bibliografia que possa ser
consultada pelos alunos;
Resolução do problema;
A comunicação dos estudos feitos pelos alunos para os demais colegas de sala, refletindo a
natureza do conhecimento científico que está sendo desenvolvido por meio desta metodologia de
ensino.
Fonte: elaborado pela autora com base nos autores referenciados

1

Destacamos que optamos por fragmentar desta maneira as características do ensino por investigação,
segundo Zômpero e Laburú (2011), para contribuir como um instrumento de análise dos dados.
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No Quadro 3, apresentamos uma sistematização das características das
atividades investigativas, segundo Zômpero e Laburú (2011), que norteou nossas
reflexões para a análise dos dados. A seguir, no próximo capítulo, dedicamo-nos a
apresentar o Produto Educacional que foi elaborado, reelaborado pela pesquisadora e
utilizado

por

professores

dos

anos

iniciais

desenvolvimento de sequências investigativas.

do

Ensino

Fundamental

para

o
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4 PRODUTO EDUCACIONAL: DESDOBRAMENTOS PRÁTICOS

As particularidades dos vários domínios de conhecimento e as inúmeras
possibilidades de trabalho, seja utilizando novas tecnologias, tendências ou combinações
midiáticas, nos conduziram a um trabalho imediato e mais acessível ao educador dos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
Isto posto, idealizamos um Produto Educacional que transpassasse a barreira do
acesso a uma informação e viabilizasse o aprimoramento da ação docente em sala de
aula por meio da investigação de conhecimentos científicos durante as aulas de Ciências.
Portanto, produzimos uma Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa
em Ciências que quando necessário o professor pudesse consultar e sanar suas dúvidas
diante de um encaminhamento metodológico que orientasse sua ação didáticopedagógica.
Nesse contexto, descrevemos os motivos e contextos que contribuíram para a
elaboração e a metodologia do desenvolvimento deste Produto Educacional, que pode ser
consultado na íntegra no Apêndice A – Proposta para o desenvolvimento de sequência
investigativa em Ciências.

4.1 MOTIVOS E CONTEXTO PARA ELABORAÇÃO

Com base no acompanhamento realizado da prática de ensino de diversos
professores de um município no Norte do Paraná, notamos que os mesmos advinham de
uma formação fragilizada para o ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Suas visões e práticas em sala de aula se aproximavam do ensino
tradicional e os conhecimentos relacionados à disciplina de Ciências eram concebidos
como um produto pronto e acabado.
Nesse contexto, as solicitações de cursos de formações voltadas às
especificidades do ensino de Ciências eram cada vez maiores. Visto que alguns
professores começaram a se inquietar acerca da prática de ensino desenvolvida até
aquele momento, não refletia em aprendizagens significativas de seus alunos ou
despertavam pouco interesse deles durante as aulas.
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Dessa maneira, identificamos que era necessário pensar em uma estratégia
metodológica voltada para o ensino de Ciências do referido município. Acrescentamos a
isso, a oportunidade de retomar um “Projeto de Iniciação Científica” 2 (ver Apêndice B)
pensado em 2014, implementado no ano 2015 e desenvolvido pela segunda edição em
2016 no referido município pela professora-pesquisadora desta dissertação. Naquela
oportunidade inicial, este projeto – acatado dentro da Secretaria Municipal de Educação –
foi desenvolvido e aplicado em dez escolas do município. Ainda, tivemos uma devolutiva
positiva da realização deste, e novas contribuições para as futuras implementações.
Dessa maneira, encontramos nessa possibilidade do Projeto já existente do
município, para agregarmos uma nova Proposta que buscasse atender de maneira mais
coerente e consistente os anseios e as necessidades dos professores e nossa percepção
de contribuição para o ensino de Ciências que buscam despertar o interesse dos
professores e dos alunos para aprender cada vez mais sobre Ciências.
Com base nessas inquietações, ao ingressarmos no programa de Mestrado
Profissional em ensino tivemos a oportunidade de idealizar uma Proposta orientadora de
práticas pedagógicas que pudesse auxiliar os professores no desenvolvimento de
sequências investigativas para o ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
De acordo com o Art. 31 do Capítulo X do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, “o Produto Educacional é caracterizado por um
instrumento didático-pedagógico que visa a auxiliar, facilitar e corroborar com o trabalho
docente” (PARANÁ, 2015, p. 12).
A partir dos problemas identificados em nossa vivência pedagógica, inquietações
e necessidades levantadas pelos docentes e o objetivo de um Produto Educacional em
um Mestrado Profissional, buscamos um referencial teórico que pudesse dar subsídios
para construirmos uma contribuição aos professores.
Nessa perspectiva, encontramos a possibilidade e a viabilidade de materializar
nossa contribuição em uma Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa

2

Este Projeto foi idealizado para consistir em um processo formativo dos professores de Ciências de um
determinado município do norte do Paraná, pautado no desenvolvimento de atividades em que os alunos
pesquisassem sobre determinado assunto e tema de seu interesse sob orientação e supervisão de seus
docentes.
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em Ciências. Este, por sua vez, consiste em um material que orienta o leitor para o
desenvolvimento de algo relacionado à prática escolar, seja de ensino ou de
aprendizagem, voltada para nortear ações práticas e técnicas sobre determinado assunto.
Com base nisso, a Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa
em Ciências criada junto a essa dissertação consiste em uma orientação didática aos
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, indicando e orientando algumas
etapas para o desenvolvimento de atividades investigativas fundamentadas no ensino por
investigação para as aulas de Ciências.
Conforme Garcia (1997), a formação de professores é estabelecida como um
continuum. Dessa maneira, acreditamos que a Proposta para o desenvolvimento de
sequência investigativa em Ciências venha ao encontro com a formação continuada
permanente do professor, visto que é um material que pode ser acessado e consultado
sempre que necessário em qualquer momento de sua prática pedagógica, viabilizando a
aprendizagem docente.
Destacamos

que

o

estilo

linguístico

pretendido

na

Proposta

para

o

desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências foi uma linguagem acessível e
próxima do cotidiano dos professores. Porém, ao mesmo tempo buscamos preservar o
rigor científico e também viabilizar a compreensão de todos, uma vez que consideramos a
formação dos professores pedagogos e não especialistas do ensino de Ciências.
Para tanto, a aplicação da Proposta para o desenvolvimento de sequência
investigativa em Ciências foi idealizada para ocorrer durante o desenvolvimento do
Projeto de Iniciação Científica com duração de seis meses aproximadamente. Dessa
maneira, consideramos a referida utilização no município específico, no qual o projeto foi
implementado. Ressaltamos que o professor, ao fundamentar-se nos pressupostos das
atividades investigativas, pode retomar a Proposta e utilizá-la em atividades específicas a
cada novo conteúdo abordado.
Dessa maneira, apresentamos no Quadro 4 as etapas e o cronograma de
desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica, como podemos apreciar a seguir.
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Quadro 4 – Desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica
Etapas de desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica
Meses/ 2016

Atividades realizadas

Fevereiro

Divulgação do Projeto para as coordenadoras pedagógicas das
escolas municipais e inscrição dos professores interessados.

Março

Curso de formação para os professores inscritos.

Abril

Orientações e entrega da Proposta para o desenvolvimento de
sequência investigativa em Ciências a todos os participantes
do projeto.

Maio/Junho/Julho

Desenvolvimento das atividades investigativas e confecção do
arquivo do banner em arquivo Power Point e orientações
quando solicitado.

Agosto

Revisão das pesquisas realizadas e materialização dos
banners.

Setembro

Apresentação dos trabalhos realizados e comunicação dos
resultados à comunidade escolar.

Fonte: Autoria própria

Partimos do pressuposto de que Proposta para o desenvolvimento de sequência
investigativa em Ciências objetiva auxiliar e orientar didaticamente os professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental no desenvolvimento de atividades investigativas
fundamentadas no ensino por investigação. Considerando este objetivo, organizamos
este Produto Educacional trazendo inicialmente uma breve fundamentação teórica, em
seguida contemplamos as orientações e as etapas para a realização das atividades
investigativas com exemplos e sugestões aos professores e, por fim, apresentamos
sucintamente as partes em que consta a produção final dos alunos.
Para construção da Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa
em Ciências nos apoiamos basicamente em duas obras: Zômpero e Laburú (2011),
contribuindo para esclarecer que o ensino com base na investigação possibilita o
aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos e trazendo as
características do ensino por investigação e, Carvalho (2013) para a sistematização das
etapas a serem desenvolvidas pelos professores durante a realização das atividades
investigativas.

44

Pressupomos que o ensino de Ciências está além do privilégio dos produtos
trazidos pela comunidade científica e almejamos também o favorecimento do processo de
produção da Ciência, ou seja, elaborar o conhecimento de como a Ciência se organiza e
implica nossa vida (SASSERON; MACHADO; 2017).

4.2 METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO EDUCACIONAL

Pautados na fragilidade do ensino de Ciências desenvolvido no referido município
e na ausência de atividades que despertasse o interesse dos professores e dos alunos
para aprender cada vez mais sobre Ciências, retomamos primeiramente a existência do
Projeto e, assim, iniciamos a sistematização das ideias construídas dentro da Proposta
para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências 3.
Com base nessas inquietações, nos sentimos desafiados em propor uma situação
formativa dentro desse Projeto para minimizar estes desafios e, assim, poder contribuir
para a prática pedagógica de professores nas aulas de Ciências.
Dessa maneira, materializamos o processo formativo em uma Proposta para o
desenvolvimento

de

sequência

investigativa

em

Ciências

que

orientasse

o

desenvolvimento das atividades que seriam realizadas durante o Projeto.
Elaboramos a Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências de acordo com as etapas de desenvolvimento das atividades investigativas,
conforme Carvalho (2013) e Zômpero e Laburú (2011), que podemos observar no Quadro
5 a seguir.
Quadro 5 – Etapas da Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências
Orientações para o desenvolvimento de atividades investigativas
Etapas
1. A problematização inicial

3

Procedimentos
O professor divide a classe em grupos pequenos, e distribui o
material, propõe o tema, esclarecendo que a partir deste tema
poderão surgir vários problemas, porém cada grupo se

Cabe ressaltar que a fundamentação da Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências está baseada no ensino por investigação tratado no capítulo 2 desta dissertação.
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dedicará a um problema. Os alunos devem elaborar um
problema a ser investigado a partir do tema escolhido.
2. A sistematização da resolução
do
problema:
resolução
do
problema pelos alunos.

Nesta etapa as ações manipulativas que dão condições aos
alunos de levantar hipóteses, isto é, ideias para resolvê-lo. O
aluno anota a resposta inicial para seu problema (possível
solução). Então é chegada a hora de traçar um caminho e
desenvolver a pesquisa, em conjunto com os alunos traçar a
metodologia da pesquisa. Após coletar os dados é preciso
analisá-los juntamente com o aporte teórico e interpretar os
resultados da pesquisa.

3.
A
contextualização
do
conhecimento: sistematização dos
conhecimentos elaborados nos
grupos e dos conhecimentos.

Os alunos mostrarão, por meio do relato do que fizeram, as
hipóteses que deram certo e como foram testadas. Nesse
sentido, a conclusão da pesquisa consiste em comparar a
hipótese inicial com os resultados.

Durante
todas
considerar:

Promover o engajamento dos alunos para realizar as
atividades; a emissão de hipóteses, nas quais é possível a
identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos;

as

etapas

Buscar por informações, tanto por meio dos experimentos,
como na bibliografia que possa ser consultada pelos alunos
para ajudá-los na resolução do problema proposto na
atividade;
Auxiliar na comunicação dos estudos feitos pelos alunos para
os demais colegas de sala, refletindo, assim, um momento de
grande importância na comunicação do conhecimento, tal
como ocorre na Ciência, para que o aluno possa compreender,
além do conteúdo, também a natureza do conhecimento
científico que está sendo desenvolvido por meio desta
metodologia de ensino.
Fonte: Adaptação feita a partir de Carvalho (2013) e Zômpero e Laburú (2011)

A Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências foi
utilizada pelos professores durante todo o desenvolvimento do Projeto de Iniciação
Científica com duração de aproximadamente 6 meses (de março a setembro do ano de
2016). Destacamos que a distribuição do tempo e duração das aulas eram realizadas de
acordo com a organização de cada professor. Nesse sentido, a Proposta não foi
apresentada de forma fechada, a qual não poderia sofrer adaptações por parte dos
professores.
Pelo exposto, após a utilização da Proposta os professores trouxeram suas
contribuições e sugestões de adequação necessárias para o aprimoramento do mesmo
que serão apresentadas e analisadas dentro do capítulo 6, as quais foram utilizadas para
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a reformulação da Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências.
4.3 REPENSANDO O PRODUTO EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÕES E CONSIDERAÇÕES
Nesta seção apresentamos as contribuições e as considerações dos professores
participantes desta investigação em relação ao Produto Educacional, bem como as
avaliações da professora-investigadora que favoreceram a sua reformulação, conforme
podemos observá-lo no Apêndice A.
Destacamos que maiores esclarecimentos acerca da origem dos códigos
utilizados a seguir serão encontrados na página 52 – A sistematização dos dados e a
análise de conteúdos – e as falas das professoras participantes na íntegra podem ser
localizadas nas páginas 69 e 93.
Apreciamos as considerações da professora P2 a respeito da Proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, na qual ela inicia sua fala
dizendo que foi um material ótimo e que norteou seu trabalho com as sequências
investigativas, de acordo com os fragmentos [210], [211], [212], [213], [214] e [215].
Entretanto, ressaltamos que no início do desenvolvimento a docente teve dúvidas
e foram necessárias orientações pontuais para auxiliá-la, segundo os fragmentos [216],
[217], [218] e [219]. Nesse contexto, refletimos que a abertura para participação da
pesquisa e a busca da professora pelos conhecimentos sobre o ensino investigativo
proposto no desenvolvimento da pesquisa se fez necessária para que o material fosse
entendido e pudesse contribuir durante a realização das atividades. Diante disso,
constatamos as possíveis eficácias do material a partir do encaminhamento pedagógico
dado pelo professor e pela dedicação e empenho do profissional que o utiliza.
Contudo, enquanto professora-investigadora, pontuamos que seria necessário
rever a linguagem utilizada e os conceitos abordados no Produto Educacional, como
também fazer uma introdução norteadora do trabalho a ser desenvolvido.
Por fim, P2 destaca que a parte da Proposta para o desenvolvimento de
sequência investigativa em Ciências mais essencial foi a metodologia, segundo os
fragmentos [223], [224] e [226]. Porém, a professora afirma que surgiram dúvidas relativas
à conclusão, de acordo com o fragmento [225]. Assim, ponderamos que a revisão do
Produto seria primordial para alcançar o público a que se destina.
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Por conseguinte, concordando com P1, a professora P2 argumenta que a
Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências estava bem
completa, uma vez que continha exemplos didáticos da aplicação, segundo os fragmentos
[462] e [463]. Então, ao refletirmos sobre a Proposta, verificamos que os exemplos são
um componente facilitador da compreensão da Proposta, cuja permanência seria
pertinente.
P2 continua pontuando que juntamente com o Produto Educacional utilizou os E-mails, com orientações, enviados pela professora-investigadora, do mesmo modo que
apresentou a Proposta de atividade aos alunos, conforme os fragmentos [446], [449] e
[452].
Diferentemente de P1, a P2 acredita que a parte primordial do Produto
Educacional é quando menciona e esclarece acerca do problema, conforme os
fragmentos [456], [457] e [458]. Desse modo, destacamos que todos os conceitos
apresentados na Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências são essenciais para o desenvolvimento do trabalho que se propõe a realizar.
Reforçamos que ambas participantes concluíram que o Produto Educacional é
completo e solucionou todas as dúvidas que emergiram durante a realização das
atividades. No entanto, consideramos que ainda era necessária uma revisão teórica e
acrescentar uma introdução como mencionado anteriormente. Tais considerações podem
apreciadas no Apêndice A.
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5 METODOLOGIA: CAMINHOS PERCORRIDOS

Neste capítulo nos dedicamos à descrição da metodologia utilizada na pesquisa,
detalhando todo o processo e o contexto desta investigação. Ressaltamos a escolha da
pesquisa qualitativa, os critérios para escolha do local do desenvolvimento da pesquisa e
definição dos professores participantes da pesquisa, dos procedimentos para a coleta dos
dados, da entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados e os
encaminhamentos metodológicos adotados para a análise dos resultados obtidos nesta
investigação.

5.1 A PESQUISA QUALITATIVA

Optamos pela pesquisa qualitativa, pois este tipo de pesquisa possibilita
investigar as possibilidades estratégicas de estudo no processo de ensino e
aprendizagem, viabilizando a extração de riqueza de detalhes dos dados coletados.
Desse modo, o fenômeno investigado passa a ser identificado e compreendido
em toda sua complexidade e contextos no qual está inserido, ou seja, a pesquisa
qualitativa em educação pode ser configurada de muitas formas e pode também ser
aplicada em múltiplos contextos (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Conforme Tozoni-Reis (2009), a pesquisa qualitativa parte do pressuposto de que
na produção de conhecimentos acerca dos fenômenos investigados torna-se mais
interessante e rico compreender e interpretar seus conteúdos do que simplesmente
descrevê-los.
Na investigação qualitativa o pesquisador é o instrumento principal que se adentra
no ambiente natural da fonte de dados. Dessa maneira, as ações são melhor entendidas
quando coletadas no ambiente habitual de ocorrência (BOGDAN; BIKLEN; 1994).
Bogdan e Biklen (1994) destacam que para a investigação qualitativa nada é
trivial, todos os dados coletados têm potencial para se constituir uma pista que favoreça a
compreensão do objeto de estudo. Assim, os locais precisam ser compreendidos no
contexto da instituição ao qual pertencem.
Enfatizamos que esta investigação considera seus sujeitos e o contexto no qual
estão inseridos, procurando realizar a coleta de dados nos ambientes de atuação dos
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participantes. Buscamos ter um olhar específico a cada sujeito respeitando suas
especificidades e detalhes dos relatos, na busca de atender o objetivo da pesquisadora.
Conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 70):
[...] o objetivo dos investigadores qualitativos é melhor compreender o
comportamento e a experiência humana. Tentam compreender o processo
mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem
estes mesmos significados.

Contudo, considerando as especificidades da pesquisa qualitativa e na procura da
maneira mais eficaz de coletar os dados, dedicamo-nos nas próximas seções à
apresentação do ambiente e dos participantes desta investigação, as características da
entrevista que compõem o processo de coleta de dados utilizado, a sistematização dos
dados e os referenciais que as sustentam para sua interpretação.

5.2 A ENTREVISTA

Diante dos objetivos pretendidos na pesquisa e do processo formativo realizado,
escolhemos como instrumento de coleta de dados a entrevista, realizada a partir de um
roteiro semiestruturado.
Ponderamos que a entrevista é uma técnica muito utilizada na coleta de dados da
pesquisa qualitativa, cujo objetivo é extrair informações por meio das falas dos sujeitos
entrevistados. Tozoni-Reis (2009) esclarece que entrevista é todo tipo de comunicação ou
diálogo entre um pesquisador e um depoente, no qual o objetivo é coletar informações
para serem analisadas.
De acordo com Lüdke e André (2013), a entrevista permite a captação
instantânea da informação desejada e a interação de quem pergunta e quem responde.
Dessa maneira,
[...] na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de
influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. Especialmente nas
entrevistas não totalmente estruturadas, onde há a imposição de uma ordem rígida
de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas
informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista
[...] (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39).

50

Conforme Tozoni-Reis (2009), há três modos de se realizar uma entrevista: 1)
com roteiro de temas a serem abordados e a perguntas são formuladas no momento da
entrevista a partir da interação entre o entrevistador e o depoente; 2) com roteiro
estruturado de questões e a coleta das informações se baseiam apenas nestas questões
já previamente formuladas; e, 3) com roteiro semiestruturado contendo questões da
pesquisa e durante a entrevista, na interação entre o entrevistador e o depoente, podem
ser formuladas outras questões.
A mesma autora afirma que a escolha da entrevista é viável e mais adequada
para uso de coleta de dados para uma pesquisa quando é formulado um roteiro, pois ele
expressa a sistematização e o grau de estruturação da entrevista com base nos objetivos
pretendidos com os dados a serem coletados.
Em suma, optamos nesta investigação por utilizar a entrevista semiestruturada
como instrumento para coletar os dados, uma vez que, a partir desse tipo de entrevista o
pesquisador inicia com um roteiro como referência, mas que durante o processo de forma
mais livre pode ir levantando outras questões que possam surgir de dúvidas da fala do
depoente ou explorar determinado tema mais profundamente com o depoente, isto é,
como uma conversa sobre os assuntos de interesse da pesquisa (TOZONI-REIS, 2009).
Isto posto, para coleta de dados elencamos a utilização de duas entrevistas
semiestruturadas: inicial e final.
Desse modo, delimitamos um roteiro para a entrevista inicial contendo oito
questões previamente definidas a partir dos objetivos desta pesquisa (ver Apêndice C), a
fim de coletar as percepções dos professores a respeito do ensino de Ciências, das
aprendizagens e das motivações dos alunos, bem como avaliação de sua formação
docente.
Posteriormente, elaboramos um novo roteiro para a entrevista final com 10
questões (ver Apêndice D), no qual objetivamos coletar as visões dos professores acerca
da participação no Projeto de iniciação Científica, o ensino de Ciências, a utilização da
Proposta, de sua formação docente e do envolvimento dos alunos durante a sequência de
atividades investigativas desenvolvidas.
Com efeito, as entrevistas foram gravadas com gravador de áudio na própria
instituição que os professores lecionavam, cujos espaços foram disponibilizados pela
instituição sendo: a biblioteca, a sala dos professores e a Sala de Recurso Multifuncional.
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Sendo que as entrevista para coleta dos depoimentos dos docentes foram agendados na
hora atividade dos mesmos.
Após a coleta de dados por meio da entrevista semiestruturada, dedicamos a
próxima seção para indicar como os dados foram sistematizados e interpretados para
esta pesquisa.

5.3 A SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS E A ANÁLISE DE CONTEÚDOS

Para sistematização dos dados e interpretação dos resultados obtidos,
empregamos a fragmentação das falas dos participantes a partir das descrições da Matriz
3x34 e dos FAD’ subsidiados pela análise de conteúdo, conforme Bardin (2011).
Primeiramente, para sistematizar os dados obtidos por meio da entrevista com os
docentes, transcrevemos as falas em arquivos do Word nomeados pelas siglas adotadas
para cada um dos participantes. Enfatizamos que as falas foram redigidas na íntegra, com
apenas adequações da Língua Portuguesa quando necessário.
Quanto ao procedimento da análise de conteúdo a codificação dos dados
corresponde a um recorte dos dados, a agregação e a enumeração, no qual permite
atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão, capaz de esclarecer ao
pesquisador as características e as essências do texto (BARDIN, 2011). A autora destaca
que desde que iniciou a tratar das comunicações, desejou compreendê-las para além de
seus significados imediatos, assim a análise de conteúdo mostrou-se um recurso eficaz.
Compreendemos que a análise de conteúdo consiste em “um conjunto de
instrumentos metodológicos [...] que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes)
extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p. 15).
Desse modo, Bardin (2011) esclarece que a análise de conteúdo é organizada em
três fases: i) a pré-análise; ii) a exploração do material; e, iii) o tratamento dos resultados,
a inferência e a interpretação. Então, faremos uma breve explanação destas três fases.
A pré-análise consiste na sistematização das ideias iniciais. Assim, possui três
tarefas:

4

Inicialmente Arruda, Lima e Passos (2001) denominaram-se Matriz 3x3, mas recentemente os autores tem
denominado Matriz do Professor, portanto iremos agora denominar Matriz do Professor.

52

[...] a escolha dos documentos a serem submetidos a análise, a formulação das
hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a
interpretação final, [...] estes três fatores não se sucedem, obrigatoriamente,
segundo uma ordem cronológica, embora se mantenham estreitamente ligados
uns aos outros [...] (BARDIN, 2011, p. 125).

Portanto, nesta etapa de pré-análise definimos nesta pesquisa que as falas
transcritas coletadas por meio das entrevistas semiestruturadas seriam o documento a ser
submetido a análise, as hipóteses formuladas foram previstas no início desta pesquisa
relacionadas ao problema de pesquisa (ver na introdução desta dissertação), e quanto
aos objetivos e análise propriamente dita também estão articulados com nossas
finalidades desta investigação bem como os subsídios teóricos das descrições da Matriz
do Professor e dos FAD’.
A segunda etapa, a exploração do material, diz respeito à operação de
codificação, decomposição ou enumeração. Nesse sentido, a decodificação equivale à
transformação dos dados brutos do texto a partir de regras e agregados em unidades que
possibilitam a exposição das características do conteúdo (BARDIN, 2011).
Com base nisso, foram realizadas leituras do material transcrito com as falas dos
docentes participantes da pesquisa, e a partir das descrições da Matriz do Professor e
dos FAD’, considerando ainda a análise de conteúdo, conforme Bardin (2011),
fragmentamos as falas indicando com números o modo em que as falas apresentavam
um dado referente a cada assunto. Em outras palavras, as categorias para análise de
conteúdo dos dados da pesquisa foram definidas a priori com base no referencial teórico
e instrumento de análise das percepções e aprendizagens docentes apresentados pela
Matriz do Professor e dos FAD’.
Segundo Bardin (2011), a decodificação implica na escolha das unidades de
sentido. Consequentemente, nesta investigação optamos pelas unidades tanto de registro
como de contexto.
Com base no processo de categorização exposto por Bardin (2011), a unidade de
registro corresponde à frequência em que um assunto aparece no material que está
sendo analisado e a unidade de contexto corresponde à interpretação do pesquisador em
relação ao sentido apresentado pelo pesquisado/entrevistado/depoente.
Assim, ao passo que na unidade de registro consideramos a unidade de
significação correspondente ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, ou
seja, realizamos a codificação considerando o aparecimento da palavra ou tema, cuja
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presença ou frequência pode representar alguma coisa para a análise escolhida,
conforme Bardin (2011).
Entretanto, examinamos ainda a unidade de contexto, ou seja, as dimensões ou
circunstâncias que as palavras ou temas surgiram, uma vez que a unidade de contexto se
refere:
[...] a unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde
ao segmento de mensagem, cujas dimensões [...] são ótimas para que se possa
compreender a significação exata da unidade de registro (BARDIN, 2011, p. 137).

Desse modo, para alocarmos a categorização das unidades de registros
construímos quadros que mostram a sistematização e a correlação feita a partir da
análise das falas de cada docente participante subsidiadas pelas características do ensino
por investigação, os FAD’ e a Matriz do Professor para aprofundar a análise das unidades
de sentido.
Retomando o item “iii) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”,
terceira etapa, Bardin (2011) indica que nesse momento os resultados são tratados para
se tornarem significativos e válidos, a utilização de quadros, diagramas, figuras e modelos
com os resultados sintetizam e elevam as informações fornecidas pela análise.
Contudo, nesta investigação procuramos sintetizar os resultados correlacionando
os dados obtidos a partir das falas, aprofundando as interpretações considerando as
características do ensino por investigação, a Matriz do Professor e os FAD’.
Por conseguinte, após o quadro apresentamos a análise de contexto
fundamentada no referencial teórico desta pesquisa, tendo em vista os autores que
trazem as ideias relativas à formação continuada, à Matriz do Professor, a cada um dos
focos de aprendizagem docente, às características do ensino por investigação.
Com base no encaminhamento metodológico e procedimentos adotados para
sistematização e para a interpretação dos dados, dedicamos o próximo capítulo à
apresentação e discussão dos dados coletados para o desenvolvimento de nossa
pesquisa.
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5.4 MATRIZ DO PROFESSOR

Após pontuarmos algumas discussões sobre a formação continuada dos
professores, com ênfase nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sinalizamos como foco
buscar um instrumento para entender a dimensão da formação docente e como ela se
configura em aprendizagem e na prática profissional. Desse modo, entendemos que:
Quando se ocupa o “lugar” de professor, espera-se que esse sujeito tenha um
saber sobre o que é ser professor, sobre o conteúdo, sobre a matéria que irá
lecionar e que, além disso, ele dê conta da sala e da turma que estará sob a sua
responsabilidade. Enfim, para ocupar-se o “lugar” de professor, o sujeito precisa
receber uma formação adequada para isso e desenvolver alguns saberes que lhe
darão a base e a sustentação no exercício desse ofício (BACCON; ARRUDA,
2015, p. 466).

Para tanto, dedicamos esta seção para explicitar a Matriz do Professor no que se
refere à análise da ação docente em sala de aula e de que maneira ela representa um
instrumento de análise dessa aprendizagem docente em formação continuada.
Partindo desse pressuposto, cabe retomar que, segundo Chevallard (2005), a
sala de aula pode ser representada por um triângulo didático ou sistema didático, como
ficou conhecido.
Figura 1 – Triângulo didático
S

P

E

Fonte: Autoria própria com base em Chevallard (2005, p. 26)
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Em análise a figura acima, identificamos três participantes que ocupam seus
lugares dentro de uma sala de aula. Para Chevallard (2005), a letra “P” representa o
professor, a letra “E” corresponde aos estudantes e a letra “S” diz respeito ao saber. O
mesmo autor aponta que cada um, em seu espaço nesse sistema, se inter-relaciona e
estabelece as características do sistema educativo. Por sua vez, um conjunto desses
sistemas didático compõe um sistema de ensino, uma estrutura complexa que se
relaciona e interage com a sociedade, interferindo e sofrendo interferências desta.
Com relação ao funcionamento desse triângulo didático, ou seja, sobre a relação
com o saber buscamos o referencial teórico em Charlot (2000) e Gauthier et al. (2006)
para embasar a percepção e o entendimento desse movimento educativo.
De acordo com Arruda, Lima e Passos (2011), sublinhamos que a relação entre o
professor e o saber (P-S) denominados de gestão de conteúdo, a relação entre o
professor e aluno (P-E) diz respeito à gestão de classe, e a relação entre o aluno e o
saber (E-S) se refere à gestão da aprendizagem. Essas relações dentro do triângulo
didático podem ser pensadas em qualquer sala de aula para analisar de que modo são
feitas as relações com o saber.
Desta maneira, podem-se pensar as tarefas principais do professor (P) na sala de
aula (os condicionantes) como sendo de três tipos: 1. Gestão do segmento P-S:
que diz respeito à gestão das relações do professor com o conteúdo. 3. Gestão do
segmento P-E: que está relacionada à gestão das relações do professor com o
ensino. 3. Gestão do segmento E-S: quando consideramos a gestão das relações
do professor com a aprendizagem (LIMA et al., 2015, p. 874).

Desse modo, entendemos que a gestão de conteúdo corresponde ao “conjunto
das operações organizadas para levar o aluno a aprender o conteúdo” (GAUTHIER et al.,
2006, p. 138). No caso da gestão de classe ela está relacionada a “conjunto de regras e
de disposições necessárias para criar e manter um ambiente ordenado favorável tanto ao
ensino quanto à aprendizagem” (GAUTHIER et al., 2006, p. 240).
Tendo em vista os conceitos apresentados acima, Tardif (2002, p. 219) aponta
que “o próprio cerne da profissão” está na gestão de conteúdo e na gestão de classe.
Cabe aqui destacar a crítica sinalizada por Arruda, Lima e Passos (2011, p. 143), de que
nesse sistema o professor “tem de gerir também a sua própria aprendizagem, o seu
próprio desenvolvimento”, o que parece passar despercebido pelo autor. Desse modo,
afirmam que: “[...] a tarefa de gerir a si mesmo, sua aprendizagem, sua identidade, seus
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desejos, seu envolvimento, também deve ser incluída dentre as tarefas que estruturam a
ação do professor em sala de aula” (ARRUDA; LIMA; PASSOS, 2011, p. 143).
Com base nesses pressupostos e buscando avançar no entendimento da relação
do professor com seu conhecimento em sala de aula, Arruda, Lima e Passos (2011)
partem das ideias de Tardif e de Gauthier e desenvolvem instrumento denominado Matriz
do Professor (Ver a seguir no Quadro 6) apresentando uma forma reinterpretação das
tarefas do professor em sala de aula acrescentando a ideia de que a partir dela possa
então gerir seu desenvolvimento formativo.
Quadro 6 – Matriz do Professor para a análise da ação docente
Novas tarefas
do professor
Relações
de saber

1
Gestão do segmento
P-S
(conteúdo)

Setor 1A
Diz respeito ao
A
conteúdo enquanto
Epistêmica
objeto a ser
compreendido pelo
professor.
Setor 1B
B
Diz respeito ao
Pessoal
conteúdo enquanto
objeto pessoal.
Setor 1C
C
Diz respeito ao
Social
conteúdo enquanto
objeto social.
Fonte: Arruda, Lima e Passos (2011, p. 147)

2
Gestão do segmento
P-E
(ensino)
Setor 2A
Diz respeito ao ensino
enquanto atividade a ser
compreendida pelo
professor.
Setor 2B
Diz respeito ao ensino
enquanto atividade
pessoal.
Setor 2C
Diz respeito ao ensino
enquanto atividade social.

3
Gestão do segmento
E-S
(aprendizagem)
Setor 3A
Diz respeito à
aprendizagem enquanto
atividade a ser
compreendida pelo
professor.
Setor 3B
Diz respeito à
aprendizagem enquanto
atividade pessoal.
Setor 3C
Diz respeito à
aprendizagem enquanto
atividade social.

Conforme representado no Quadro 6, a Matriz do Professor nos indica que as
atividades dos docentes vão além da gestão de classe e da gestão de conteúdo, mas
também pontua as relações epistêmicas, pessoais e sociais com o conteúdo, com o
ensino e com os alunos. Em outras palavras:
Tomando por base o conceito de sistema didático, propõe-se que as tarefas do
professor vão além dessas duas tarefas: trata-se mais de gerir relações
epistêmicas, pessoais (identidade) e sociais com o saber (conforme definidas por
Charlot), e relações com o conteúdo disciplinar, com o ensino e com a
aprendizagem dos alunos (LIMA et al., 2015, p. 872).
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Nessa perspectiva, as relações estabelecidas com o saber são pensadas de
modo epistêmico, pessoal e social, conforme apresentado por Arruda, Lima e Passos
(2011, p. 145) inspirados em Charlot (2000, p. 69):
A. A relação epistêmica com o saber: diz respeito à relação com o saber enquanto
um objeto do mundo a ser apropriado e compreendido; um saber dotado de
objetividade, consistência e estrutura independentes; um saber “existente em si
mesmo”, “depositado em objetos, locais e pessoas” e imerso em um “universo de
saberes distinto do mundo da ação, das percepções e das emoções” (CHARLOT,
2000, p. 69).
B. A relação pessoal com o saber: diz respeito à “relação de identidade com o
saber”; o saber enquanto objeto que faz sentido, que é parte da história pessoal do
sujeito, de sua vida e de suas expectativas (CHARLOT, 2000, p. 72); é o saber
enquanto objeto de desejo, de interesse; o saber que o sujeito “gosta” e que o faz
mobilizar-se à sua procura.
C. A relação social com o saber: diz respeito ao fato que o sujeito nasce inscrito
em um espaço social, ocupando uma posição social objetiva que lhe define o
contexto inicial em que ele vai se relacionar com o saber; nesse meio o saber
possui valores dados pela comunidade em que o sujeito vive, recebendo o impacto
das expectativas e aspirações de outros com relação a ele (CHARLOT, 2000, p.
73).

Ainda, a partir do Quadro 6, destacamos as três principais novas tarefas do
professor nesse processo de aprendizagem que são: 1. Gestão do segmento P – S: que
diz respeito à gestão das relações do professor com o conteúdo. 2. Gestão do segmento
P – E: que está relacionada à gestão das relações do professor com o ensino. 3. Gestão
do segmento E – S: quando consideramos a gestão das relações do professor com a
aprendizagem. Ainda, cabe detalhar cada segmento da Matriz do Professor para explicitar
os aspectos envolvidos na análise das relações com o saber.
Quadro 7 – Descrição dos setores da Matriz do Professor
Setor 1A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com o conteúdo; às maneiras como dele
se apropria e a busca por compreendê-lo cada vez mais; à relação com os objetos e os locais onde o
conteúdo pode ser encontrado, como livros, revistas, vídeos, internet, biblioteca, universidades etc.
Setor 1B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com o conteúdo; ao sentido que o conteúdo
adquire para ele e quanto determina sua identidade profissional; a quanto o professor gosta e se
envolve com a matéria que ensina; a como ele avalia sua própria compreensão da mesma etc.
Setor 1C. Diz respeito: aos conteúdos escolares, enquanto objeto de trocas sociais em uma
comunidade específica; a quanto o professor partilha de uma comunidade de educadores e dos
eventos que esta realiza; à sua relação com as pessoas que detêm o conhecimento; às suas
identificações e ideais; à sua busca por aperfeiçoamento por meio do convívio com outros
professores, participação em cursos etc.
Setor 2A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com o ensino; à sua busca por
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compreendê-lo melhor e às suas reflexões sobre a atividade docente e sobre a formação do
professor; à sua percepção e reflexões sobre o seu próprio desenvolvimento como professor; às
maneiras como realiza, avalia e procura melhorar o ensino que pratica; à sua relação com os
materiais instrucionais, experimentos, instrumentos; às maneiras como realiza o planejamento dos
objetivos, conteúdos, atividades, avaliação, recursos materiais etc.
Setor 2B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com o ensino; a como se autoavalia como
professor e como trabalha suas inseguranças; ao sentido pessoal que atribui ao ato de ensinar e
quanto isso influi em sua identidade profissional; a quanto ele gosta de ensinar; ao seu estilo como
professor e ao modo pessoal de se relacionar e aplicar as regras e normas de conduta; às
responsabilidades, valores que se imputa enquanto educador etc.
Setor 2C. Diz respeito: ao ensino enquanto atividade social e interativa; às dificuldades e
inseguranças pessoais produzidas em decorrência da interação com os outros (alunos, pais,
professores, administradores etc.); às habilidades do professor para negociar com os alunos valores
e comportamentos para que consiga ensinar e gerenciar o funcionamento da sala de aula; aos
esforços que ele faz para conseguir apoio dos demais agentes sociais, cujas opiniões e avaliações
afetam sua segurança, posição e sua autoridade enquanto professor etc.
Setor 3A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com a aprendizagem; à sua busca por
compreender as maneiras como os alunos a realizam; à sua percepção e reflexão sobre as relações
dos alunos com os conteúdos, às ideias prévias dos alunos e suas dificuldades de aprendizagem etc.
Setor 3B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com a aprendizagem de seus alunos; ao
sentido que esta adquire e quanto determina sua identidade profissional; às preocupações do
professor com o envolvimento, motivação e interesse dos alunos e com a qualidade das interações
na sala de aula; à sua capacidade pessoal de interferir e gerenciar a relação dos alunos com o
conteúdo etc.
Setor 3C. Diz respeito: à aprendizagem enquanto atividade social e interativa; à manutenção de um
ambiente propício às interações e à aprendizagem dos alunos; ao gerenciamento dos trabalhos e
demais atividades em grupos etc.
Fonte: Arruda, Lima e Passos (2011, p. 148)

Por fim, a Matriz do Professor foi assumida como um instrumento de análise dos
fenômenos decorrentes em uma sala de aula de maneira mais objetiva frente a complexo
existente no triângulo didático indicado por Chevallard (2005). Desse modo,
[...] a questão da gestão do ensino e da aprendizagem em sala de aula se
apresenta de maneira mais ampla, implicando que, agora, o professor tem de gerir
suas relações com o conteúdo (segmento P-S), com o ensino que pratica
(segmento P-E), e com a aprendizagem de seus alunos (segmento E-S),
considerando que cada uma dessas gestões possui três dimensões: a epistêmica,
a pessoal e a social (LIMA et al., 2015, p. 874).

Ao mesmo tempo, cabe destacar que tendo como foco um recorte para a análise,
tomamos o devido cuidado para perceber que:
[...] relação com o mundo entende-se a relação do sujeito com o mundo escolar,
ou seja, um local com um fim específico, o campo onde estão presentes todos os

59

atores que fazem parte deste mundo: os saberes da escola a serem ensinados; os
alunos (os sujeitos que aprenderão tais saberes); os professores (que se dedicam
ao ensino e à transmissão desses saberes); os profissionais envolvidos no
ambiente educativo (administradores, diretores, supervisores, pedagogos etc.); e a
parte física desse ambiente (o prédio, as salas de aula, laboratórios, auditórios, as
carteiras etc.) (LIMA et al., 2015, p. 873).

Por conseguinte, ensinar também é um ato de aprendizagem, e este que ensina
também é um sujeito em construção. Assim, ao mesmo tempo em que o docente
influencia na formação dos alunos e vice-versa. Esse movimento de pensar as múltiplas
relações que acontecem dentro de uma sala de aula é nosso foco de investigação nesta
pesquisa, e assim sabemos da complexidade dos fatores que influenciam direta e
indiretamente nela, em especial, no entendimento da formação continuada dos
professores.
Em suma, ressaltamos que a Matriz do Professor representa nesta investigação
um instrumento de análise das percepções e das reflexões de duas professoras acerca da
situação formativa ao qual estavam inseridas.

5.5 FOCOS DE APRENDIZAGEM DOCENTE: EVIDÊNCIAS DA APRENDIZAGEM

Outro instrumento que também foi utilizado em nossa pesquisa é conhecido como
Focos de Aprendizagem Docente, representado pela sigla FAD, conforme Arruda, Passos
e Fregolente (2012).
Os FAD’ repensados a partir dos FAD – como veremos a seguir – consistem em
um instrumento de análise das aprendizagens dos docentes durante sua prática
pedagógica. Ou seja, entendem que o professor atuando e exercendo sua atividade
profissional também está aprendendo, está em constante formação.
Arruda, Passos e Fregolente (2012) propõem um instrumento eficaz para
identificar indícios de aprendizagem docente denominados Focos da Aprendizagem
Docente, ou simplesmente FAD, inspirados nos Focos da Aprendizagem Científica
Informal – FAC (ARRUDA; PASSOS; PIZA, 2013). Por sua vez, esses últimos foram
elaborados a partir dos Focos da Aprendizagem Científica que se constitui em um
referencial inspirado no NRC (National Research Council, 2009) denominado de strands.
Partindo da indagação “Será que os focos da aprendizagem científica poderiam
ser transpostos para o campo da formação de professores, servindo como instrumento
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para captar e avaliar a aprendizagem docente?”, os autores Arruda, Passos e Fregolente
(2012, p. 5), propuseram os Focos de Aprendizagem Docente – denominados de FAD.
Dessa forma, a partir desse questionamento, esses pesquisadores foram
construindo e justificando – passo a passo – cada um dos focos, de maneira que, ao final,
foi possível estruturar os FAD.
Cabe destacar que, em geral, “os focos da aprendizagem”5 foram utilizados por
diversas pesquisas como categorias de análise. Entre elas, temos as pesquisas que
“analisaram o aprendizado de Ciências em situações do cotidiano” (TEIXEIRA et al.,
2013, p. 2).
E no caso dos FAD foi “possível reconhecer onde incidem as principais reflexões,
preocupações, opiniões do professor com relação à ação, à docência mostrando-se um
instrumento fértil em diferentes contextos de pesquisa” (VIEIRA, 2012).
Este instrumento foi pensado e construído para análise do estudante de
licenciatura (futuro professor) durante seu processo formativo, em especial, quando está
em sala de aula durante o estágio supervisionado. Nesse sentido, a análise da ação do
futuro docente é feita a partir de uma “lente” que permite sistematizar as aprendizagens
durante o processo de ensino e de aprendizagem (ARRUDA; PASSOS; FREGOLENTE,
2012). Em outras palavras:
A ideia de lente analítica é utilizada em analogia com o objeto óptico lente,
frequentemente empregado como instrumento físico para ampliar, reduzir,
focalizar e corrigir imagens em nosso cotidiano, possibilitando melhor visão e
revelando aspectos e características dos sistemas observados (LIMA et al., 2015,
p. 871).

A seguir, no Quadro 8, apresentamos os FAD, conforme Arruda, Passos e
Fregolente (2012).

5

Cabe a ressalva de que existem vários Focos de Aprendizagem a partir do Foco de Aprendizagem
Científica (FAC). Desse modo, temos Focos da Aprendizagem Docente – FAD (ARRUDA; PASSOS;
FREGOLENTE, 2012), Focos da Aprendizagem de Pesquisa – FAP (TEIXEIRA; PASSOS; ARRUDA,
2015).
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Quadro 8 – Focos da Aprendizagem Docente (FAD)
Foco 1 [Interesse pela docência]. O estudante experimenta interesse, envolvimento
emocional, curiosidade, motivação, mobilizando-se para exercer e aprender, cada vez mais,
sobre a docência.
Foco 2 [Conhecimento prático da docência]. A partir do conhecimento na ação e com base na
reflexão na ação, o estudante desenvolve o conhecimento de casos, um repertório de
experiências didáticas e pedagógicas que orientam a sua prática cotidiana in actu.
Foco 3 [Reflexão sobre a docência]. Frente a novos problemas originados de sua prática, os
quais não conseguiu resolver no momento em que ocorriam, o futuro professor, com base em
instrumentos teóricos, analisa a situação sistematicamente, envolvendo-se com a pesquisa e
reflexão a posteriori sobre sua prática e o seu conhecimento acumulado sobre ela, de modo a
resolver os problemas inicialmente detectados. Trata-se de desenvolver a dimensão da pesquisa
no futuro professor.
Foco 4 [Comunidade docente]. O estudante participa de atividades desenvolvidas em uma
comunidade docente, aprende as práticas e a linguagem da docência com outros professores ou
futuros professores, assimilando valores dessa comunidade e desenvolvendo a reflexão coletiva.
Foco 5 [Identidade docente]. O estudante pensa sobre si mesmo como aprendiz da docência e
desenvolve uma identidade como alguém que se tornará futuramente um professor de profissão.
Fonte: Arruda, Passos e Fregolente (2012, p. 32-33)

Com base nos FAD construídos e organizados por Arruda, Passos e
Fregolente (2012), fizemos uma adaptação (ver Quadro 9) por estarmos
considerando as configurações do aprendizado docente durante a formação
continuada em serviço. Ou seja, ao invés de tratarmos do licenciando estamos
abordando os Focos de Aprendizagem Docente (FAD’) voltados para o professor
em atuação, no exercício do magistério, logo entendido como um sujeito em
formação continuada em serviço.
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Quadro 9 – Focos da Aprendizagem Docente (FAD’)
Foco 1 [Interesse pela docência]. O professor mantém o interesse, envolvimento emocional,
curiosidade, motivação, mobilizando-se para exercer e aprender, cada vez mais, sobre a
docência.
Foco 2 [Conhecimento da docência]. É o conjunto de conhecimento geral dos professores
6
formado pelo conjunto de conhecimentos necessários aos docentes para o desenvolvimento de
sua prática profissional, bem como o conhecimento in actu do professor durante sua prática.
Foco 3 [Reflexão sobre a docência]. O professor faz uma reflexão sobre sua própria prática e
sobre a docência em geral. Também frente a novos problemas originados de sua prática, os
quais não conseguiu resolver no momento em que ocorriam, o professor, com base em
instrumentos teóricos, analisa a situação sistematicamente, envolvendo-se com a pesquisa e
reflexão a posteriori sobre sua prática e o seu conhecimento acumulado sobre ela, de modo a
resolver os problemas inicialmente detectados. Trata-se de desenvolver a dimensão reflexiva e
da pesquisa do professor.
Foco 4 [Comunidade docente]. O professor participa de atividades desenvolvidas em uma
comunidade docente, aprimora as práticas e a linguagem da docência com outros professores,
partilha troca de experiências assimilando valores dessa comunidade e desenvolvendo a
reflexão coletiva.
Foco 5 [Identidade docente]. O professor pensa em si como profissional e reflete sobre sua
identidade, consolida uma identidade como alguém que atua como professor a partir dos
processos de significação e ressignificação de sua prática e dando sentido à mesma, a partir de
experiências, expectativas, história pessoal, contexto e o desejo de ser professor.
Fonte: Adaptação feita pela autora a partir de Arruda, Passos e Fregolente (2012, p. 32-33)

Diante dos FAD’ ressaltamos também a relevância que o planejamento
assume no sistema didático constituído pelo professor em sua sala, pois
explicitamos que o professor tem autonomia pedagógica para ministrar seus
conteúdos e organizar suas aulas. Dessa maneira,
Não basta o professor organizar um planejamento bem estruturado, bem
escrito, sem levar em conta o processo de interação com os alunos. A
ideia de gestão de classe, como o próprio nome sugere, refere-se à
instauração e à manutenção de uma ordem não só relacionada ao
comportamento dos alunos, mas também para que os objetivos
estabelecidos pelo professor sejam atingidos no desenvolvimento da aula
(BACCON; ARRUDA, 2015, p. 468).

6

Segundo Tardif (2002), esses saberes são categorizados em: (i) saberes da formação profissional; (ii)
saberes disciplinares; (iii) saberes curriculares; e, (iv) saberes experienciais. Gauthier et al. (2006)
classificam em saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação, os saberes
da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação pedagógica. Já para Shulman (1986),
os saberes docentes são o conhecimento do conteúdo da matéria ensinada, o conhecimento pedagógico
da matéria e o conhecimento curricular.
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Ainda, com base nesse destaque ao processo da organização do processo
de ensino e aprendizagem, Gauthier et al. (2006) também pontuam o
planejamento como um instrumento didático que exerce uma influência positiva na
aprendizagem dos alunos e que este precisa ser estruturado desde a organização
do ambiente até o alvo para alcançar-se os objetivos.
Para o mesmo autor Gauthier et al. (2006), a forma em que o professor
sistematiza e constrói representações de sua relação aos alunos constitui
elementos importantes no processo de ensino e que, ao conhecer seus alunos, o
professor pode organizar suas atividades, os conteúdos e seu material,
adaptando-os às necessidades dos alunos. Desse modo, a ação do professor em
relação ao planejamento da disciplina de Ciências, por exemplo, é uma estratégia
de ensino, e, portanto, compõe uma das tarefas do professor em seu ato
pedagógico na relação com o conteúdo e com as interações com seus alunos em
sala de aula.
Em síntese, observamos nessa seção que os FAD’ se constituem em um
instrumento de análise das aprendizagens dos docentes durante sua prática
pedagógica. A partir dos aspectos metodológicos abordados nesta seção e
capítulo como um todo, apresentamos no próximo capítulo os dados, a discussão
e a análise dos resultados obtidos nesta pesquisa.
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6 OS DADOS: APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE

Neste capítulo apresentamos a organização e a sistematização dos dados, de
acordo com o procedimento analítico.
Inicialmente são descritos o ambiente e os perfis dos docentes participantes nesta
pesquisa. Em seguida, é realizada e apresentada a identificação dos fragmentos
categorizados a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Por conseguinte, apresentamos os dados, iniciando pela caracterização das falas
na Matriz do Professor, com as respectivas descrições (falas transcritas dos docentes).
Ainda, apontamos a categorização das respostas de acordo com os FAD’, a fim de
demonstrar a Aprendizagem Docente e de verificar a existência das características do
ensino por investigação, segundo Zômpero e Laburú (2011), nas falas transcritas dos
docentes.
Por fim, analisa as percepções e as reflexões dos docentes a partir de uma
experiência com o ensino por investigação considerando a aplicação do Produto
Educacional (Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências).

6.1 O AMBIENTE DA PESQUISA: LOCAL E PARTICIPANTES

Esta investigação foi realizada em um município localizado no Norte do Paraná, o
qual possui 17 escolas que ofertam os anos iniciais do Ensino Fundamental e 22
instituições (centros municipais) que ofertam a Educação Infantil.
Definimos como local da pesquisa escolas que ofertavam anos iniciais do Ensino
Fundamental deste município, às quais a pesquisadora já havia iniciado em 2015 um
Projeto de Iniciação Científica e, nesse momento da pesquisa, delimitamos a investigação
das percepções e das reflexões de professores que atuavam no 5º ano do Ensino
Fundamental, considerando como último ano desta etapa (anos iniciais do Ensino
Fundamental), bem como o perfil dos alunos destas turmas que já estão mais
familiarizadas com a disciplina de Ciências em sua trajetória escolar do que as demais.
Tendo em vista esses critérios de definição do local da realização da pesquisa,
cabe apresentar alguns dados obtidos na Secretaria Municipal de Educação, como
podemos observar a seguir no Quadro 10.
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Quadro 10 – Demonstrativo geral das escolas municipais em 2016
Escolas Municipais e o atendimento no ano de 2016
Escola

Total de alunos

Nº de turmas do
5º ano

Quantidade de
alunos do 5º ano

Professores
Participantes / nº
alunos de sua
turma

A

453

3

96

1 / 32

B

338

3

65

1 / 65*

C

352

3

66

1 / 22

D

494

4

99

1 / 25

E

307

2

56

Nenhum
participante

F

528

4

118

Nenhum
participante

G

288

2

52

1 / 26

H

682

5

135

Nenhum
participante

I

382

3

83

1 / 83*

J

491

4

99

Nenhum
participante
1 / 29
1 / 29
1 / 28
1 / 28

K

532

4

114

L

451

3

86

1 / 28

M

473

3

82

1 / 28
1 / 27
1 / 27

N

314

3

68

Nenhum
participante

O

460

3

67

1 / 67*

P

48

1

8

Nenhum
participante

Q

49

1

17

Nenhum
participante

Total

66

17

6642

51

1311

15

*Destacamos que nas escolas “B”, “I” e “O” os professores são do laboratório de Ciências e realizam o
atendimento aos alunos do 5º ano em período contraturno nestas escolas com jornada ampliada.
Fonte: Autoria própria

Conforme dados obtidos na Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2016 a
rede municipal teve 6.642 alunos matriculados nas instituições de anos iniciais do Ensino
Fundamental. Dessa quantidade geral, em 2016, 51 turmas de quinto ano com
aproximadamente 1.311 alunos matriculados. Bem como, 51 professores da rede
municipal de ensino atuavam nestas turmas de quinto ano do Ensino Fundamental.
A partir desses dados, foram enviados convites para 17 escolas municipais para
participação no projeto. Destas instituições tivemos a devolutiva e inscrição de 10 escolas,
totalizando 15 professores de 5º ano do Ensino Fundamental participantes do “Projeto de
Iniciação Científica”, sendo que estes professores ministram as aulas de Ciências em
suas turmas que, por sua vez, juntos totalizam 544 alunos, aproximadamente,
participantes do projeto.
Todavia, em março de 2016 os 15 professores foram convidados para
participarem de curso de formação continuada por meio do Projeto de Iniciação Científica,
com duração de quatro horas. Ressaltamos que a oferta deste curso foi planejada para
ocorrer no período de hora atividade dos professores. Entretanto, o referido município
passou por um período de greve e falta de professores no quadro de funcionários e,
assim, acarretou em algumas adequações para realização do curso de formação, logo no
Projeto de Iniciação Científica.
Nesse sentido, após ajustes na execução do Projeto, sistematizamos um curso de
formação que teve duração de 4 horas, com o objetivo de apresentar a estruturação das
etapas pedagógicas para o desenvolvimento de atividades investigativas nas aulas de
Ciências a serem desenvolvidas pelos professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental com os alunos do quinto ano.
Desse modo, esta primeira etapa do Projeto contou com um curso de formação
ministrado por uma professora da rede estadual de ensino, graduada em Ciências
Biológicas com Mestrado em Ensino de Ciências. Neste curso se fizeram presentes: duas
coordenadoras pedagógicas, três diretores, cinco professores e duas assessoras
pedagógicas da Secretaria de Educação.
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Nesse contexto, o curso de formação ocorreu em horário diferente da jornada de
professores e 10 professores não puderam comparecer. Embora, os 10 docentes não
tenham feito o curso de 4 horas para a apresentação do material, também desenvolveram
a Proposta em suas respectivas salas de aula. Assim, optou-se que a Proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências seria “validada” com maior rigor
justamente por esses professores que não receberam a formação prévia para o
desenvolvimento das atividades investigativas.
Dentre os 10 professores que não participaram da formação inicial, delimitamos
acompanhar dois docentes para investigar suas percepções e suas reflexões sobre suas
aprendizagens durante esse processo formativo, uma vez que entendemos que as
orientações dadas pela professora-pesquisadora desta investigação também fazem parte
de um processo formativo, devido a complexidade e dedicação para acompanhar cada
etapa da execução do projeto e o desenvolvimento das etapas investigativas com os
alunos em suas turmas.
Para tanto, consideramos como critérios de escolha destes professores: 1º) não
ter participado do curso de formação, 2º) o interesse pessoal, 3º) a autorização e a
disponibilidade da escola em realizar o projeto, 4º) a dedicação e o interesse dos
professores para contribuir com esta investigação. A partir dos critérios mencionados
anteriormente foi realizada a seleção dos participantes, e assim definimos os dois sujeitos
participantes desta investigação que lecionam em unidades escolares distintas
localizadas às margens do município em questão.
O nome dos docentes participantes, bem como suas instituições de atuação serão
mantidos em sigilo. Dessa maneira, elencamos como participantes: “P1” professora que
desenvolveu as atividades na escola “C” e “P2” docente que desenvolveu as atividades na
escola “M”. Desse modo, usaremos para representar a coordenadora pedagógica a letra
“C” seguida da letra que representa o nome da escola, como, por exemplo, “CC” –
coordenadora da escola “C”. Para se reportar à diretora utilizaremos a letra “D” seguida
da letra que representa o nome da escola, como, por exemplo, “DC” – diretora da escola
“C”.
Adotaremos “ES” para instituições de ensino superior, seguido de “ES1”, “ES2” e
assim sucessivamente para as demais instituições, bem como representaremos o nome
de outros municípios mencionados nas entrevistas pela letra “M”, seguidos de “M1”, “M2”,
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e assim sucessivamente para os demais. Escolas ou Centros de Educação Infantil que
não pertencem ao referido município ao qual se deu esta investigação, adotaremos a letra
“E1”, “E2” e assim sucessivamente.

6.2 DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES: ALGUMAS INFORMAÇÕES

As descrições apresentadas seguidamente se fazem necessárias para viabilizar a
compreensão do contexto desta investigação mais próxima da realidade. As
características apresentadas foram elaboradas a partir das impressões coletadas pela
pesquisadora no contato direto com os estudantes, os professores e com a coordenação
da escola na qual o trabalho foi realizado.
P1 tem 30 anos de idade, leciona há 6 anos. Já trabalhou na rede privada de
ensino e agora leciona na rede pública, sendo que está atuando como professora na
instituição “C” há pouco menos de 1 ano. Possui formação docente de nível médio
(Magistério) e é graduada em Letras.
As entrevistas foram realizadas na sala dos professores e na sala de recursos
multifuncionais, no período matutino no horário de trabalho da P1. A entrevista inicial
aconteceu no mês de maio e a final em outubro de 2016.
P2 tem 31 anos de idade, é professora há 7 anos, já trabalhou na rede privada de
ensino, filantrópica, e agora leciona na rede pública. É graduada em Pedagogia e trabalha
na instituição “M” há 3 anos. Porém, P2 atendia cerca de 28 alunos. As entrevistas
aconteceram na sala dos professores e na biblioteca, no período matutino, no horário de
trabalho de P2.
Esclarecemos que as orientações com relação ao desenvolvimento do projeto e
da realização das atividades ocorreram conforme P1 e P2 solicitavam.

6.3 CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Os fragmentos foram analisados e sistematizados a partir da caracterização dos
sujeitos da pesquisa. Por fim, evidenciamos os resultados de acordo com a percepção de
P1 e P2 a respeito do ensino de Ciências fundamentado em práticas de investigações.

69

Nesta seção, dedicamo-nos à apresentação dos resultados de acordo com a
percepção das professoras no que se refere ao ensino de Ciências fundamentado em
práticas de investigações.
Como descrito anteriormente, as frases foram enumeradas nos trechos narrativos
e alocados na tabela de acordo com a Matriz do Professor e dos FAD’ subsidiados pela
análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). Desse modo, para alocarmos a
categorização das unidades de registros construímos quadros que mostram a
sistematização e a correlação feita a partir da análise das falas de cada um dos docentes
participantes subsidiadas pelas características do ensino por investigação, os FAD’ e a
Matriz do Professor para aprofundar a análise das unidades de sentido.

6.3.1 Percepções e reflexões de P1

6.3.1.1 Entrevista inicial

A seguir indicamos os registros interpretativos e a categorização das falas da
entrevista inicial da professora P1. Para tanto, a entrevista inicial foi fragmentada e
indicado com números os trechos da fala da docente, ou seja, o número entre colchetes
se refere à frase anterior anunciada pela participante da pesquisa.
Então, sou graduada em letras, anglo, fiz faculdade em “M1”, me formei em 2010 e
estou na rede municipal desde o ano passado, 2015, entrei com o 5º ano também
lá na escola “B”, e aí esse ano no fim desse ano eu pedi a remoção para cá e
agora estou com o 5º ano novamente. Eu trabalho como professora desde 2012,
aí eu trabalhei na rede particular, rede privada e antes também desde 2011 eu já
trabalhei pelo estado, também como PSS, aí eu peguei algumas aulas, comecei
pelo estado aí depois entrei na rede privada, aí conciliei os dois e aí agora estou
só na privada e aqui. Os três eu não consegui conciliar. [1] Não preferência não,
[2] na verdade por ser formada em letras eu assim gosto bastante de português,
[3] mas me identifico mais com a matemática, ao contrário, mais com a
matemática, [4] até na hora de expor as ideias eu me sinto mais à vontade na
matemática que no português. [5] Até no curso do currículo até falei pra Tânia
deixar eu fazer o de matemática, [6] ela falou “não, tem que fazer na sua área”, [7]
mas eu queria fazer o de matemática. [8] É que na verdade matemática é mais
exata, [9] eu gosto de respostas exatas, [10] então assim o português é mais
interpretação, cada pessoa interpreta de uma forma [11] e eu já gosto mais
daquela coisa exata. [12] Eu acredito que Ciências engloba tudo no cotidiano da
criança, no cotidiano da nossa vida, [13] é tudo que a gente estuda relacionados
aos meios vivos né e não vivos também, [14] então e as Ciências nos ajuda muito
né, [15] nos ajuda a entender fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, na
natureza, na vida das crianças, em tudo isso. [16] Então na verdade quando eu
peguei os conteúdos até no começo desse ano, [17] eu até senti bastante
dificuldade no começo, [18] eu achei muito amplo, muitas coisas amplas né, [19]
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mas aí olhando o conteúdo e a “CM” auxiliou bastante a gente, [20] eu consegui
perceber que um interliga o outro, [21] então assim você consegue puxar o gancho
de um conteúdo pelo outro, [22] então assim como a gente vem de escola privada
que é bem diferente, [23] digamos assim, não tem essa interligação né, são
conteúdos fechados, [24] você ensina isso e pronto, você ensina aquilo e pronto,
não tem essa sistematização que nós temos aqui, [25] então assim é um desafio
todos os dias pra mim, [26] que é bem difícil mesmo eu consegui fazer tudo isso,
[27] mas agora analisando tudo isso desde a minha vivência do início do ano pra
cá, [28] eu acredito que consegui evoluir bastante em termos disso, [29] eu
consigo fazer essa sistematização, essa ligação entre os conteúdos, você
consegue ir voltando e recapitulando, vendo se... [30] apesar deles já terminarem
as provas a gente consegue perceber que foi entendido aquele assunto, aqueles
conceitos, [31] conseguem aplicar hoje no dia a dia deles, [32] então é bem
interessante, eu achei bem legal, [33] eu achei ótimo. [34] Mas assusta [35] a
gente olha aquele monte de página e fala meu Deus não vou dar conta disso em
um trimestre, [36] quando eu peguei do primeiro trimestre falei pra “CM” isso aqui
é pro ano todo né, [37] porque não vou dar conta disso, [38] a gente fica
desesperado [39] porque na verdade é o desconhecido, [40] a gente não sabe a
metodologia, como trabalhar, como fazer, [41] mas depois que você começa a
caminhar [42] aí vê que eles conseguem pegar, [43] igual rotação e translação não
é nosso conteúdo, [44] mas a gente acaba trabalhando também e relembrando
para eles, está tudo interligado [45] e eles já têm isso na ponta da língua, [46] é
muito interessante pra gente também tudo isso. [47] Gosto bastante [48] e eles
também, muito!! [49] Porque Ciências é assim: o que você acha que vai trabalhar
em uma aula pode pensar que é 2 ou 3, porque é... [50] Principalmente quando eu
mostrei bem no início, eu mostrei um vídeo de como surgiu o Sol, [51] nossa,
aquilo lá rendeu conteúdos e perguntas pro trimestre todo, [52] e assim eles
gostam muito de vídeos, eles gostam de ver as imagens, [53] não gostam só de
ouvir a gente falar né, [54] Ciências tem muito disso: você tem que mostrar, [55]
porque o “falar” parece que não entra na cabecinha deles, [56] que é cotidiano, a
gente falar toda hora não é o diferencial, agora na aula de Ciências a gente
consegue abranger tudo isso: vídeos, perguntas,... [57] Então fica bem legal, [58]
eles gostam. [59] Aqui na escola tem a mesma importância, [60] até mesmo pela
questão de preferência mesmo, eles preferem bastante, [61] eles gostam do que
fazem, [62] e eles até falam pra mim “professora”, por que você só das duas aulas
de Ciências? Tinha que ser mais por semana. [63] Porque assim, eu tenho que
conciliar né, porque matemática e português abrange muita coisa também, [64]
mas eu acredito que é a mesma importância. [65] E para os outros professores
também, a mesma importância! [66] Sim, dos quintos anos, até do terceiro, [67]
igual esse vídeo mesmo da Iniciação, eu peguei com uma professora do terceiro
ano a Cris, [68] ela pegou e falou “você quer aproveitar na sua aula?” [69] Eu
peguei, passei ele e aprofundei com outro, mas para iniciar, eu iniciei com aquele.
[70] A gente consegue fazer essa troca. [71] Não, só o curso do currículo aos
sábados. [72] Nada (risos), [73] mas me contribuiu muito o magistério, muito! [74]
Eu fiz depois da faculdade, fiz formação de docentes, [75] porque na minha época
não tinha né, no Olavo Bilac era só aquele normal superior, só o ensino médio
normal, aí depois que voltou a formação de docentes, que aí fazia só as
específicas, então nós tínhamos Ciências, [76] então foi muito interessante, [77] eu
tive umas professoras muito boas também [78] e que ensinou coisas bem
diferentes pra gente [79] até para aplicar né nos estágios. [80] Há sim, muita
diferença. [81] Agora a gente consegue buscar mais fontes, mais coisas, [82]
trazer métodos diferenciados pra eles, [83] que antes era mais tipo assim: vou dar
só isso e pronto, acabou não tem mais, agora é só isso aí. [84] Agora não, a gente
consegue buscar mais coisas, [85] interligar várias coisas uma na outra. [86] Na
verdade eu avalio que assim eu ainda tenho que aprender muito (risos), muito
mesmo. [87] Mas avalio que agora esteja bom, razoável né, [88] estou buscando
cada vez mais para ficar excelente. [89] Minha sala é uma sala muito boa, [90]
eles são crianças respeitosas, [91] assim eu já tive muitas dificuldades até trazer
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eles para essa realidade, [92] mas agora acredito que minha sala caminha
superbem, tranquilamente, [93] então assim, e na aula de Ciências eu não tenho
que chamar a atenção deles, [94] só pra eu conseguir falar alguma coisa, [95]
porque tudo que eles falam é relacionado ao assunto, não tem aquelas gracinhas
ou aquelas coisas de criança mesmo que eles acabam fugindo ou se dispersando,
[96] não na aula de Ciências não tem isso, eles querem colaborar para a disciplina
mesmo, querem fazer perguntas sobre o tema, [97] participativos. [98] Tem
bastante, [99] eles chegam com conhecimentos prévios, [100] mas eu percebo que
são coisas totalmente fora do científico. [101] Então até eles conseguirem
entender que cientificamente é isso comprovado demora um pouquinho. [102] Sim
totalmente, [103] até deles contarem um pro outro a descoberta, [104] igual eu dei
a biosfera, foi o trimestre passado, [105] eles acharam o máximo, que chama
atmosfera, [106] nossa, tudo que está no céu é atmosfera, [107] então assim de
falar um pro outro. [108] Eu até fiz um trabalho com eles, [109] deles apresentarem
pra sala toda, [110] foi muito legal a apresentação deles, [111] eles conseguiram
trazer coisas, falar coisas que eu não imaginei que eles falariam, [112] foi bem
legal. [113] Totalmente de quando vai aplicar português, por exemplo [114] e
quando eu falo que é Ciências, [115] é bem diferente a aceitação deles, [116]
pode perguntar pra eles, que eles vão falar que o melhor dia é de quinta que é
Ciências, [117] é bem legal. [118] Ajudou muito, muito mesmo, [119] tá bem
explicado, deu para entender certinho, [120] mas a sua visita hoje me auxiliou
muito mais, [121] bastante, foi muito válido. [122]

Após a fragmentação das falas da P1 expostas acima, apresentamos na Tabela 1
a acomodação desses trechos com base na Matriz do Professor.
Tabela 1 – Acomodação e caracterização das respostas de P1 segundo a Matriz do
Professor
Professora
P1

A Epistêmico

B Pessoal

1
Gestão do segmento
P-S
(Conteúdo)

2
Gestão do segmento
P-E
(Ensino)

3
Gestão do
segmento E-S
(Aprendizagem)

7, 9, 11, 13, 14, 15, 16,
19, 17, 21, 22, 24, 34,
36, 44, 74, 75, 76, 79,
87, 89, 120.

1, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 37, 38, 40, 41, 42,
45, 50, 51, 52, 55, 57,
64, 70, 80, 81, 83, 84,
85, 86, 95, 105, 109,
114, 115.

31, 32, 43, 46, 56,
63, 92, 94, 96, 97,
99, 100, 101, 102,
103, 107, 112, 117.

3, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 35,
73, 77, 119.

2, 33, 39, 47, 48, 58, 65,
88, 118.

49, 53, 54, 59, 61,
62, 98, 106, 113,
116.

6, 20, 72, 78, 121, 122.

60, 66, 67, 68, 69, 71,
111.

90, 91, 93, 104, 108,
110.

C Social

Fonte: Autoria própria
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Ao observar as acomodações dos fragmentos da fala de P1 na Tabela 1,
destacamos que a fala permeou todas as colunas da Tabela, isto é, P1 contemplou em
sua fala aspectos relevantes acerca do conteúdo, do ensino e da aprendizagem.
Ao analisar os fragmentos de P1, notamos que predominantemente suas falas
permaneceram na relação epistêmica, o que evidencia as preocupações com o conteúdo,
com o ensino e com a aprendizagem (linha A). Ou seja, a P1 realiza reflexões
constantemente acerca do conteúdo, da sua prática docente e da aprendizagem dos
alunos.
Nesse sentido, chamamos a atenção com base nas colunas (gestão dos
segmentos) que as falas de P1 demonstram maior preocupação com sua prática de
ensino (coluna 2) e suas ações desenvolvidas em sala de aula, vemos que suas questões
são mais de ordem epistêmica.
Verificamos nos fragmentos [23], [25], [26], [27], [28], [29] e [30] da P1 que esta
realiza reflexões e descreve sua percepção sobre o seu próprio desenvolvimento como
professor. Isto é, faz um paralelo entre o ensino dos conteúdos praticados na escola
privada e na rede pública na qual trabalha atualmente. E a participante destaca sua
percepção e postura frente ao “desconhecido” nos trechos [37], [38], [40], [41] e [42],
concluindo na sequência de sua fala [45] o seu pensamento quanto o ato de ensinar.
Notamos que P1 faz a descrição de suas aulas nos fragmentos [52], [55] e [57]
revelando que nas aulas de Ciências é possível alcançar práticas de ensinos e recursos
diferenciados como vídeos e perguntas, deixando expresso seu sentimento de satisfação
em relação ao tempo dedicado à disciplina, conforme identificado na fala [50].
Constatamos que ao refletir acerca de suas aulas no início de carreira, P1 revela
sua relação com o conhecimento de Ciência como algo a ser entendido e compreendido e
descreve sua ação no ensino praticado atualmente, de acordo com os trechos [84], [85] e
[86].
Ao refletir acerca de sua prática, P1 denota sua relação pessoal com o ensino e o
quanto o saber faz sentido a ela e ao mesmo tempo em que causa aflição, dito nos
trechos [39] e [47]. Assim, avalia suas aulas de Ciências reconhecendo que é necessário
melhorá-la, conforme o fragmento [88].
Já em sua relação com o ensino de forma social pode-se aferir que P1 considera
que a disciplina de Ciências possui o mesmo valor que as demais áreas de conhecimento
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e que os demais professores da escola também pensam dessa maneira, consonante ao
fragmento [60] e [66]. Nesse sentido, nos fragmentos [67], [68], [69] e [71] fica explícito
que P1 se mostra aberta e favorável a trocas com os demais professores da escola e
avalia o envolvimento dos alunos quando compartilham seus estudos com os demais
alunos, dito em [111].
Por conseguinte, verificamos que apesar dos fragmentos das falas de P1 se
concentrarem na relação epistêmica com o ensino, é observada a preocupação e a
relação epistêmica com a aprendizagem dos alunos. Desse modo, P1 constata a
aprendizagem e a aplicação dos conceitos aprendidos pelos alunos, explicitado nos
trechos [31], [32], [43] e [46].
P1 tece pensamentos acerca da postura, do comportamento e da dedicação dos
alunos frente às aulas de Ciências, conforme os trechos [63], [92], [94], [96] e [97]. Bem
como relata a dificuldade apresentada pelos alunos frente aos conceitos da disciplina e os
conhecimentos prévios trazidos por eles, mencionado nos fragmentos [99], [100], [101] e
[102]. Isso demonstra sua constante preocupação com o sucesso e aprendizagem de
seus educandos, porém, ao mesmo tempo, reconhece que há avanços na aprendizagem,
dito por meio das falas em [103], [107], [112] e [117].
Ressaltamos que as reflexões em relação à aprendizagem dos alunos de P1 são
de suma importância para o desenvolvimento e aprimoramento de sua prática. A docente
mostra suas aprendizagens e indica que a forma que ela representa as relações com
seus alunos são elementos importantes para organizar suas atividades, os conteúdos e
recursos.
Evidenciamos que nos fragmentos referentes à relação pessoal (linha B) com a
aprendizagem dos alunos na coluna 3 (gestão dos segmentos), P1 expressa o interesse,
a motivação e o gosto dos alunos frente à disciplina de Ciências. Com relação à
aprendizagem social dos alunos, P1 avalia que os alunos apresentam bom
comportamento, avançam na aprendizagem e comunicam as aprendizagens adquiridas
por meio de apresentações do que aprenderam.
Relativo à coluna 1 (gestão dos segmentos) P1 esclarece sua preferência pelos
conteúdos relacionados à área de conhecimento da matemática, identificado em [3], [4],
[5] e [10]. Entretanto, reconhece a importância e descreve sua visão em relação à
disciplina de Ciências, visto em [13], [14], [15] e [16].
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Com relação aos conteúdos da disciplina de Ciências, as considerações de P1
ditas em [17], [21], [22] e [24], revelam o paralelo entre como a mesma compreendia os
conteúdos e como passou a interpretá-los após suas reflexões, apresentando um avanço
na apropriação e na compreensão dos conteúdos ministrados.
Nesse sentido, destacamos que os saberes indicados pela docente contribuem
para que percebêssemos a análise da formação profissional do professor que percebe a
construção de saberes durante o ato de ensinar. Desse modo, conforme o mesmo autor,
avaliamos que a P1 está se referindo à construção dos saberes curriculares que se
referem aos programas, aos objetivos, aos métodos que podem advir de diferentes fontes
de aprendizagem. De tal modo, P1 sinaliza essa apropriação de saberes adquiridos por
meio da prática profissional em que analisa e reflete a compressão dos conteúdos e o
modo de ensiná-los a seus alunos.
P1 retoma também a influência e a contribuição de sua formação inicial para o
desenvolvimento de sua prática pedagógica nos trechos [74], [75] e [76]. Nesse momento
da entrevista, a docente P1 tece reflexões epistêmicas acerca do conteúdo, de modo que
avalia que ainda há muito que aprender, observado em [87], revelando em [89] sua busca
para alcançar a excelência da qualidade de suas aulas.
Nesse sentido, os saberes adquiridos durante a formação inicial são a base para
o início da carreira de qualquer profissional, e a partir das experiências didático-pedagógicas vivenciadas no campo de trabalho isso irá se solidificando, transformando e
contribuindo para o aperfeiçoamento de práticas de ensino subsidiadas por parâmetros de
reflexão e de análise de cada professor.
Nessa perspectiva, essa busca constante por conhecimento destacada por P1
reforça a ideia de que a formação docente é entendida como um “continuum”, tendo em
vista que a prática de ensino e a experiência profissional são oportunidades constantes de
capacitação. A formação docente apresenta diferentes possibilidades, principalmente,
como destaca P1 a formação é permanente e está diretamente ligada à sua atuação
profissional (formação continuada em serviço).
Dando sequência à análise da coluna 1, aferimos (linha C) que P1 descreve a sua
relação com as pessoas que detêm o conhecimento, como coordenadora, diretora e
demais professores que contribuíram para o aprimoramento dos conteúdos necessários à
efetivação do saber docente, observado nos trechos [6], [20], [72], [78], [121] e [122].
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Após a alocação na Tabela 1 quanto à Matriz do Professor, categorizamos as
falas da P1 conforme os FAD’ expostos a seguir na Tabela 2.
Tabela 2 – Acomodação e caracterização das respostas de P1, segundo os FAD’
P1

Foco 1
2, 3, 4, 5, 7, 8
29, 33, 34, 47,
48, 58, 74, 77,
87, 89, 118, 119,
122.

Frases

Foco 2
17, 25, 30, 42,
50, 51, 52, 57,
94, 95, 105, 109,
110.

Foco 3
6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 22,
23, 24, 26, 27,
28, 31, 32, 35,
36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 44,
45, 46, 49, 53,
54, 55, 56, 59,
60, 61, 62, 63,
64, 65, 70, 72,
73, 75, 76, 79,
80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 88,
90, 91, 92, 93,
96, 97, 98, 99,
100, 101, 102,
103, 104, 106,
107, 108, 111,
112, 113, 114,
115, 116, 117,
120.

Foco 4
20, 66, 67, 68,
69, 71, 78, 121.

Foco 5
1.

Fonte: Autoria própria

Com relação à Tabela 2, verificamos que os fragmentos da fala de P1
acomodaram-se principalmente no Foco 3 – reflexão sobre a docência. Salientamos que
P1 faz reflexões acerca de sua reação ao se deparar com os conteúdos da disciplina de
Ciências, conforme fragmentos [18] e [26], e o avanço a partir de suas reflexões viabilizou
a ampliação de sua percepção, visto em [21] e [22], constatando que os conteúdos
interligam-se entre si. Consideramos importante destacar que, nesse sentido, as reflexões
de P1 contribuíram para o aprimoramento de sua visão em relação à sua prática docente.
Esta reflexão apontada por P1 nos indica a formação do perfil de um professor
reflexivo baseada nas características de reflexão na ação, reflexão sobre a ação e
reflexão sobre a reflexão na ação. Portanto, percebemos a partir dessas reflexões
fundamentadas na prática pedagógica e nos conhecimentos que foram sendo apropriadas
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na formação inicial e continuada, que há, constantemente, um desenvolvimento
profissional.
Enfatizamos que no Foco 3 a P1 ainda faz uma análise desde seu início de
carreira, como atuação na rede privada de ensino e os avanços no decorrer do ano letivo,
conforme os fragmentos [23], [27], [28], [81], [82], [83] e [84]. Somado a isso, nos
fragmentos [85] e [86], confirma a evolução e a abertura de P1 para buscar novos
conhecimentos.
A partir dessa análise da fala de P1, quanto a se envolver com a pesquisa de
novos conhecimentos, ressaltamos o papel que o ensino por investigação assume ao lidar
com os desafios e com as possibilidades da formação de um professor que pesquisa, que
estuda, que investiga a prática de ensino. Desse modo, formar o professor-pesquisador é
parte de uma oportunidade viável e de mudança de paradigmas durante a formação do
professor, seja ela inicial ou em especial durante a formação continuada em serviço.
Além de refletir acerca de sua docência em geral, P1 realiza reflexões acerca da
aprendizagem e comportamento dos alunos, como representado nos trechos [91], [92],
[93], [96], [97], [98], [99] e [100], o que revela seu comprometimento com o ato de ensinar
e com o cumprimento de suas atribuições profissionais como professora na Educação
Básica.
Nesse sentido, P1 ao explicitar a consciência de sua função nos indica sobre esse
contexto sobre a função da escola e do professor no ensino do conhecimento científico, o
qual é ressaltado na fala dessa docente participante desta pesquisa.
Constatamos que em relação ao Foco 1 – Interesse pela docência – P1 não só
mantém o interesse pela docência como também se mostra confiante em relação ao seu
avanço na articulação dos conteúdos do currículo do município, conforme visualizado nas
falas [29], [33] e [34]. Nesse sentido, P1 acrescenta a sua motivação nos fragmentos [47]
e [58] sobre o ensino da disciplina de Ciências.
Considerando o Foco 1, a P1 elucida que sua formação inicial de magistério
contribuiu muito para sua formação docente, conforme os trechos [74] e [77], porém
afirma que se faz necessário avançar para aprender cada vez mais sobre a docência, dito
nos fragmentos [87] e [89].
Assim, sublinhamos a importância da formação continuada como aquela que
possa permitir o aprofundamento e a solidificação dos conhecimentos adquiridos durante
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a formação continuada. Tal pressuposto, identificamos na fala de P1, o que corrobora
com nossa fundamentação teórica ao conceber e entender a formação como um
“continuum”.
Com relação ao Foco 2 – Conhecimento da docência –, a P1 descreve seu
conhecimento in actu, isto é, descreve sua prática docente revelando sua reação e sua
postura ao iniciar o ano letivo, visto no trecho [17]. A participante evidenciou a
transformação sofrida do ensino privado para o público, uma vez que, segunda ela, no
primeiro “você ensina isso e pronto, você ensina aquilo e pronto” [25], enquanto no
segundo consegue fazer a ligação e sistematização dos conteúdos e da sua prática de
ensino [30] e sua prática começa fluir [42].
Analisando o Foco 2, P1 pontua sua aula de Ciências elencando e relatando o
tempo gasto e destinado à disciplina enfatizando que na aula de Ciências é possível
alcançar práticas de ensino e recursos diferenciados como vídeos e perguntas,
identificado nos trechos [17], [50], [51], [52] e [57]. Entretanto, no fragmento [57] “que é
cotidiano, a gente fala toda hora não é o diferencial, agora na aula de Ciências a gente
consegue abranger tudo isso: vídeos, perguntas” aferimos que, a partir do conhecimento
da ação e com base na reflexão na ação, a P1 aprimora o seu conhecimento e seu
repertório de experiências didáticas.
Nessa perspectiva, destacamos essa necessidade da progressiva e contínua
formação docente. P1 identifica essa necessidade ao apontar a sua própria busca por
conhecimento, principalmente, sobre a prática de docência. Os mesmos autores
contribuem para essa nossa discussão ao apontar que os professores carecem de estar
sempre se mantendo atualizados no que se refere aos conteúdos a serem ensinados e às
estratégias de ensino mais adequadas.
Observando o Foco 4 – Comunidade docente – acentuamos que P1 declara o
auxílio recebido da coordenadora da instituição “C”, percebido no fragmento [20], dos
outros professores da mesma instituição, conforme dito em [67], [68], [69] e [71], bem
como da professora-pesquisadora desta dissertação, de acordo com o trecho [12].
Somado a isso, a docente fez referência às professoras que contribuíram para
sua formação docente, apresentado na fala [78]. Já ao refletir acerca da valorização da
disciplina de Ciências, P1 menciona que para os outros professores da escola “C” a
disciplina apresenta a mesma importância que as demais, conforme mencionado em [66].
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Portanto, evidenciamos que P1 participa de atividades desenvolvidas na comunidade
docente e partilha experiências assimilando valores dessa comunidade.
Nesse contexto, ponderando a respeito do Foco 5 – Identidade docente –,
concluímos que efetivamente P1 realiza reflexões sobre sua história pessoal e
profissional, contexto e suas experiências apenas no fragmento um [1]. Entretanto, a
proximidade da professora-pesquisadora desta investigação com P1, inferimos algumas
características referentes à constituição da identidade, como alguém que atua como
professor a partir dos processos de significação e ressignificação de sua prática, por
exemplo [89], na qual P1 se refere à sua busca pela excelência profissional.
Subsidiado por essa percepção de P1, articulamos com o pressuposto de que
uma vez que a identidade do professor é construída ao longo de sua carreira profissional,
os saberes vão se consolidando e legitimando ao longo de sua carreira profissional.
Portanto, ao modo em que P1 ressignifica sua prática, ela vai moldando os saberes
adquiridos ao longo de sua formação inicial e legitimando aqueles que vão se construindo
em sua formação continuada.
Em seguida, apresentamos a categorização das falas da P1, acomodando e
caracterizando as falas, segundo as características do Ensino por Investigação por
Zômpero e Laburú (2011, p. 79).
Tabela 3 – Acomodação e caracterização das respostas de P1, segundo as
características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e Laburú
(2011, p. 79)

Professora P1

Frases

Problema

Levantamento
de hipóteses

Engajamento
dos alunos

Busca por
informações
pelos alunos

Comunicação
e reflexão dos
estudos feitos
para os demais
alunos
104 e 110

Fonte: Autoria própria

Realçamos que ao alocar os fragmentos de P1 na Tabela 3, segundo as
características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e Laburú (2011),
encontramos apenas dois fragmentos – [104] e [110], onde P1 declara a comunicação e
reflexão dos estudos feitos para os demais alunos no que se refere à realização de uma
atividade realizada em sala de aula. Todavia, consideramos natural o número reduzido de
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fragmentos acerca do ensino por investigação, visto que P1 estava no processo de
desenvolvimento e formação a respeito desta temática.
Por fim, salientamos que nesta seção dedicamos a apresentação e a discussão
dos dados por meio da alocação das falas da P1 em sua entrevista inicial, partindo dos
pressupostos da Matriz do Professor, FAD’ e das características do ensino por
investigação.
Na próxima seção apontamos as falas da entrevista final da P1, fazendo esse
movimento de categorização das falas e análise dos resultados obtidos.

6.3.1.2 Entrevista final

Na sequência indicamos os registros interpretativos das falas da entrevista final
da professora P1.

Eu achei que na minha turma melhorou muito no aspecto da criticidade deles,
[123] eu achei que eles ficaram mais críticos [124] apesar que a gente tem menos
aulas de Ciências na verdade né, [125] mas assim eu percebi que eles ficaram
mais críticos, mais interessados nos assuntos, [126] não só em relação à iniciação
científica, mas em relação a todos os outros assuntos como um todo, [127] eles
ficaram bem críticos nesse aspecto. [128] Na verdade o ensino de Ciências
engloba tudo, [129] tudo que é do mundo todo, [130] todos os aspectos vivos, não
vivos, tudo que nós temos no ambiente, tudo que temos no nosso corpo,
relacionado a tudo isso. [131] Eu achei que pra fazer os outros conteúdos a partir
desse momento de pesquisa que eles fizeram eles já estão mais cientes do que é
pesquisar, [132] eu principalmente já falo “ó em tal aula a gente vai trabalhar sobre
isso” [133] aí eles já vêm com aquele senso comum digamos assim do que é [134]
para depois eu ensinar a parte científica né, [135] então eles ficaram mais atentos
a isso, [136] principalmente quando eu falo eu não imponho “ai quero que vocês
pesquisem sobre tal coisa” não, [137] mas quem tem interesse a maioria deles já
pesquisa antes, [138] então quando eu começo a abordar o assunto [139] eles já
sabem mais ou menos o que vamos trabalhar, o que que é, [140] igual
principalmente esse trimestre que a gente está trabalhando o sistema excretor,
[141] a maioria já sabia que era o sistema urinário, [142] mas quando você fala
excretor dá aquele choque, [143] e aí o que é isso? [144] Então eles já sabiam o
que era isso, apesar de olhar as imagens na internet, eles já sabiam ah sistema
urinário, [145] então eles ficaram bem... [146] Foi muito gratificante, [147] eu achei
que eles desenvolveram bem, [148] tanto na hora da apresentação lá, eu achei
que eles se saíram muito bem, [149] foi lindo, adorei!! [150] De positivo em relação
a eles eu achei que eles amadureceram bastante enquanto alunos, [151] enquanto
críticos como eu já disse, [152] eu só achei que na hora da apresentação a gente
poderia ter reservado um espaço diferenciado, [153] não do lugar, mas na hora de
apresentar, [154] porque querendo ou não ficou meio tumultuado, [155] então eu
acho assim, não sei né, na minha opinião, se na próxima vez, [156] eu gostaria de
participar novamente, [157] porque a gente vai aprimorando, [158] ai eu gostaria
que fosse a apresentação num todo, [159] um grupo ia lá e apresentava e depois
todo mundo assistia, [160] porque eu acho que ia ficar mais válido, [161] porque

80

eles se sentiram o máximo de apresentar, [162] principalmente pro prefeito, nossa
eles se sentiram o máximo, [163] e assim “eu sou importante né”, [164] então eu
achei que se todo mundo tivesse passado por essa experiência [165] ficaria mais
gratificante para eles, [166] apesar que eles adoraram bastante, gostaram, se
acharam muito importantes né, [167] mas eu achei que nesse detalhe a gente
podia melhorar, renovar né. [168] Então, teve bastante coisa positiva, [169] mas
eu acho assim, eu como professora sempre fui não insegura, [170] mas eu sempre
fui daquela professora que eu colocava o conteúdo e explicava e eu fazia,
entendeu? [171] Não por eles, mas eu indicava pra eles. [172] E esse projeto é
totalmente diferente do que eu estava acostumada a fazer, [173] porque aí eu tive
que deixar eles fazerem para eles terem autonomia [174] e é difícil né, [175] é
difícil a gente deixar eles fazerem, [176] muitas vezes eu queria eu ir lá e ajudar,
eu ir lá e fazer, [177] mas ia perder o objetivo do trabalho, [178] então assim me
acrescentou muito como profissional, [179] porque aí eu deixei eles caminharem
com as próprias pernas né, [180] apesar que ano que vem eles já vão para o
estado, [181] eles já vão ter que caminhar pelas próprias pernas e ter autonomia,
[182] mas foi muito gratificante pra mim, [183] porque a gente tá acostumada com
o bebê né, acha que é bebê né. [184] E o mais interessante é que eles são
capazes, [185] a gente acha que eles não são, [186] mas surpreende, [187]
principalmente na apresentação, me surpreendeu muito, [188] porque na hora do
ensaio falei: nossa não vai sair nada, porque eles estavam lendo tudo, [189] e eles
falaram tão natural lá na hora que eu nem acreditei, [190] falei pra “DC”, nem
parece a minha turma, [191] porque eu acabei deixando eles mais inseguros né,
[192] e você vai naquela né, eu já estava insegura eu falei acaba deixando eles
assim... [193] E não, eles me surpreenderam, [194] então foi muito gratificante
mesmo!! [195] Foi mais a apresentação e assim a gente poderia ter disponibilizado
um tempo maior né pra pesquisa, [196] para que saísse, porque não dá né [nome
da pesquisadora], [197] a gente tem muito conteúdo para dá, [198] não tem como
eu parar o conteúdo e dar só isso, [199] porque eu acho que sairia mais... [200] É
bom o trabalho se nós fizéssemos a preparação mais... [201] É que foi o primeiro
esse ano, ano que vem a gente fica mais esperta digamos assim. [202] Então na
verdade foi principalmente com a sua vinda na escola por ter vindo me ajudar,
7
[203] me direcionar, mas foi a “P3 ” também, [204] porque eu trabalho com ela à
tarde, então ela me direcionou bastante, [205] então foi mais a ajuda de vocês que
eu tive. [206] A coordenadora passou também, [207] mas assim no aspecto
científico ali da coisa foi mais você e a “P3”, [208] porque para elas também é
novo. [209] Foi um material ótimo, [210] eu me guiei por ali, [211] para saber que
passo eu tinha que tomar a cada sequência, [212] então foi essencial, foi muito
bom! [213] Utilizei bastante, [214] li certinho a apostila, vi o que tinha que fazer em
cada etapa, [215] porque no começo lembra que eu não tinha me atentado muito
[216] e aí fui fazendo meio por conta, [217] mas aí eu fiquei meio confusa, [218]
então depois que com a apostila que você mandou aí eu li certinho e fui... [219] Aí
fiz novamente, lembra? [220] Que não tinha dado certo a primeira vez, [221] aí eu
fiz de novo e aí que a coisa deslanchou. [222] Eu acho que foi mais a metodologia,
mais a metodologia, [223] mais que a conclusão, [224] eu fiquei meio confusa na
conclusão, [225] mas a metodologia foi essencial. [226] Eu acho que foi ótimo,
[227] não precisou argumentar nada, arrumar nada, não, [228] foi muito bom!!
[229] Desde do começo? Então a gente fez a escolha do tema, [230] eu trabalhei
as fases da lua [231] que na verdade já era um conteúdo deles do primeiro
trimestre, [232] então eles já estavam sabendo o que que era, [233] e aí na
verdade o tema eu escolhi com eles, mas aí eu acabei induzindo também para que
fosse as fases da lua dentro do conteúdo, [234] até porque eu estava muito
insegura né em relação a isso, [235] e aí depois a gente fez o tema, eu expliquei
pra eles o que que era a iniciação científica, pra que a gente estava fazendo
aquilo, pra eles entenderem [236] senão eles não iam saber por que que tinha que
7

P3 se refere à professora formadora que ministrou o curso de formação durante o Projeto de Iniciação
Científica.
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fazer né, [237] aí eles... Nós fizemos a pesquisa de senso comum aqui dentro da
escola, depois cada grupo direcionou a uma resposta a um grupo, foi dividido,
[238] eu que dividi com eles, [239] e depois eles foram fazendo, fizeram a
metodologia, a hipótese, [240] fizemos as questões no quadro, o questionário,
[241] pra finalizar que nós fizemos a conclusão, que aí eu trouxe alguns textos pra
eles usarem, e trechos de textos né, [242] e aí depois eles escreveram com as
palavras deles, [243] eu só fui conduzindo, porque eles têm mania de colocar eu
acho tal coisa... [244] Mas aí eu fui conduzindo pra ficar uma forma mais ampla,
para que ficasse mais bonito né, [245] mas eles que fizeram tudo [246] eu só fui
direcionando. [247] Eu achei que deu muito certo, [248] eu achei que nos outros
trabalhos que eu fiz não deu tão certo quanto esse, [249] porque eu acho que eles
mesmos estavam com medo, com medo de não dar certo, [250] então eles
acabaram nem brigando, [251] eles estavam preocupados, [252] não era assim
quando a gente vai fazer um cartaz aí um “ah eu quero fazer tal coisa, não quero
fazer tal coisa”, [253] não nesse todo mundo caminhou junto, [254] até na hora de
separar de fala lá na hora da apresentação todo mundo separou “ah vou falar tal
coisa” não deu briga em nenhum momento, [255] então assim foi muito legal, [256]
eu achei que eles acabaram se unindo mais ainda. [257] Muito, bastante
mudança, [258] em relação à investigação, a pesquisa deles, agora eles já sabem
o que pesquisar, a criticidade deles também, [259] melhorou bastante! [260] Eu
conversei com eles sobre o projeto, principalmente nas salas que nós fizemos né a
pesquisa, [261] eu mostrei para eles o que a gente estava fazendo, eu falei, [262]
mas não para a escola toda, foi mais direcionado para as salas que eles entraram,
[263] para a escola toda eu não tive um momento para falar sobre isso, [264]
então a maioria não sabe. [265] Recebi ajuda principalmente dos quintos anos, as
meninas me ajudaram bastante, elas contribuíram. [266] Foi bem tumultuado,
[267] porque a gente acaba direcionando mais tempo para a pesquisa, [268]
principalmente quando estava no final, então assim eu fui dando conteúdo, fui
aprimorando o projeto, [269] mas foi bem apertado ali, [270] aí a gente acaba
tendo que ter um jogo de cintura né, [271] meu tema era do primeiro trimestre, e o
desenvolvimento do projeto foi no segundo trimestre, [272] era outro conteúdo,
[273] então eu fui separando um tempo para isso, como eu tenho três aulas de
Ciências eu separei uma aula pra eles e duas para o conteúdo, [274] então assim
nessa aula eles tinham que fazer o trabalho, o projeto, [275] então eles já sabiam
uma aula a gente tem tantos minutos pra fazer isso, então eles mesmos já foram
se organizando em relação a isso, [276] porque eles já sabiam que eu tinha que
dar os outros conteúdos nas outras aulas, [277] então eu fui dividindo dessa
forma, só na parte final para ensaiar que eu peguei um pouquinho mais de uma
aula, porque uma aula não dava para todos apresentarem, [278] mas deu tempo
tranquilo, [279] eu consegui entregar as notas, os conteúdos foram dados,
explicados, [280] foi bem tranquilo. [281]

Após fragmentar os trechos da entrevista final da professora P1, categorizamos
essas falas que foram acomodadas na Matriz do Professor, expostas a seguir na Tabela
4.
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Tabela 4 – Acomodação e caracterização das respostas de P1, segundo a Matriz do
Professor
1
Gestão do segmento
P-S
(Conteúdo)

2
Gestão do segmento
P-E
(Ensino)

3
Gestão do
segmento E-S
(Aprendizagem)

130, 131, 214, 215, 223,
224, 226, 228, 232.

125, 129, 133, 135, 137,
139, 141, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 160, 165,
168, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 177, 178, 184,
189, 192, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 211,
212, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 225, 230,
231, 234, 236, 238, 239,
241, 242, 244, 245, 247,
248, 249, 253, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273,
274, 277, 278, 279, 280.

123, 124, 126, 128,
132, 134, 136, 138,
140, 142, 144, 145,
148, 149, 151, 152,
164, 176, 180, 181,
182, 185, 186, 187,
190, 191, 194, 233,
237, 240, 243, 246,
250, 251, 254, 255,
257, 259, 275, 276.

127, 210, 227, 229.

147, 150, 157, 179, 183,
188, 193, 195, 213, 235,
281.

143, 146, 166, 167,
252, 256, 258, 260.

161, 169, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 261,
262, 263, 264, 265, 266.

162, 163, 164.

Professora
P1

A Epistêmico

B Pessoal

C Social
Fonte: Autoria própria

Notamos que assim como na Tabela 1 as falas de P1 alocadas da Tabela 4
permaneceram em maior quantidade na coluna 2 (Gestão dos segmentos), principalmente
na relação epistêmica (linha A), apontando as reflexões de P1 com o ensino.
Chamamos a atenção para os fragmentos [125], [129], [133] e [135], nos quais P1
comenta e reflete a respeito das aulas de Ciências, destacando que o número de aulas
destinadas a Ciências é menor, e que a disciplina de Ciências engloba tudo e ensina o
conhecimento científico.
P1 continua nos fragmentos [137], [139] e [141], descrevendo sua prática da sala
de aula e aponta que não impõe a pesquisa aos alunos, mas quando inicia um assunto os
alunos pesquisam antes. Observamos que a cada reflexão, a P1 demonstra o desejo de
aprimorar a sua prática.
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Verificamos que, em relação ao ensino, a P1 tece pensamentos acerca da
apresentação dos alunos realizada no término do Projeto de Iniciação Científica. A
docente reconhece que seria necessário outra estratégia para a apresentação dos alunos,
indicado nos fragmentos [153], [154], [155], [156], [158], [159], [160] e [165], buscando
compreender melhor as suas reflexões sobre a atividade docente desenvolvida.
Nesse contexto, a P1 avalia sua prática e sinaliza que sempre foi insegura,
menção feita em [170] e sua prática em sala de aula era centralizada na ação docente
[171], focalizando tudo para o aluno [172]. Entretanto, os fragmentos [173] e [174]
mostram a percepção de P1 sobre seu próprio desenvolvimento como professora e a
mudança de postura viabilizada pelo Projeto de Iniciação Científica, observado nos
trechos [177] e [178].
Ressaltamos que P1 descreve sua ação docente, nos trechos [196], [197], [198],
[199], [200] e [201], articulando com a questão do tempo destinado às atividades
investigativas, o qual considera como um ponto negativo do desenvolvimento do Projeto.
Justificamos que a P1 desenvolveu o conteúdo do trimestre isolado dos conteúdos
abordados pela escolha dos alunos participantes do Projeto de Iniciação Científica.
Porém, apontamos que mesmo narrando o ponto negativo do desenvolvimento das
atividades no fragmento [202], a mesma afirma que desenvolveria no próximo ano
novamente.
Com base nessa declaração de P1 nos parece que a formação de professores
com foco em sua prática pedagógica, ou seja, uma formação continuada em serviço é
promissora quando amplia a visão sobre a competência profissional e vislumbra a
autonomia dos professores ao decorrer do desenvolvimento das atividades, e assim junto
a seus alunos desenvolver atividades que produzam significados no que tange à disciplina
de Ciências.
Considerando a relação epistêmica com o ensino apresentado por P1, a mesma
explica como utilizou a Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências demonstrando sua relação com os materiais instrucionais, afirmando ter-se
guiado pelo Produto Educacional para saber o passo a passo das atividades
investigativas e avalia que o material ficou ótimo, observado em [211], [212], [216], [217],
[218], [219], [220], [221], [222] e [225].
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Por fim, ao modo em que P1 relata como desenvolveu as atividades
investigativas, dito em [230], [231], [234], [236], [238], [239], [241], [242], [244], [245] e
[247], reafirma sua postura docente como condutora e mediadora das atividades
completando que “eu achei que deu muito certo”, verificado nos trechos [248] e [249],
explicitando sua percepção sobre seu próprio desenvolvimento profissional.
Permanecendo na análise da coluna 2, registramos (linha B) que P1 ressalta sua
insegurança, declarado em [193] e [235], mas também sobrepõe o sentimento pessoal
que atribui ao ato de ensinar, conforme os trechos [150], [183], [188], e [195] e sua
participação do Projeto de Iniciação Científica. Destaca que participaria novamente das
atividades, visto em [157] e de que houve aprendizagens que agregaram a sua formação
profissional, identificado em [179].
Com isso, destacamos que esses conhecimentos mencionados por P1, que
favoreceram sua formação profissional, estão articulados com as postulações feitas por
Tardif (2002) quando trata dos saberes docentes. Em outras palavras, percebemos na
fala da P2 que a organização de sua atividade de docente, sua relação com os alunos no
desenvolvimento das atividades investigativas favoreceram construir saberes da prática
de ensinar os conteúdos científicos em suas aulas de Ciências. E, desse modo, podemos
categorizá-los em saberes experienciais que são aqueles apropriados por meio das
experiências individuais e coletivas sobre o saber-fazer e o de saber-ser.
Em relação à Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências, destaca que o quanto fez sentido sua utilização afirmando ser essencial, de
acordo com a parte de sua fala em [213].
Pertinente à relação social com o ensino (linha C), acentuamos na fala de P1 os
valores atribuídos ao desenvolvimento do Projeto, conforme o trecho [169] e se pudesse
realizaria de maneira diferente numa terceira aplicação, observado em [161]. Assim, como
na entrevista inicial, P1 reafirma o auxílio recebido da coordenadora, demais professores,
bem como da professora-pesquisadora desta investigação que contribuíram para o
aprimoramento e socialização das atividades realizadas, representado nas falas em [203],
[204], [205], [206], [207], [208], [209], [261] e [262]. Entretanto, revela que dessa vez
conseguiu socializar com todos da escola, dito em [263] e [264].
Realçamos que nas falas de P1, identificamos também um grande número de
fragmentos alocados na coluna 3 (gestão do segmento), principalmente na relação
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epistêmica (linha A). Nesse sentido, P1 demonstra sua preocupação com a aprendizagem
dos alunos, destacando o interesse dos mesmos, conforme observado em [123], [124],
[126], [128]. P1 afirma que os alunos, após o desenvolvimento das atividades
investigativas já estão mais cientes do que é pesquisar e atesta sua percepção sobre as
relações dos alunos com os conteúdos e suas ideias prévias, exemplificado nos trechos
[132], [134], [136], [138] e [140].
Logo, P1 busca compreender as maneiras como os alunos realizam as
aprendizagens, visto em [142], [144], [145], [148], [149], [151] e [152]. Enfatizamos o
fragmento [176] no qual P1 reflete o quanto é difícil deixar os alunos fazerem sozinhos e
terem autonomia, mas conclui que eles são capazes, observado nos trechos [180], [181],
[182], [185], [186] e [187]. E ainda reconhece que os alunos a surpreenderam com a
apresentação dos resultados da pesquisa e com o desempenho durante a realização das
atividades da pesquisa, conforme as falas [190], [191] e [194].
Considerando a relação epistêmica com a aprendizagem, P1 aponta as etapas
realizadas pelos alunos, como a metodologia, as hipóteses, o comportamento
desenvolvido e a capacidade de realizarem tudo percebido nos trechos [237], [240], [243],
[246], [250] e [251]. P1 ressalta que os alunos se uniram mais com o desenvolvimento das
atividades investigativas, compreendendo o que é o processo de investigação e
ampliando a criticidade identificada nos trechos [254], [255], [257] e [259].
Portanto, essa relação com a aprendizagem, destacada nas falas da P1 em
articulação com a Proposta de ensino por investigação, nos indica que nesse tipo de
estratégia o professor cria um ambiente de investigação e compartilha com os alunos os
momentos de aprendizagem e de construção do conhecimento científico.
No tocante à relação pessoal com a aprendizagem (linha B), assinalamos que P1
exprime sua preocupação com o envolvimento, com a motivação e com o interesse dos
alunos [143], ao modo em que pensa como poderia mobilizar ainda mais os alunos [166].
Entretanto, a professora revela que os alunos adoraram participar do Projeto de Iniciação
Científica [167], reconhece a mudança pedagógica e melhora na docência adquirida em
relação à aprendizagem dos alunos, conforme dito nos trechos [256], [258] e [260].
Essa mudança na postura pedagógica indicada pela P1 está articulada com a
ideia de que o ensino por investigação supera a visão fragmentada no ensino de Ciências
e propõe diálogo, discussões e interpretações que produzem nossas ressignificações ao
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ato de ensino, tanto percebido pelo professor, como é o caso de P1, como pelos alunos
que fazem parte desse processo e movimento de aprendizagem.
Relativo à relação social com a aprendizagem (linha C), identificamos apenas três
fragmentos [162], [163] e [164] da fala de P1 que retrata o valor atribuído pela
comunidade em que o sujeito vive, no qual P1 menciona o sentimento dos alunos ao
comunicarem os resultados da pesquisa ao prefeito do município.
Notamos que 9 fragmentos da fala de P1 foram acomodados na coluna 1 (gestão
dos segmentos) relativo ao conteúdo. Assim, registramos que P1 expressa sua visão na
busca de compreender cada vez mais no que consiste a Ciências, conforme dito em [130]
e [131]. P1 ainda revela sua relação com a Proposta, acentuando ter utilizado bastante e
se apropriado de cada etapa da atividade investigativa, porém destaca que a Proposta
para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências lhe auxiliou mais na
compreensão da metodologia, de acordo com os fragmentos [214], [215], [223], [224] e
[228].
Na relação pessoal com o conteúdo (linha B), P1 menciona o interesse
despertado por meio do conteúdo aos alunos apenas no trecho [127] e aponta sua
satisfação com a Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências, observado em [210], [226], [227] e [229], acentuando o quanto se envolveu com
o conteúdo presente na Proposta.
Após esse movimento de análise, conforme a Matriz do Professor, apresentamos
a seguir na Tabela 5 a categorização das falas da entrevista final da P1 conforme os
FAD’.
Tabela 5 – Acomodação e caracterização das respostas de P1, segundo os FAD’
P1

Frases

Foco 1
147, 150,
169, 183,
188, 194,
210, 213,
215, 227,
256.

157,
187,
195,
214,
229,

Foco 2
133, 134,
137, 139,
172, 174,
211, 212,
220, 230,
234, 236,
239, 240,
242, 243,
246, 269,
273, 274,
280.

135,
141,
180,
217,
231,
238,
241,
244,
272,
275,

Foco 3
123, 124,
126, 127,
129, 130,
132, 136,
140, 142,
144, 145,
148, 149,
152, 153,
155, 156,
160, 161,
164, 165,
167, 168,

125,
128,
131,
138,
143,
146,
151,
154,
159,
162,
166,
175,

Foco 4
163, 191,
204, 205,
207, 208,
219, 261,
263, 266.

203,
206,
209,
262,

Foco 5
158, 170, 171,
173, 179.

87

176, 177,
181, 182,
185, 186,
190, 192,
196, 197,
199, 200,
216, 218,
222, 223,
225, 226,
232, 233,
237, 245,
248, 249,
251, 252,
254, 255,
258, 259,
264, 265,
268, 270,
276, 277,
279, 281.

178,
184,
189,
193,
198,
201,
221,
224,
228,
235,
247,
250,
253,
257,
260,
267,
271,
278,

Fonte: Autoria própria

Analisando a Tabela 5, observamos que os fragmentos da fala de P1 foram
localizados principalmente no Foco 3 – Reflexão sobre a docência –, o que reflete os
mesmos apontamentos feitos na entrevista inicial.
Sublinhamos que P1 faz uma reflexão sobre sua própria prática e sobre a
docência em geral, assim inicia sua fala refletindo sobre aprendizagem dos alunos em
[123], [124], [125], [126], [127] e [128], e continua sua reflexão abordando os conteúdos e
sua visão de Ciências, conforme os fragmentos [129], [130], [131] e [132].
Evidenciamos que os fragmentos alocados no Foco 3 contemplam também as
percepções de P1 em relação aos alunos, pois ao passo em que menciona sua prática, e
sua visão de Ciências, já completa o pensamento com os resultados e reflexões a
respeito dos alunos, identificado nos fragmentos [140], [142], [143], [144], [145], [146],
[148], [149], [151] e [152].
Elucidamos que P1 frente a novos problemas originados de sua prática, os quais
não conseguiu resolver no momento em que eles ocorriam, a professora, com base em
instrumentos teóricos, analisou a situação sistematicamente, observada nos trechos [153],
[154], [155], [156], [159], [160], [161], [162], [164], [165], [166], [167] e [168]. Com base na
apresentação ocorrida, P1 realiza apontamentos e sugestões para sanar a fragilidade por
ela encontrada.
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Considerando o Foco 3, P1 realiza percepções quanto ao objetivo das atividades
investigativas no trecho [178], pois a mesma afirma que dependendo de sua postura
poderia contribuir para a perda da finalidade principal da pesquisa. P1 esclarece sobre o
quanto teve medo que os estudantes não conseguissem apresentar os trabalhos
realizados. No entanto, a docente concluiu que foram capazes e apresentaram seus
resultados de acordo com os fragmentos [185], [186], [189] e [190].
Tendo em vista o alerta e a percepção da P1 quanto à finalidade da pesquisa não
ser perdida durante a realização das atividades investigativas, destacamos que ensinar
por meio da investigação exige esse movimento de aproximar os conhecimentos
científicos dos conhecimentos escolares, mobilizando a atividade do aprendiz de maneira
ativa, sem perder de vista o objetivo da pesquisa para que não se esbarre em permanecer
no senso comum daquele conteúdo anteriormente levantado e não responder ao
problema de pesquisa elencado no início da atividade.
P1 continua analisando e refletindo a respeito de sua prática docente e nota que o
tempo destinado à pesquisa poderia ser maior, como observamos nos fragmentos [196],
[197], [198], [199] e [200]. Tal fala de P1 mostra que esta realiza sistematicamente as
situações que a rodeia de modo a dar valor no investimento do tempo para que os alunos
desenvolvam atividades investigativas.
A mesma participante reflete sobre sua prática docente e a utilização da Proposta
para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, reconhecendo nos
trechos [216], [218], [221], [222], [223], [224], [225] e [226] que foi necessário retomar o
trabalho pedagógico e recomeçar as etapas. Notamos que P1 retoma várias vezes a
reflexão sobre sua própria prática buscando explicações e situações de aprimoramento do
trabalho desenvolvido, como vemos nos trechos [245], [247], [248], [249] e [253].
Contudo, ela analisa o desenvolvimento de sua prática em relação aos conteúdos, uma
vez que abordou nas atividades investigativas os conteúdos do trimestre anterior
evidenciados nos trechos [267], [268], [270], [271], [277] e [278], e assim afirma no trecho
[279] que foi necessário “jogo de cintura” para desenvolver as atividades.
Verificamos que no Foco 1 – Interesse pela docência – que P1 mantém o
interesse e o envolvimento emocional com as atividades desenvolvidas observado nos
trechos [147], [150], [169] e [183] e mobiliza-se para exercer e aprender cada vez mais,
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sobre a docência, como percebido em sua fala no fragmento [157] “eu gostaria de
participar novamente”.
Desse modo, percebemos que essa oportunidade de formação continuada que
considerou as variadas práticas de ensino, a docente P1 destaca que pode aprender cada
vez mais em sua prática pedagógica. Esse é o grande objetivo da formação continuada:
promover novos conhecimentos que suscitem dessa experiência do exercício da docência.
Por conseguinte, salientamos que esses saberes se somam aos conhecimentos
da formação inicial e os advindos das experiências didático-pedagógicas vivenciadas no
campo de trabalho se solidificam na formação profissional do professor. Por isso,
conforme a própria fala da P1, isso permitirá que ela aprenda cada vez mais e reflita
sobre sua prática docente.
Todavia, P1 revela nos fragmentos [188] e [194] que se surpreendeu com a
apresentação dos alunos. Desse modo, inferimos que ela se motiva e se envolve nas
atividades dos alunos, buscando sua realização profissional, bem como o êxito na
aprendizagem dos alunos. Enfim, P1 se demonstra aberta para aprender sobre a
docência e reflete quanto à Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa
em Ciências utilizada, como avistamos nos trechos [210], [213], [214], [215], [227] e [229].
Pertinente ao Foco 2 – Conhecimento da docência – constatamos que P1
apresenta seu conhecimento in actu durante sua prática, assim descreve nos trechos
[133], [134], [135], [137] e[139] que geralmente inicia sua aula explorando o conhecimento
prévio dos alunos o qual ela chama de “senso comum” e depois ensina os conceitos
científicos. Desse modo, P1 continua dizendo que não exige que seus alunos pesquisem
antes, mas normalmente os discentes realizam pesquisas sobre os conteúdos que serão
tratados nas aulas seguintes sem serem cobrados por este tipo de atividade inicial.
Identificamos nos fragmentos [172], [174] e [180], no qual P1 esclarece que sua
prática foi repensada, de que a docente teve que deixar os alunos terem autonomia
durante a realização das atividades investigativas. De tal modo, isso demonstra que, a
partir do conhecimento na ação, P1 aprimorou o conhecimento de casos e o seu
repertório de experiências didáticas. Nesse contexto, P1 continua descrevendo sua ação
docente no decorrer das atividades investigativas, bem como sobre a utilização da
Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, como
apreciamos nos trechos [211], [212], [217], [220], [230] e [231]. Quanto a essa percepção
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da P1, reparamos que a partir do conhecimento na ação e com base na reflexão na ação
recorreu à Proposta para sanar suas dúvidas e desenvolver as atividades investigativas.
Por conseguinte, enfatizamos que P1, a partir do conhecimento na ação, das
características do ensino por investigação e com base na reflexão, denota a prática de
ensino desenvolvida durante as atividades investigativas, como avistamos nos trechos
[234], [236], [238], [239], [240], [241], [242] e [244], em que P1 sinaliza um repertório de
experiências didáticas e pedagógicas que orientam a sua prática.
Todavia, P1 explicita que foram desenvolvidos, nas atividades investigativas,
conteúdos que partiram dos interesses dos alunos relacionados a outro momento da
sequência curricular, ou seja, não eram referentes ao postulado aquele semestre e ano
indicado no currículo da instituição. Dessa maneira, para que pudesse organizar seu
trabalho pedagógico de maneira mais coerente com os conteúdos curriculares, destinou
duas aulas para os conteúdos do currículo e uma aula para desenvolver os conteúdos de
interesse dos alunos durante a realização das atividades investigativas.
A partir disso, a docente P1 concluiu que os conteúdos do currículo foram
abordados e os demais conteúdos abordados nos trabalhos investigativos foram
concluídos com êxito, de acordo com os fragmentos [269], [272], [273], [274], [275] e
[280]. Pois, como afirma a professora, a partir do conhecimento na ação esta dividiu o
tempo das aulas entre a realização das atividades investigativas com conteúdos
extracurriculares e o desenvolvimento das aulas de Ciências a partir dos conteúdos do
currículo, o que contribuiu para a ampliação do repertório didático.
Relativo ao Foco 4 – Comunidade docente – P1 reconhece a importância das
pessoas que de uma maneira ou de outra contribuíram para o desenvolvimento do Projeto
de Iniciação Científica, como vemos no fragmento [163], em que menciona a importância
dos estudantes terem apresentado para o prefeito do município. Destacamos que a partir
desta apresentação os alunos se sentiram valorizados e prestigiados, bem como houve a
apreciação positiva dos resultados de suas investigações pelo público presente no evento
(Mostra Científica).
Isto posto, P1 elenca a contribuição recebida da diretora da escola, da
coordenadora, da professora formadora e da professora-pesquisadora desta investigação,
como observamos nos trechos [191], [203], [204], [205], [206], [207], [208], [219], [261],
[262], [263] e [266]. Desse modo, certificamos que P1 participa de atividades
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desenvolvidas em uma comunidade docente, pois menciona a relação estabelecida com a
equipe pedagógica e a comunidade escolar, e assim aprimora as práticas e a sua
linguagem de docência com outros professores e colaboradores.
Nesse momento, destacamos o valor atribuído por P1 à formação continuada em
serviço, o quanto a colaboração e o trabalho coletivo contribuem para o aperfeiçoamento
de sua prática pedagógica. Desse modo, a formação continuada, quando ocorre durante a
atuação profissional, no local em que o docente está atuando, favorece a construção dos
saberes docentes, bem como a construção de sua identidade como professora.
Tocante ao Foco 5 – Identidade docente – atentamos ao fragmento [158] e [179], nos
quais P1 revela seu crescimento profissional e o aprimoramento de sua prática pedagógica,
indicando os processos de significação e de ressignificação de sua prática docente.
Desse modo, a ação do professor quando pensada de maneira a ser refletida e
analisada por ele passa a ser um instrumento de aprendizagem em que ele mesmo pode
gerir a si mesmo, sua aprendizagem, sua identidade, seus desejos, seu envolvimento com
a prática de ensino dos conteúdos científicos.
Examinamos que P1 pensa em si como profissional e reflete sobre sua
identidade, o que leva à consolidação de uma identidade como alguém que atua como
professor. Ao mesmo tempo em que retrata como uma professora, cuja prática de ensino
é centrada em suas ações e a partir de sua participação no Projeto de Iniciação Científica,
constatou que exigia uma postura diferente do habitual, ou seja, exigia-se uma postura
que atribuísse liberdade aos alunos, como verificamos nos trechos [170], [171] e [173].
Após essa análise dos trechos, conforme os FAD’, na Tabela 6, categorizamos e
acomodamos as falas da entrevista final da P1 a partir das características do Ensino por
Investigação sugerido por Zômpero e Laburú (2011, p. 79).
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Tabela 6 – Acomodação e caracterização das respostas de P1, segundo as
características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e Laburú
(2011, p. 79)

Professora P1

Problema

Levantamento
de hipóteses
240.

Engajamento
dos alunos
251, 252, 253,
254, 257.

Frases

Busca por
informações
pelos alunos
174, 176, 180.

Comunicação
e reflexão dos
estudos feitos
para os demais
alunos
149, 153, 154,
159, 160, 162,
188, 190, 196,
255.

Fonte: Autoria própria

Observando a Tabela 6, inferimos que P1 permeou em sua fala quatro
características do ensino por investigação, segundo Zômpero e Laburú (2011), apenas
não contemplou a característica referente ao problema, diferentemente da entrevista
inicial que apontou apenas uma característica referente à comunicação e à reflexão dos
estudos feitos pelos demais alunos.
Nesse contexto, destacamos que essas características do ensino por investigação
necessitam de ser tomadas como orientadoras da prática docente nesta Proposta de
ensino, pois os alunos precisam ser expostos a processos investigativos claros, objetivos
e concisos para que os objetivos sejam atingidos.
Destacamos que no fragmento [259] não aparece a palavra “problema”, entretanto
P1 descreve “em relação à investigação, à pesquisa deles, agora eles já sabem o que
pesquisar, a criticidade deles também”. Concluímos que a investigação e a pesquisa,
nesse caso, podem ser entendidas como um problema a ser resolvido. Logo isso
desencadeia uma série de etapas que a caracterizam como problema de pesquisa.
Verificamos que no trecho [240], P1 evidencia a elaboração da hipótese pelos
alunos. Bem como, nos fragmentos [251], [252], [253], [254] e [257], P1 descreve a união
e o trabalho em grupo realizado pelos alunos demonstrando o engajamento dos discentes
durante a realização das atividades investigativas.
Notamos que nos trechos [174], [176] e [180], P1 explicita a autonomia atribuída
aos alunos, uma vez que os mesmos buscaram por informações. Entretanto, percebemos
que a preocupação maior de P1 foi com a comunicação e a reflexão dos estudos feitos
para os demais alunos, nas quais apresentou essa característica em 10 fragmentos, como
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analisamos e observamos em [149], [153], [154], [160], [159], [162], [188], [190], [196] e
[255].
Devido ao acompanhamento da pesquisadora em relação ao desenvolvimento
das atividades, com orientações e explicações, estando perto de cada ação é possível
avaliar também que P1 na entrevista final demonstrou estar mais segura e confiante. E,
portanto, a P1 discorreu naturalmente a respeito do processo do ensino por investigação
ao qual participou, sendo que sua fala percorreu todas as etapas das atividades
investigativas apontadas de forma serena e tranquila, demonstrando seu avanço e
dedicação na realização das atividades.
Atentamos que na entrevista inicial, P1 apresentou bastante preocupação em
relação ao conteúdo, à necessidade de interligar os conteúdos e a diversificar as
atividades para melhor desempenho dos alunos. Entretanto, já na entrevista final, sua
preocupação ficou centralizada na sua prática de ensino e no desenvolvimento das
atividades investigativas.
Percebemos que, por meio da pesquisa, a P1 se apropriou do processo do ensino
por investigação, dominando as etapas das atividades investigativas, manifestando
evidências em sua fala de mudança de postura pedagógica e de abertura para novas
reflexões sobre sua prática de ensino em Ciências. A partir disso, avaliamos que tais
constatações representam uma contribuição da participação nesta pesquisa para a sua
formação continuada em serviço. A seguir damos continuidade com a análise dos
registros interpretativos da professora P2.

6.3.2 Percepções e reflexões de P2

6.3.2.1 Entrevista inicial

Na continuidade apresentamos os registros interpretativos das falas da entrevista
inicial da professora P2.
Eu fiz Pedagogia ali no “IS1”. Me formei em 2011. Aí quando eu estava na
faculdade eu entrei no estágio no “E1”. Então eu fiquei dois anos no “E”. E aí no
final da faculdade, estava acabando meu estágio na escola particular, trabalhei um
ano lá na Educação Infantil. Aí depois de lá eu fui para “E2”, fiquei um ano e meio
também, também com Educação Infantil e aí logo eu saí de lá porque eu passei
em concurso nesta cidade Norte do Paraná. Daí vai fazer... fez três anos esse
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ano, esse mês fez três anos e aí eu passei pelo probatório, e dou aula também em
“M2”, mas em “M2” é educação infantil e eu entrei no mesmo ano. E aí esse ano
eu saí do probatório dos dois. E também fiz pós-graduação em psicopedagogia na
“ES2”. [282] Eu particularmente gosto bastante de Matemática. [283] Ah... Ciência
é um conhecimento do mundo, nosso conhecimento científico, [284] que é igual eu
falo pros alunos [285] porque eles adoram Ciência, [286] é coisas que eles têm
curiosidade, [287] que eles querem saber os porquês. [288] Então a Ciência para
mim vem em caminho a isso, dá significado às coisas, [289] o porquê que a gente
tosse, por que a gente espirra [290] e as descobertas. [291] Desse primeiro
trimestre... Porque do ano passado mudou um pouco, [292] então nesse primeiro
trimestre eu achei bem relevante, [293] condizente a idade, a faixa etária, [294]
assim foi tranquilo para eles, [295] assim, na minha opinião, e não foi um conteúdo
repetitivo, [296] porque normalmente comparando aos outros anos às vezes vinha
conteúdos repetidos [297] na turma que eles já tinham visto. [298] Então esse ano
foi algo que eles não tinham visto, [299] então eles se interessaram um pouco
mais, [300] tiveram um pouco mais de dificuldade, não vou mentir, [301] mas foi
mais gratificante, [302] eu achei tanto para mim [303] quanto para eles, [304]
porque eu também tive que voltar a estudar. [305] Porque Ciências na minha
opinião, assim, tem muita coisa que eu não lembro, [306] que a gente não tem
conhecimento científico daí você vai pesquisar, aí você vê que precisa retomar.
[307] Assim agora que foi separado você consegue dar um pouquinho mais de
atenção, não vou mentir. [308] Mas ainda mesmo assim continua Português e
Matemática, não vou mentir. [309] Português e Matemática ele tem... É que é mais
conteúdos, [310] então é assim, querendo ou não você acaba e tem que dedicar
mais tempo, [311] mas assim a importância eu diria que seria a mesma, [312] mas
o problema é que você dedica mais tempo às outras. [313] Sim nós conversamos
bastante. [314] A gente troca material,.. [315] aí a gente é bem tranquilo quanto a
isso, [316] olha eu consegui, consegui aquilo, vi uns slides que está explicando
melhor essa questão, aí não precisa de mais imagens, [317] a gente troca
bastante, mas aqui é bem tranquilo. [318] Assim, sempre que é ofertado pela
prefeitura ou algo que a gente vê online, eu sempre estou fazendo curso. [319] Um
pouco, porque eu tive Ciências [320] e foi um professor bem bacana, [321]
assim,... então eu acredito que foi bem bacana sim, [322] que ele consegue
ampliar bem, assim... as ideias. [323] Então eu acredito que sim. [324] Não. Não
tem como neh. [325] É que antes era assim a gente trazia mais texto e era mais
uma interpretação, [326] eu diria, não entender o conhecimento, entender o
processo. [327] Hoje a gente tenta trazer mais opções [328] para eles saberem e
poderem entender um pouco mais. [329] Aí a gente faz ele pensar, porque que é
isso, porque não é assim, então não só textos e perguntas neh. [330] A gente
acaba usando outros instrumentos [331] para ele adquirir o conhecimento. [332]
Dentro do possível consigo sim conciliar o conteúdo com o cotidiano do aluno,
[333]... da matéria sim. [334] Os meios bióticos e abióticos eu estou trabalhando já
com a questão... [335] que a gente está fazendo um trabalho com Seara, [336]
para eles irem pensando sobre isso também. [337] Então a gente tenta conciliar.
[338] Ah eu acho que eu posso melhorar ainda. [339] Porque eu acho que
ninguém ainda está cem por cento sempre. [340] Então sempre a gente tenta
melhorar neh... [341] na forma de você passar para o aluno, [342] buscar mais,
saber mais. [343] Eu acho que eles veem como uma aula normal, [344] ai não sei.
[345] Eu acho que eles gostam sim, [346] porque é algo assim como eu falei,
porque são coisas que eles querem saber, [347] é diferente de Matemática que eu
vou ensinar fração, [348] eles não têm vontade... [349] mas se você fala assim:
porque o planeta Terra tem isso... [350] aí eles já querem saber daquilo e tudo
mais, [351] porque o sol vai explodir daqui não sei quantos bilhões de anos... [352]
então eles já têm mais interesse, [353] porque já é algo mais da imaginação deles,
[354] trabalhando com a imaginação. [355] Então eles já pensam mais, eles já
conseguem visualizar. [356] Então eu acredito que eles gostam mais. [357] Ah não
é tranquilo, [358] porque assim, não muito... [359] mais assim... Eu sou um pouco
assim com... porque senão você tem controle... [360] então assim é combinado
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quem quer falar ergue a mão, [361] porque senão fica aquele todo mundo
querendo falar junto, ao mesmo tempo [362] e ninguém entende nada. [363] Agora
essa matéria eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade. [364] Mas assim no
geral não, [365] mas no geral eles vão bem, [366] é que neste trimestre eu acho
que o conteúdo é mais difícil para eles pela turma eu diria, [367] porque já é uma
turma que apresenta já bastante dificuldade, [368] é turma bem mediana, então
mais por isso. [369] Não, sim... eles trazem bastante [conhecimento prévio], [370]
eles querem sempre falar, porque meu vizinho disse isso, e tal... [371] então eles
têm sim. [372] e eu vejo o avanço deles sim, [373] porque assim... depois de um
tempo eles já dizem: mas aquilo a gente já viu, [374] já tem conhecimento. [375]
Uma certa empolgação às vezes. [376] Por exemplo, a questão deles do projeto
de... daí tinha que colocar eles em grupos, [377] então, assim... Foi bem
conversado, então se vocês não se comportarem não vai adiantar nada, a gente
não vai fazer, aí eu digo lá que vou cancelar... [378] Aquela pressão psicológica.
[379] Aí assim esses dias foi bem bacana [380] que eu achei que eles se
comportaram, [381] tiveram maturidade para conseguir se organizar, [382] daí eu
deixei aí... vocês vão ver quem vai escrever, como vai escrever...[383] então foi
bem bacana, [384] sinal de que eles realmente gostam. [385]

Tendo em vista a fragmentação da entrevista inicial da professora P2, os trechos
foram alocados na Tabela 7 a partir da categorização com base na Matriz do Professor.
Tabela 7 – Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo a Matriz do
Professor
Professora
P2

A Epistêmico

1
Gestão do segmento
P-S
(Conteúdo)
284, 289, 290,
292, 293, 294,
297, 305, 306,
308, 309 310, 313,
323, 324, 352.

291,
296,
307,
320,

2
Gestão do segmento
P-E
(Ensino)
282, 285,
317, 325,
328, 331,
335, 336,
341, 342,
348, 350,
360, 361,
379, 383.

311,
326,
333,
338,
343,
358,
362,

B Pessoal
283, 321, 322.
303, 339.

316,
327,
334,
340,
345,
359,
378,

3
Gestão do segmento
E-S
(Aprendizagem)
288, 295,
301, 329,
337, 344,
354, 355,
364, 365,
368, 369,
372, 373,
381, 382.

298,
330,
347,
356,
366,
370,
374,

299,
332,
351,
363,
367,
371,
375,

286, 287, 300, 302,
304, 346, 349, 353,
357, 376, 385.

C Social
377, 380.
312, 319.
314, 315, 318, 384.
Fonte: Autoria própria

Examinando a Tabela 7, refletimos que o total de fragmentos da fala de P2
alocados nas colunas 2 e 3 (gestão dos segmentos) da Tabela ficaram bem próximos,
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pois foram alocados 36 fragmentos na coluna 2 e 43 na coluna 3, evidenciando que P2 se
preocupa tanto com sua prática de ensino como também se preocupa com a
aprendizagem dos alunos.
Todavia, destacamos que a coluna 1 (gestão dos segmentos) referente aos
conteúdos também teve grande incidência de fragmentos alocados, foram 25 fragmentos.
Portanto, percebemos que a fala de P2 permeou todas as células da Matriz do Professor.
Desse modo, verificamos que, em relação à aprendizagem dos alunos na coluna
3, os fragmentos de P2 estão concentrados na relação epistêmica, revelando as reflexões
realizadas por P2. Nesse contexto, P2 esclarece que os alunos apresentaram um pouco
de dificuldade com os conteúdos do currículo desenvolvidos no primeiro trimestre, como
vemos no trecho [301].
Ressaltamos que P2 busca compreender como os alunos realizam suas
aprendizagens, descrevendo que fazem com que seus discentes pensem e adquiram o
conhecimento, como observamos nos trechos [329], [330] e [332]. Porém, P2 revela que
os estudantes veem a aula de Ciências como uma aula normal, mas são conteúdos do
interesse e da imaginação deles, então demonstram querer aprender cada vez mais,
como é apontado nos fragmentos [344], [347], [351], [354], [355] e [356].
Verificamos que P2 realiza reflexões sobre a relação dos alunos com os
conteúdos, uma vez que relata em sua fala que os alunos tiveram um pouco de
dificuldade com o conteúdo específico do primeiro trimestre. Essa fala da docente é
complementada pela informação de que geralmente seus discentes não apresentam
dificuldade, o que faz com que P2 classifique sua turma como mediana, percebendo o
avanço dos estudantes durante a realização das atividades investigativas, como vemos
nos trechos [356], [363], [364], [365], [366], [367], [368], [369], [370], [371], [372], [373],
[374] e [375].
Tendo em vista essa percepção de P2, identificamos a correlação com a gestão
de conteúdo realizada pela docente. Cabe retomar que a gestão de conteúdo são as
ações desenvolvidas pelo professor que fazem com que seus alunos aprendam o
conteúdo. Desse modo, percebemos que mesmo diante das dificuldades percebidas pela
docente em seus alunos, ela buscou estratégias para que os mesmos se organizassem e
assim realizassem as atividades investigativas e obtivessem sucesso em seus resultados.
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Observamos que P2 se preocupa com o envolvimento, com a motivação e com os
interesses dos seus estudantes, dado que a docente menciona nos fragmentos [286],
[346], [357] e [385] que os alunos de sua turma adoram Ciências e que se interessam
pela disciplina, conforme declarado nos trechos [300] e [353]. Por fim, P2 afirma que,
apesar da dificuldade apresentada pelos alunos, a forma em que foram ensinados os
conteúdos curriculares foi gratificante diante a percepção de seus alunos, segundo P2,
expresso nos fragmentos [302] e [304].
Reconhecemos que P2 valoriza a atividade interativa dos alunos em dois
fragmentos, [377] e [380], nos quais ressalta o trabalho em grupo e valoriza o
comportamento deles durante a realização de atividades coletivas.
Nesse sentido, ressaltamos os saberes docentes que são construídos durante o
exercício da docência, na maneira em que o docente vai organizando e sistematizando as
atividades. Desse modo, a percepção de P2 demonstra os saberes constituídos na gestão
de classe que se refere a um conjunto de regras e de disposições necessárias para criar e
manter um ambiente ordenado favorável tanto ao ensino quanto à aprendizagem.
Considerando a relação epistêmica (linha A) com o ensino, coluna 2 (gestão dos
segmentos), P2 descreve sua reflexão sobre o próprio desenvolvimento como professora,
expresso nos fragmentos [311], [326] e [327]. Nesses fragmentos, P2 afirma que dedicou
mais tempo de sua aula à Língua Portuguesa e Matemática e que no início de carreira
sua prática de ensino era mais voltada às leituras de textos, à interpretação e acredita que
nesta época não entendia o processo de ensino “não entender o conhecimento, entender
o processo” [327].
P2 continua refletindo acerca do ensino e relata que “Hoje a gente tenta trazer
mais opções” [328], usando outros instrumentos de ensino além da leitura e busca
conciliar o conteúdo do currículo com o cotidiano dos estudantes, conforme os fragmentos
[331], [333], [334], [335], [336] e [338].
Com base nessa declaração de P2 percebemos que a formação continuada em
serviço favorece essa busca pelo aprimoramento da prática pedagógica, bem como de
reconduzir as atividades e os recursos pedagógicos de maneira mais adequada aos
conteúdos e ao perfil dos alunos da turma. Portanto, indicamos que uma formação
continuada

em

serviço

quando

aproxima

os

conhecimentos

disciplinares

dos
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conhecimentos pedagógicos favorece o desenvolvimento da competência profissional e
ressignifica a prática dos professores, como podemos ver na fala de P2.
Identificamos que P2 avalia e procura melhorar o ensino que pratica, de modo
que afirma que ninguém é cem por cento, então tenta melhorar sua prática de ensino e
aprender mais, segundo os trechos [340], [341], [342] e [343].
Dessa maneira, P2 reflete acerca de compreender melhor sobre sua atividade
docente e a relação do comportamento dos alunos durante sua prática pedagógica. Para
tanto, P2 revela que o comportamento dos estudantes não é tranquilo, então é necessário
ser firme e ter regras previamente combinadas para desenvolver sua aula, conforme os
fragmentos [358], [359], [360], [361], [362] e [378].
Localizamos apenas dois fragmentos que contemplassem a relação pessoal (linha
B) com o ensino, coluna 2 (gestão dos segmentos), no qual P2 esclarece que abordar o
ensino dos conteúdos do currículo de Ciências (atual) foi gratificante para ela, de acordo
com o fragmento [303]. Entretanto, considerando a percepção de P2 quando se
autoavalia como professor visto no trecho [339], a docente reconhece que ainda pode
melhorar sua prática de ensino de Ciências, pois a prática pedagógica sempre exige
novos conhecimentos e novas estratégias adequadas para o ensino dos conteúdos.
Com base nessas indicações feitas por P2 sublinhamos o quanto a identidade
docente é ressaltada nessa identificação em trabalhar com os conteúdos de Ciências por
meio das sequências investigativas.
De tal maneira, entendemos que o sujeito nasce inscrito em um espaço social,
ocupando uma posição social objetiva. Desse modo, P2 descreve sua interação com os
demais professores, no qual reconhece que há troca de material e muitas conversas,
como observamos nos fragmentos [314], [315] e [318].
A respeito da coluna 1 (gestão dos segmentos), ponderamos acerca da relação
epistêmica de P2 com o conteúdo, no qual P2 busca compreender cada vez mais a
disciplina de Ciências, então a docente descreve que “Ciências é um conhecimento de
mundo” [284], e atribui significados às coisas e às descobertas, conforme os trechos
[289], [290] e [291].
Por conseguinte, P2 demonstra sua percepção em relação ao conteúdo do
currículo de Ciências, avaliando que o conhecimento abordado foi condizente ao ano que
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leciona e bem relevante aos seus alunos, segundo os trechos [292], [293], [294], [296] e
[297].
Enfatizamos que nos fragmentos [305], [306] e [307], P2 ressalta a disciplina de
Ciências como área de conhecimento que fez com que a mesma voltasse a estudar, pois
havia conceitos que já não se lembrava de alguns conteúdos, o que revela sua percepção
em relação aos conteúdos científicos, a busca por compreendê-los para ensinar aos seus
alunos. Outro aspecto relevante na fala de P2 diz respeito à importância da disciplina de
Ciências em comparação com as demais, a docente foi incisiva ao revelar que continua
reservando um tempo maior de sua aula à Língua Portuguesa e Matemática, como indica
nos trechos [308], [309], [310] e [313].
Relativo ao sentido atribuído ao conteúdo por P2, a docente relata que a
participação no projeto (desenvolvimento de atividades investigativas com base na
Proposta) contribuiu para sua identidade profissional na docência.
Sobre a percepção da P2 quanto à contribuição do projeto para sua identidade,
ressaltamos e retomamos a importância da formação continuada estar próxima aos
desafios vivenciados pelos docentes em seu cotidiano pedagógico, como foi vislumbrado
pelo projeto. Desse modo, a formação continuada em serviço é uma estratégia qualitativa
de profissionalização do professor, bem como os processos formativos constituem uma
prática docente cada vez mais coerente e articulada com o fazer docente, conforme
também vislumbra as novas diretrizes da formação docente.
Destacamos que P2 afirmou gostar bastante de Matemática e que em sua
formação inicial contribuiu para o desenvolvimento de sua prática docente, uma vez que
teve um docente “bacana”, como exprime nos fragmentos [283], [321] e [322]. Contudo,
esta docente considera que a disciplina de Ciências tem a mesma importância que as
demais áreas do conhecimento e que, geralmente, realiza curso de formação continuada
quando ofertado pelos municípios nos quais atua como docente, como observado nos
fragmentos [312] e [319].
Dessa maneira, constatamos o valor atribuído à disciplina de Ciências enquanto
conteúdo disciplinar e a busca por aperfeiçoamento de P2, expressando sua relação
social com os conteúdos (linha C).
Após essa análise das falas da P2, na Tabela 8 apresentamos a acomodação dos
fragmentos da entrevista inicial na Tabela 8 com base nos FAD’.
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Tabela 8 – Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo os FAD’
P2

Foco 1
302, 303, 305,
322, 324, 339,
343, 380, 384.

Frases

Foco 2
284, 285,
326, 328,
335, 336,
361, 362,
378, 383.

289,
331,
350,
377,

Foco 3
286, 287,
290, 291,
293, 294,
296, 297,
299, 300,
304, 306,
309, 310,
312, 313,
317, 320,
325, 327,
330, 332,
334, 337,
340, 341,
344, 345,
347, 348,
351, 352,
354, 355,
357, 358,
360, 363,
365, 366,
368, 369,
371, 372,
374, 375,
379, 381,
385.

288,
292,
295,
298,
301,
308,
311,
316,
323,
329,
333,
338,
342,
346,
349,
353,
356,
359,
364,
367,
370,
373,
376,
382,

Foco 4
314, 315, 318,
319, 321.

Foco 5
282, 283, 307.

Fonte: Autoria própria

Com relação à Tabela 8, postulamos que os fragmentos da fala de P2 se
acomodaram principalmente no Foco 3 – Reflexão sobre a docência. Todavia, todos os
Focos da aprendizagem docente foram contemplados pelos fragmentos da fala de P2,
entretanto, seguido do Foco 3, o Foco 2 também apresentou grande incidência de
fragmentos.
Remetemos que P2 faz reflexões sobre a docência em geral, assim revela sua
percepção acerca da concepção da disciplina de Ciências, conforme os fragmentos [290]
e [291], nos quais diz que Ciência atribui significados das coisas e promove descobertas.
Logo, P2 acrescenta que os conteúdos referentes ao primeiro trimestre do ano letivo de
2016 foram relevantes e condizentes com a faixa etária dos alunos, visto os trechos [292],
[293], [294], [296] e[297], demonstram a análise da situação a posteriori sobre sua prática.
A docente realiza uma reflexão sobre sua própria prática, considerando a
importância da disciplina de Ciências diante das demais áreas de conhecimento, em
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concordância com os fragmentos [308], [309], [310], [311], [312] e [313], nos quais a P2
delineia que Ciências tem a mesma importância que as demais, porém acaba dedicando
mais tempo às demais, uma vez que considera que as outras disciplinas curriculares têm
mais conteúdo.
Desse modo, P2 revela nos trechos [327], [329], [330], [333], [338], [340], [341] e
[342] que no início de sua carreira não entendia o processo de ensino e de aprendizagem,
utilizando apenas interpretação de textos. Portanto, atualmente, dentro do possível, a
docente nas aulas de Ciências ministradas tenta conciliar o conteúdo curricular com o
cotidiano do estudante.
Por isso, ressaltamos a relevância da formação inicial que ofereça subsídios aos
professores para iniciar sua carreira como docente, bem como para que esses
conhecimentos sejam alicerce para aprimoramento e aprofundamento dentro das
oportunidades de formação continuada.
Assim, corroboramos com essa ideia de que a formação inicial pode e carece de
ser complementada pela formação continuada, de maneira progressiva e contínua, pois
os professores necessitam de novos conhecimentos para sua prática pedagógica, bem
como que a própria instituição ofereça oportunidades condizentes com seus desafios
cotidianos do ensino dos conteúdos em sala de aula.
Com base nesse contexto, P2 afirma que ninguém domina totalmente os
conceitos que envolvem uma disciplina, mas consciente da necessidade de pesquisa e de
estudar para ensinar tenta aprimorar sempre a prática docente. Isto posto, aferimos que
P2 realiza reflexão sobre sua prática e o seu conhecimento acumulado sobre esta, de
modo a resolver os problemas detectados no cotidiano escolar voltado ao ensino de
Ciências.
A professora, refletindo acerca do interesse dos alunos a respeito das aulas de
Ciências, evidenciados nos trechos [346], [347], [348], [349], [351], [352], [353], [354],
[355], [356] e [357], relata que os estudantes gostam de Ciências e suas aulas de
Ciências são bem diferentes das aulas de Matemática, considerando o interesse e a
imaginação dos alunos.
Pontuamos que, frente a novos problemas originados de sua prática, os quais não
conseguiu

resolver

no

momento

em

que

ocorriam,

P2

analisa

a

situação

sistematicamente. Todavia, a docente continua analisando e pensando sobre sua prática
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e o comportamento dos alunos, descrevendo que os estudantes apresentam um
comportamento não muito tranquilo, o que exige da professora mais firmeza em suas
solicitações com os mesmos, como vimos nos trechos [358], [359], [360] e [363].
Não obstante, considerando o Foco 3, P2 pensa a respeito das dificuldades
apresentadas pelos alunos no primeiro trimestre, entretanto revela que, no geral, eles
costumam compreender os conteúdos curriculares, mesmo sendo uma turma com
dificuldade de aprendizagem. Porém, destaca que os estudantes apresentam seus
conhecimentos prévios e os manifestam em suas aprendizagens verbalizando
determinados conceitos apresentados pela professora, conforme observamos nos
fragmentos [364], [365], [366], [367], [368], [369], [370], [371], [372], [373], [374] e [375].
Com relação ao Foco 2 – Conhecimento da docência –, explanamos que P2, a
partir do conhecimento na ação e com base na reflexão na ação, reflete acerca da sua
compreensão da disciplina de Ciências, uma vez que considera que Ciências é o
conhecimento do mundo e atribui significados às coisas, como podemos notar nos
fragmentos [284], [285] e [289].
Nesse sentido, P2 apresenta seu conhecimento in actu durante sua prática, de
maneira que aprimora seu conhecimento de casos, trazendo um repertório de
experiências didáticas que orientam a sua prática cotidiana diária, de acordo com os
fragmentos [326], [328] e [331], no qual traça um paralelo entre suas aulas ministradas no
início de carreira e as atuais, de maneira que afirma usar outros instrumentos didáticos.
Dessa maneira, percebemos que P2 soma os conhecimentos de sua formação
inicial aos conhecimentos da formação continuada, dentre eles aqueles advindos dessa
experiência da participação no projeto de desenvolvimento de sequências investigativas.
Assim, as experiências didático-pedagógicas, vivenciadas no projeto, mobilizaram antigos
e novos conhecimentos que vão sendo consolidados para o aperfeiçoamento profissional
e de sua prática docente, conforme explicita Pimenta e Lima (2004).
P2, com base em seu conhecimento in actu durante sua prática, descreve sua
ação em relação às regras que acorda com os estudantes para a boa comunicação em
sala de aula, como vemos nos trechos [361] e [362]. Por fim, a professora inicia sua
descrição do começo do desenvolvimento das atividades do Projeto de Iniciação
Científica, no qual reafirma as regras com os estudantes a fim de desenvolver as
atividades em grupo e, assim, permitir que os mesmos adquiram liberdade para dividir as
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atribuições necessárias para concluir as atividades, como observamos nos fragmentos
[377], [378] e [383].
Tal característica do ensino por investigação, a autonomia no processo de ensino
e de aprendizagem, tendo em vista que o ensino por investigação se realiza em um
ambiente de ensino e aprendizagem baseado na investigação, os estudantes e os
professores compartilham a responsabilidade de aprender e colaborar com a construção
do

conhecimento.

Assim,

no

ensino

por

investigação

são

aproximadas

as

responsabilidades com o processo de conhecer e de investigar a qual P2 está se
referindo em sua fala.
Preponderamos que acerca do Foco 1 – Interesse pela docência – P2 revela o
quanto foi gratificante ministrar os conteúdos curriculares do primeiro trimestre e foi
necessário voltar a estudar, conforme os fragmentos [302], [303] e [305]. Inferimos que P2
mantém o interesse pela docência e se mobiliza para exercer e para aprender, cada vez
mais, sobre a docência.
Apontamos também nos trechos [339] e [343], nos quais P2 acrescenta que pode
melhorar sua prática nas aulas de Ciências, buscando e aprendendo cada vez mais.
Desse modo, evidenciamos que a docente se sensibiliza para aprender o conteúdo, bem
como sobre o exercício de docência.
Desse modo, a aprendizagem docente advinda de sua formação continuada
busca sensibilizar o profissional para pesquisa e para investigação da prática docente,
das estratégias e das metodologias de ensino, fazendo dele um aprendiz do conteúdo que
será ensinado.
Ressaltamos que a respeito do Foco 4 – Comunidade docente – P2 sinaliza que
promove diversas trocas e conversas com os demais professores e conclui que com
frequência está fazendo cursos quando ofertado pela Secretaria de Educação, segundo
os trechos [314], [315], [318] e [319]. Dessa maneira, acentuamos que P2 participa de
atividades desenvolvidas em uma comunidade docente, aprimora suas práticas e o
diálogo com outros professores.
No que concerne ao Foco 5 – Identidade docente – P2 descreve sua trajetória
acadêmica e profissional, bem como sua identificação pela área de conhecimento da
Matemática nos fragmentos [282] e [283], no qual declaramos que P2 pensa em si como
profissional e reflete sobre sua identidade. A docente consolida uma identidade como
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alguém que atua como professor a partir dos processos de significação e de
ressignificação da sua prática e dando sentido à mesma, uma vez que atribui sentido à
ação pedagógica considerando sua história pessoal.
Nesse sentido, P2 considera que em relação aos conteúdos curriculares, na
disciplina de Ciências, às vezes há ausência de conhecimento científico para ensinar um
determinado conceito. Ainda, a docente ressalta que realiza pesquisas para relembrar
alguns conceitos, conforme o fragmento [307]. Tal constatação denota que P2 consolida
uma identidade como alguém que atua como professor a partir dos processos de
significação da sua prática e dando sentido à mesma, a partir de experiências
pedagógicas e pela busca do aprimoramento de sua ação como docente.
A partir disso, sublinhamos a relevância da formação continuada para que esse
espaço de reflexão da prática pedagógica e da construção da identidade profissional se
realize dentro da escola, dentro da sala de aula de cada professor. E, assim, conforme o
mesmo autor, a sala de aula se torna um espaço privilegiado na construção dos saberes
docentes e na construção da identidade do professor.
Por fim, os fragmentos da fala coletada por meio da entrevista inicial com a P2
foram caracterizados e acomodados segundo as características do Ensino por
Investigação sugerido por Zômpero e Laburú (2011, p. 79). Apresentamos essa
categorização a seguir na Tabela 9.
Tabela 9 – Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo as
características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e Laburú
(2011, p. 79)
Professora P2

Problema

Levantamento
de hipóteses

Engajamento
dos alunos

Busca por
informações
pelos alunos

Comunicação
e reflexão dos
estudos feitos
para os demais
alunos

377

Frases
Fonte: Autoria própria

Com relação à Tabela 9, destacamos que na fala de P2 encontramos apenas um
fragmento – [377] – no qual a professora faz menção à atividade pela qual deu início ao
desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica, onde relata o trabalho desenvolvido
em grupo pelos alunos. Considerando as características do ensino por investigação
inferimos que P2 está se referindo ao engajamento dos alunos. Desse modo,
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consideramos natural o número reduzido de fragmentos acerca do ensino por
investigação, uma vez que P2 se encontrava no processo de desenvolvimento e de
formação a respeito desta temática.
Do mesmo modo, o engajamento dos alunos é uma característica extremamente
relevante durante a realização das atividades investigativas dentro dessa estratégia de
ensino, pois, conforme Carvalho (2013), é preciso comprometimento do professor com o
ato de pesquisa como também do aluno, mas este último passará a assumir
responsabilidades nesse processo educativo e avaliar cada passo dado na pesquisa.

6.3.2.2 Entrevista final

Na continuidade apresentamos os registros interpretativos das falas da entrevista
final da professora P2, onde os fragmentos são indicados com números nos trechos da
fala da docente, ou seja, o número entre colchetes se refere à frase anterior anunciada
pela participante da pesquisa.
Ah assim, na verdade eu nunca tinha trabalhado com os alunos, assim em
iniciação científica... [386] então assim deu para perceber bastante assim que eles
são capazes de ir atrás do conhecimento e tudo mais. [387] Que a gente não fica
só transmitindo [388], mas que eles vão construindo junto. [389] Mas essa questão
assim... Agora os outros conteúdos, não que a gente esteja fazendo uma iniciação
científica, [390] mas... porque querendo ou não dá muito trabalho, eu não vou
mentir, [391] mas está bem mais, assim... A gente está passando mais coisas para
eles irem buscar também: [392] olha a gente vai trabalhar sobre sistema
imunológico, o que você sabe sobre isso, vão pesquisar e tudo mais. [393] Daí
cada um trazendo sua contribuição. [394] Então assim eu achei bem bacana, [395]
o projeto, no jeito geral, gostei bastante. [396] Ah o ponto positivo é que você tem
uma visão mais ampla neh. [397] Que você consegue,... [398] que os alunos
conseguiram construir o conhecimento. [399] Daí você vê que realmente eles
aprenderam, [400] então ponto positivo assim. [401] E também para mim, [402]
que querendo ou não foi um conhecimento para mim, [403] porque eu não tinha
muita noção, [404] porque assim na faculdade a gente tem mais a gente faz o
trabalho pra gente neh, [405] é diferente de você ensinar, [406] ainda que eles
errem os conceitos difíceis, [407] por exemplo: o que é hipótese, para eles assim,
eles não têm esse conceito ainda. [408] Mas foi mais essa questão mesmo de
positivo [409] que fez com que olhasse para matéria de Ciências de uma outra
maneira. [410] Os pontos negativos é que dá muito trabalho, não vou mentir. [411]
Assim, eu quero dizer assim, eles não compreendiam alguns conceitos [412] e aí
por mais que a gente explicasse, explicava, explicava, [413] eles não entendiam,
[414] e a questão também assim de trabalhar muito em grupo. [415] Como a gente
não trabalha muito em grupo, [416] aí eles acabaram entrando bastante em atrito,
[417] daí eu fui trabalhando todo tempo em relação a isso: olha se você está
trabalhando em grupo, você tem que dividir tarefas, cada um tem uma função, não
é só uma pessoa e tal. [418] Então assim no final já estava bem melhor, [419] mas
no começo eles entraram muito em atrito. [420] Porque assim eu vou ser muito
sincera, a gente acaba sendo muito prática, [421] você precisa dar conta de todos
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os conteúdos, [422] daí você já pensa nem vou juntar, [423] se não vai fazer
aquela bagunça e tudo mais. [424] Então, aí... quando fez os grupos aí um vinha e
dizia: porque eu vou fazer isso. [425] Aí eu já dizia: não gente, calma, cada um vai
fazer uma parte. [426] Daí na hora de fazer o diário de bordo daí que então que a
gente foi repassar, [427] não porque ele tem a letra feia, [428] daí eu dizia não
interessa que ele tem letra feia, ele também vai participar, todo mundo tem que
participar e tal. [429] Mas aí depois assim, deu para perceber no final eles já
amadureceram essa questão, principalmente as meninas, [430] elas brigavam
bastante. [431] Participaria. [432] Porque eu acho que é importante pros alunos
terem esse conhecimento, ter essa vivência. [433] Foi algo assim... supernovo
para eles terem ido lá, apresentar. [434] Eu não vou dizer assim, alguns não
ficaram assim do jeito que seria o ideal, [435] mas teve dois grupos que ficaram
bem bacaninha, [436] eles apresentaram bonitinho, sabe? [437] Então você vê
assim que teve um resultado bem positivo. [438] Então eu participaria sim. [439]
Primeiro a “P4” passou o geral, [440] aí querendo ou não você sempre passava as
orientações, [441] que foi através de e-mail, sempre qualquer dúvida a gente
entrava em contato com você e tinha as informações ali necessárias. [442] E aí
para mim foi tranquilo, [443] porque sempre mandava algo para você era
solucionado, era resolvido a questão, [444] não tive problema quanto a isso. [445]
Aí todo e-mail que você mandava ela “CM” imprimia, [446] passava para gente,
tudo certinho. [447] Sim, [448] eu montei uma pastinha assim com todos os
materiais que você, tanto os e-mails, tudo... [449] Então eu acabei utilizando sim,
[450] tanto em sala de aula quanto na hora de montar, tudo certinho. [451] Eu até
mostrei pros alunos, [452] a professora também está ajudando a gente a fazer
esse trabalho, [453] então até eles neh: quem é a [nome da pesquisadora]? [454]
Por isso que eles viram lá no dia, porque era uma pessoa assim que a gente
falava sempre. [455] Ah eu acho que o inicial ali, o problema, [456] que você ter a
noção do que é um problema. [457] Porque daí é o inicial, o ponto de partida do
trabalho. [458] Porque se você não tiver noção sobre o que vem... [459] o que eles
precisam estudar... como... [460] o trabalho fica fragmentado. [461] Olha na minha
opinião ele estava bem completo, porque ele tinha os exemplos. [462] Porque
querendo ou não, às vezes quando você está trabalhando com algo novo, [463]
você precisa de um exemplo, [464] então ali sempre estava assim,... olha comece
assim, pode ser assim, [465] então assim eu achei bem completo nessa questão.
[466] Não deixou nenhuma dúvida assim para mim, [467] foi tranquilo. [468] Então
a gente tinha um dia específico que era a sexta, pelo fato que a gente não tem
hora-atividade. [469] E aí a gente foi seguindo as etapas mesmo, eu fui seguindo a
Proposta, [470] eu achei que seria mais fácil, [471] tanto para mim [472] quanto
para eles. [473] E daí eu fui explicando cada parte... Nessa parte a gente precisa
ver isso. Aí algumas coisas a gente fez em sala,... na verdade a maioria a gente
construiu em sala, [474] porque eles começaram a discutir que: ah a gente não
tem como ir na casa do amigo. [475] Então eles traziam o material de pesquisa,
traziam, [476] daí a gente lia, discutia em sala. [477] Daí diversas vezes até a
gente discutiu o assunto só de um grupo com a turma inteira. [478] Porque daí era
mais socializado. [479] Senão eles ficavam muito dispersos, [480] tipo está aqui...
eles estão conversando... [481] daí então hoje a gente vai fala então desse
grupo... [482] daí viam o assunto do grupo, daí acaba que todo mundo sabia um
pouco do outro. [483] Daí foi mais ou menos assim que eu planejei. [484] Daí só
no final que a gente teve que fazer o diário... daí o diário também, eu montei os
grupos, [485] daí eu ia passando: olha a gente vai ter que passar esse agora,
[486] porque daí estava a lápis daí a gente foi passando tudo a limpo. [487] Mas
assim: foi difícil? Foi, não vou dizer, [488] mas ao mesmo tempo foi tranquilo. [489]
Ah que é assim, o conteúdo de Ciências é o que eles adoram. [490] Eles gostam
bastante. [491] Então, assim, diferença eu não vejo muito por esse lado. [492]
Agora a gente trabalhando os sistemas [493] eles são superinteressados, [494]
querem saber de tudo, questionam bastante, [495] participam bastante. [496]
Então parece assim que nessa questão não mudou muito não. [497] Eu vejo como
um avanço a curiosidade deles. [498] É assim eu vejo que agora eles têm um
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pouco mais da noção ampla, [499] assim... Do conhecimento, descobriram o
conhecimento de Ciências, do conteúdo. [500] Então eles já estão mais
questionadores mesmo. [501] Então... Assim como eu falei teve dois grupos que
se dedicou um pouquinho mais, [502] que pesquisaram mais, eles se
aprofundaram mais, se dedicaram mais. [503] Já dois eu tive meio que mediar
bem mais. [504] Assim, ajudar na construção de todas as etapas. [505] Teve dois
assim que conseguiu fazer tranquilo, ah gente a gente pode mudar isso. [506] Já
os outros, assim,... Até as questões da primeira, o que queria saber, ficaram muito
confusos e tal. [507] Desde... então como você falou dois foram melhores, [508] já
dois tiveram mais. [509] Mas assim é que é o perfil dos alunos, que são um pouco
mais desinteressados mesmo. [510] A minha turma é uma turma bem
desinteressada. [511] Então assim, para você atingir todos é bem difícil. [512]
Então eles estavam bem ansiosos, [513] que a gente fez uma pressão neh. [514]
Duas semanas ensaiando, ensaia, ensaia, e apresenta, [515] então assim eles
estavam bem ansiosos. [516] E chegando lá eu até achei que eles foram bem,
[517] assim,... Eles falaram bonitinho e tal. [518] Então assim, depois eles ficaram
extremamente orgulhosos: ai professora você que a gente fez, [519] a gente foi
elogiado pelo nosso trabalho, [520] estava superbom. [521] Então assim, foi bem
gratificante essa parte, [522] porque eles ficaram bem assim, bem feliz, [523] ainda
mais logo que ia ter assinatura de boletim, [524] daí os pais falaram que legal, eles
foram, elogiou e tudo o trabalho, [525] falaram que eles estavam superansiosos,
feliz por poder participar e tudo mais. Então assim, foi bem gratificante essa parte
[526] porque eles bem assim... Se sentiram importantes, [527] tipo: nossa eu estou
lá apresentando para professora [nome da pesquisadora], a Secretaria de
Educação vai estar lá. [528] Então eles ficaram bem entusiasmados. [529] Então a
gente conversou com os outros professores da escola porque a gente... [530] pelo
menos a minha turma... [531] a gente aplicou o questionário em outras turmas.
[532] Então a gente informou e tudo... [533] e aqui a gente é bem unidade... [534]
então nós do quinto ano sempre estávamos lá... [535] ah você já fez essa parte,
ah como você está fazendo, [536] como, por exemplo, o diário de bordo a “P5” e a
“P4” montaram um esquema... Olha a gente vai fazer assim e tudo mais. [537]
Então a gente trocou bastante ideia nessa questão... ah você já mandou isso e tal,
eu mandei assim, ficou assim, como ficou o seu,... [538] A gente trocou bastante
informação [539], mas entre a gente do quinto ano, [540] os outros professores a
gente mais... A gente informou o que a gente estava fazendo, [541] que eles iam
para sala, aplicar o questionário. [542] E foi tranquilo, [543] nem precisei ir com
eles, [544] eu deixei eles irem. [545] Eles foram, [546] aí eu orientei, [547] vocês
vão, chegar, se apresentam, fala que vocês estão fazendo um trabalho,... [548]
Então eles foram, recolheram o material, [549] tudo certinho, [550] foi bem bacana,
[551] bem independentes. [552] Então na verdade, não muito, [553] porque os
meus temas vieram muito deles. [554] Então eu deixei eles escolherem... deixei
eles escolherem... [555] Para eles ficarem à vontade. [556] Então o meu foi mais
astronomia, [557] que não cai tanto agora no quinto ano, [558] e aí vai falava mais
do sistema solar e tal, então foi mais esse... [559] e os outros... Desastres naturais
também [560] e um que era de alimentação que casou um pouquinho mais o
segundo trimestre. [561] Daí a gente até conversou sobre isso sobre alimentação
e então foi isso aí. [562] É porque daí não demanda tanto você tomar outro tempo.
[563] Se você casa com o conteúdo, [564] você não perde... [565] não que eu digo
perder tempo, [566] mas você utiliza para as duas coisas. [567] Aí, por exemplo,
você está trabalhando os conteúdos que têm que ser trabalhados, você já faz um
trabalho de iniciação científica... [568] Então se fosse ver... Seria melhor,... [569]
Mesmo... Por exemplo, para o ano que vem, então a gente vai trabalhar a
iniciação científica em cima desses temas, [570] daí vocês escolhem. [571] Porque
querendo ou não eles ficaram bem perdidos, [572] então eu tive que ficar: olha
gente tem esse exemplo, tem esse, o que vocês acham disso, [573] então assim
eu tive que conduzir. [574] Para mim a melhor forma de trabalhar seria pegar os
conteúdos. [575] Mas daí se você for pensar, [576] você amplia o conhecimento
deles, [577] deixando ele pesquisar o que ele quer, entendeu? [578] Porque ali os
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conteúdos são obrigatórios. [579] Se você for pensar, [580] assim, eles
escolherem, eles vão embora. [581] Então assim eu estou sendo egoísta, [582]
porque estou querendo ser prática comigo, [583] mas não pensando no meu
aluno. [584] Mas a gente conseguiu, [585] então das duas formas, maneiras,
dariam certo. [586] [...] Mas parabéns pelo seu trabalho, por sua dedicação,
porque se a gente já se esforçou [587]…

A partir da fragmentação feita acima, a partir das falas da entrevista final da
professora P2, a Tabela 10 a seguir apresenta esses trechos categorizados, conforme a
Matriz do Professor.
Tabela 10 – Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo a Matriz do
Professor
Professora
P2

A Epistêmico

B Pessoal

C Social
Fonte: Autoria própria

1
Gestão do segmento
P-S
(Conteúdo)

2
Gestão do segmento
P-E
(Ensino)

3
Gestão do segmento
E-S
(Aprendizagem)

410, 456, 462, 465, 466,
467, 468, 579.

386, 388, 390, 391, 392,
393, 397, 398, 402, 403,
404, 405, 406, 409, 411,
413, 416, 418, 421, 422,
423, 426, 427, 429, 432,
439, 445, 448, 449, 450,
451, 452, 457, 458, 459,
461, 463, 464, 469, 470,
471, 472, 474, 477, 478,
482, 484, 485, 486, 488,
489, 493, 497, 505, 514,
515, 524, 531, 534, 535,
536, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 553, 554,
555, 557, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570,
573, 574, 575, 576, 580,
583, 586.

387, 389, 394, 399,
407, 408, 412, 414,
419, 420, 424, 425,
430, 433, 434, 435,
438, 460, 473, 475,
480, 481, 483, 487,
496, 499, 500, 501,
503, 504, 506, 507,
509, 510, 511, 513,
517, 518, 528, 549,
551, 552, 556, 571,
577, 578, 581, 584.

395, 396, 401, 443, 520,
522, 582, 585.

431, 490, 491, 492, 494,
498, 519, 521, 523, 526,
527, 529.

440, 441, 442, 444, 446,
447, 453, 525, 530, 532,
533, 537, 538, 539, 540,
541, 587.

415, 436, 454, 455, 479,
512.

400,
417,
428,
437,
476,
495,
502,
508,
516,
550,
572,
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Observando a Tabela 10, ponderamos que os fragmentos da fala de P2 estão
concentrados na coluna 2 (gestão dos segmentos), de maneira que foram alocados 107
fragmentos, já na coluna 3 (gestão dos segmentos) foram alocados no total 77 fragmentos
e na coluna 1 (gestão dos segmentos) obtivemos poucos fragmentos alocados,
totalizando 8.
Destacamos que as maiores incidências de fragmentos se encontram alocadas na
relação epistêmica com o ensino, com a aprendizagem e com o conteúdo (linha A),
demonstrando as reflexões que P2 realiza acerca destes aspectos.
Nesse sentido, apontamos que P2 busca compreender melhor o ensino e tece
reflexões sobre a atividade docente e seu próprio desenvolvimento como professora,
conforme observamos nos fragmentos [386], [388], [390], [391], [392] e [393]. Nesses
fragmentos P2 revela que não havia utilizado o ensino por investigação como estratégia
de ensino, completando que como professora não fica apenas transmitindo conteúdo e
busca dar mais autonomia ao aluno para que eles pesquisem e estudem mais sobre os
conteúdos.
Partindo dessas reflexões da P2, sublinhamos o avanço profissional na percepção
de sua prática de ensino quanto aos tipos de saberes docentes necessários aos
professores. Nesse caso, percebemos que a docente aprimorou seus conhecimentos
disciplinares, bem como percebeu a necessidade do uso de estratégias que favoreçam a
autonomia dos alunos para desenvolver as sequências investigativas para produção de
suas pesquisas e obterem os resultados científicos.
Ao refletir acerca dos pontos positivos de ter participado no Projeto de Iniciação
Científica, P2 admite que as atividades fizeram com que ela ampliasse sua visão sobre a
identidade de ser professora, trazendo confiança e conhecimento, uma vez que em sua
graduação teve o contato com a prática investigativa no sentido de realizar pesquisas
durante sua formação inicial.
Tal reflexão de P2 corrobora com a ideia de que a formação docente tem esse
objetivo e esse pressuposto de contribuir para aprendizagem do fazer pedagógico. Desse
modo avaliamos, conforme esses autores, que nosso objetivo de contribuir para formação
docente é atingido pela percepção apresentada por P2, bem como ampliou nossas
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expectativas com a contribuição do ensino por investigação nas aulas de Ciências nos
anos iniciais do ensino fundamental.
Porém, quando P2 trata do ensino por investigação no contexto de ensino e de
aprendizagem, os conceitos são diferenciados, pois se trata de outro tipo de pesquisa
como forma de estudar e investigar o conteúdo e a forma de ensiná-lo aos seus alunos,
como confrontamos com os argumentos da P2 expostos nos fragmentos [397], [398],
[402], [403], [404], [405] e [406]. Assim, inferimos que P2 avalia a prática de pesquisar e
de ensinar seus alunos a pesquisar e busca ampliar o ensino que pratica se
fundamentando no ensino por investigação para atingir seus objetivos durante a
intervenção pedagógica.
P2 pontua que o ponto negativo das atividades de investigação é que dá
“trabalho” e, principalmente, no que se refere a organizar as ações dos alunos para
produzirem as atividades em grupo, uma vez que não estão habituadas a esse tipo de
estratégia. Desse modo, inferimos que para P2 participar do Projeto de Iniciação
Científica exige dedicação e comprometimento.
Essa reflexão de P2 denota o destaque e a importância dada ao engajamento dos
alunos na realização das atividades investigativas que se refere a uma característica do
ensino por investigação. Quando a docente nos relata que dá “trabalho” reflete sobre a
estratégia de ensino que, antes, pouco utilizada por ela em sala de aula, passou a ser
incorporada pelos alunos durante as aulas de Ciências, em especial devido à participação
no projeto, e assim ampliou as possibilidades de aprender de maneira coletiva por meio
da organização dos grupos.
De tal modo, essa percepção da P2, revelando a necessidade do engajamento
durante a realização das atividades investigativas, nos mostra que essa característica
somada às demais favorecem o desenvolvimento da autonomia dos alunos que vão
acabar conduzindo a construção de novos saberes, valores e atitudes pelos alunos e pelo
próprio professor da sala de aula.
Diante disso, P2 argumenta que precisa ser mais praticado em sua sala o
trabalho em grupo no que diz respeito a todos os conteúdos do currículo e, assim, os
alunos iriam se familiarizando mais com essa estratégia de trabalho coletivo entre eles.
No entanto, a professora afirma ter dialogado com seus alunos durante todo processo do
desenvolvimento das sequências investigativas e ter propiciado o trabalho de grupo de
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forma que todos participassem das ações solicitadas, conforme os fragmentos [411],
[413], [416], [418], [421], [422], [423], [426], [427] e [429]. Dessa maneira, evidenciamos
que P2 reflete sobre seu próprio desenvolvimento como docente que dialoga e explica
aos alunos como executar as tarefas em grupo (e o que ela reflete) e a maneira como se
relaciona com as atividades desenvolvidas, uma vez que P2 argumenta em sua fala que
tenta ser prática e unir os conteúdos do currículo para cumprir todos.
Após afirmar que diante da experiência de participação no Projeto de Iniciação
Científica participaria novamente, P2 descreve como desenvolveu sua prática de ensino
pautada na Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências. A
docente acrescenta que o ponto de partida exposto em avaliação à Proposta é o
problema acompanhado de exemplos. De acordo com P2, quando iniciamos o trabalho
com algo novo o exemplo se faz necessário e, nesse sentido, o uso de exemplos
indicados na Proposta facilitaram o trabalho pedagógico na perspectiva do ensino por
investigação tendo em vista todas as orientações dadas, como observamos nos
fragmentos [432], [439], [445], [448], [449], [450], [451], [452], [457], [458], [459], [461],
[463], [464], [470], [471], [472] e [474].
Com base nesses fragmentos que expressam a percepção da P2 quanto à
participação no projeto, avaliamos a importância da formação docente dentro do espaço
escolar frente aos desafios emergentes da prática de ensino, pois assim o professor se
coloca em processo de aprendizagem, de reflexão e de engajamento com sua própria
profissionalização.
Desse modo, a Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em
Ciências e a metodologia de trabalho desenvolvido por nós no projeto favoreceram essa
percepção qualitativa do processo formativo que acreditamos ressaltar o valor de
repensar as ofertas de formação docente, em especial a formação continuada em serviço
para que mais que um dever a ser cumprido pelo docente seja efetivamente um momento
de aprendizagem e de reflexo direto para sua prática pedagógica junto aos seus alunos.
Nesse contexto, consideramos que P2 realiza reflexões na busca de compreender
melhor sua relação com o ensino, pensando também acerca da atividade docente
desenvolvida e automaticamente a sua formação, pois reflete ainda que ao se deparar
com uma nova estratégia de ensino demonstra sua própria aprendizagem docente
durante as atividades.
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De tal modo, a formação docente expressa nas falas de P2 denota um aspecto
promissor para o aperfeiçoamento profissional quando se depara com novos saberes,
novas estratégias de ensino, que o faz analisar e refletir sua viabilidade e a validade de
sua aplicação em suas aulas. Portanto, interpretamos que esse processo formativo
favorece ao docente se colocar em processo de reflexão sobre a prática pedagógica
produzindo conhecimento sobre o fazer docente e tendo, ainda, mais autonomia em sua
prática pedagógica.
Difundimos que P2 realiza reflexões a respeito da maneira como realiza o
planejamento, as atividades e a organização dos alunos, segundo os fragmentos [484],
[485], [486], [488], [489] e [505]. Nesses trechos, a docente pontua que concluiu seu
planejamento e descreve sua ação durante as atividades em grupos, uma vez que mesmo
os alunos estando dispostos em grupos, ela realizava também atendimentos
individualizados

aos

estudantes.

Finalizando

e

retomando

a

avaliação

do

desenvolvimento do Projeto em sua sala de aula avaliou que o trabalho foi difícil, porém
tranquilo, pois foi durante todo o processo ajudando-os em todas as etapas.
Diante disso, destacamos que no que diz respeito aos saberes docentes para
gestão de classe está a organização de seu planejamento, que explicita diversos
conhecimentos pedagógicos. Portanto, quando P2 ressalta seu planejamento para sua
ação docente, articulamos com as ideias desses mesmos autores de que o planejamento
assume destaque no sistema didático constituído pelo professor em sua sala, pois ele
explicita o processo de interação com os alunos. E essa interação é crucial para o ensino
por investigação que será expresso na metodologia do professor em suas aulas.
À medida que P2 descreve sua prática de ensino, ela pontua que os problemas
de pesquisas levantados pelos estudantes não estavam de acordo com os conteúdos do
currículo propostos para aquela turma e período do ano letivo. Cabe aqui destacar que a
docente optou por deixar os alunos livres para a escolha do tema, e, assim, favoreceu o
surgimento de temas extracurriculares.
Por conseguinte, “deixar os alunos livres”, conforme mencionado por P2, reflete o
desenvolvimento da autonomia dos alunos vislumbrado na perspectiva do ensino por
investigação. Desse modo, promover essa autonomia é desencadear o engajamento dos
alunos para realizar as atividades e, assim, efetivamente constituir uma metodologia
adequada para se desenvolver pesquisa em Ciências com os alunos da educação básica.
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Ao mesmo tempo em que isso ocorreu nessa oportunidade do projeto, P2
argumenta que é possível desenvolver os conteúdos do currículo por meio do ensino por
investigação, como vemos nos trechos [553], [554], [555], [557], [558], [559], [560], [561],
[562], [563], [564], [565], [566], [567], [568], [569] e [570]. Diante disso, P2 explica que ao
abordar os conteúdos do currículo é possível desenvolver as atividades investigativas, o
qual sugere que para o ano seguinte os temas (conteúdos) a serem contemplados no
desenvolvimento do projeto necessitam ser restritos aos conteúdos curriculares, ao invés
de deixar livre para escolha dos alunos. Desse modo, percebemos que a professora
avalia que é importante seguir as orientações do currículo e utilizar o ensino de
investigação como estratégia de ensino para trabalhar estes conteúdos que contribuiriam
qualitativamente para o ensino de Ciências.
Isso reflete que o ensino por investigação consiste num conjunto de orientações
para desenvolver atividades com caráter investigativo, mas que não se restringe apenas à
disciplina de Ciências, podendo assim ser adaptada e ampliada para outros
conhecimentos curriculares.
Tendo em vista essas considerações expostas anteriormente por P2, analisamos
que ela explicita sua reflexão acerca da sua prática docente ao considerar que a melhor
forma para desenvolver o Projeto de Iniciação Científica seria utilizando os conteúdos
curriculares, porém das duas maneiras daria certo, como observamos nos fragmentos
[575] e [586].
De acordo com a relação pessoal com o ensino (linha B), P2 afirma que gostou
muito de participar e de desenvolver o Projeto de Iniciação Científica. A docente avaliou
que foi gratificante ver a apresentação dos alunos, conforme os trechos [395], [396], [443]
e [522], revelando o sentido pessoal que atribui ao ato de ensinar e o quanto isso
influencia em sua identidade pessoal.
Por fim, P2 esclarece e avalia seu sentimento como professor consoante com o
fragmento [582], no qual afirma ser egoísta quando privilegia sua prática de ensino em
detrimento da aprendizagem do aluno.
Considerando o ensino enquanto atividade social e interativa (linha C), P2
descreve sua interação com os demais professores, com a coordenadora da escola e com
a professora-pesquisadora desta investigação, no qual reconhece que há troca de
materiais e diversas conversas, como observamos nos fragmentos [440], [441], [442],
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[444], [446] e [447]. Nesses trechos, P2 confirma que recebeu as informações e as
orientações gerais referentes ao desenvolvimento do projeto pessoalmente ou por E-mail.
Quando P2 está descrevendo suas interações com os demais colegas de trabalho
dentro da escola, ela está nos mostrando momentos de formação continuada em serviço.
Momentos estes que acontecem todos os dias dentro de uma escola a partir de trocas de
experiências didáticas, de conhecimentos didáticos sobre um conteúdo ou uma disciplina,
e outros conhecimentos advindos de várias oportunidades de aprendizagem que são
partilhados no cotidiano escolar. Cabe ressaltar e retomar que esses momentos
constituem espaços e tempo de formação e estes favorecem ainda mais o
aprofundamento da prática pedagógica cada vez mais próxima à realidade à qual se
destina tendo em vista os desafios reais vivenciados pelos professores.
A professora apresenta suas reflexões acerca das avaliações dos pais que afetam
seu desenvolvimento enquanto professora, assim, P2 descreve que os pais elogiaram os
trabalhos dos filhos, conforme o fragmento [525].
P2 descreve ainda sua interação com os demais professores, na qual reconhece
que há troca de material e muitas conversas, como observamos nos fragmentos [537],
[538], [539], [540] e [541].
Destacamos em relação à aprendizagem dos alunos, coluna 3 (gestão dos
segmentos), que os fragmentos de P2 estão concentrados na relação epistêmica (linha
A), sendo alocados 59 fragmentos, revelando as reflexões realizadas por P2.
Nesse contexto, P2 esclarece que foi possível perceber por meio das atividades
que os estudantes são capazes de buscar o conhecimento, porém são (conhecimentos)
elaborados em conjuntos entre os alunos e a professora. Em síntese, P2 constata que é
possível identificar que os alunos aprenderam, conforme os trechos [387], [389], [394],
[399] e [400].
Percebemos

nestes trechos

mencionados

anteriormente

que

P2

busca

compreender a maneira como os alunos realizam a aprendizagem por meio das
atividades investigativas. Nessa busca por compreender como os alunos realizam a
aprendizagem, P2 admite que os alunos tiveram dificuldades em alguns conceitos como
na elaboração das hipóteses, segundo os fragmentos [407], [408], [412] e [414].
Porém, essas dificuldades resultaram em novas aprendizagens para eles, pois
aprenderam a desenvolver atividades investigativas, assumindo o compromisso de
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desenvolvê-las. Esses desafios e dificuldades enfrentados no desenvolvimento dessas
estratégias de ensino favorecem qualitativamente o processo, pois faz com que professor
e alunos tornem-se cada vez mais participantes ativos durante todas as etapas, quando
estão elaborando as questões, levantando hipóteses, analisando evidências e
comunicando os seus resultados aos demais.
Assinalamos que P2 reflete a respeito dos alunos com os conteúdos e com as
atividades desenvolvidas em grupos, bem como as dificuldades de aprendizagens
apresentadas naquele momento, conforme os trechos [417], [419], [420], [424], [425],
[428] e [430]. Assim, identificamos que P2 reconhece que os estudantes acabaram
entrando em conflitos, uma vez que não estavam habituados a trabalhar em grupos,
entretanto no final das atividades P2 admite que essa dificuldade foi superada e
concluíram as atividades de maneira colaborativa.
P2 reflete acerca da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos revelando
sua satisfação com as atividades concluídas e a apresentação dos trabalhos realizados,
segundo os fragmentos [433], [434], [435], [437] e [438]. Esses trechos revelam que P2
indica que para seus alunos foi importante ter a vivência de participar do projeto e de
realizar as atividades investigativas. A docente ressalta que o resultado foi positivo para
ela e para os alunos, tendo vista que principalmente para os alunos foi novidade
comunicar os resultados obtidos em forma de apresentação.
Ponderamos que P2, ao refletir acerca da aprendizagem dos alunos, explicita os
avanços dos mesmos em relação ao comportamento e à postura frente a novos
conteúdos curriculares, entretanto alguns avançaram menos, de acordo com os
fragmentos [495], [496], [499], [500], [501], [502], [503], [504], [506], [507], [508], [509],
[510] e [511]. P2 atesta que os alunos sempre foram questionadores, porém agora possui
uma visão ampla sobre a disciplina de Ciências e do conteúdo e dois grupos de alunos
não obtiveram um resultado melhor devido à falta de interesse dos mesmos.
Por conseguinte, P2 pontua que o professor amplia os conhecimentos dos alunos
permitindo-lhes pesquisar temas de seus interesses, conforme os fragmentos [577], [578]
e [581]. Dessa maneira, acreditamos que a professora busca constantemente
compreender a aprendizagem de seus alunos refletindo e procurando caminhos para o
seu êxito profissional e a aprendizagem dos alunos.
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Essas reflexões, em busca de seu aprimoramento profissional, remetem ao saber
docente e à formação continuada que são articulados durante essa possibilidade
apresentada por P2 quanto à ampliação de seus conhecimentos sobre a prática
pedagógica.
Dessa maneira, a busca pelo êxito profissional pelo próprio docente se configura
como espaço de ampliação e solidificação dos saberes docentes. Assim, afirmam que o
aperfeiçoamento, dado por meio da formação docente, quando ocorre e atinge esse nível
de reflexão e de percepção do docente, favorece a mudança qualitativa da escola e da
própria sala de aula.
Considerando a relação pessoal com a aprendizagem (linha B), P2 demonstra
suas preocupações com o interesse, motivação e envolvimento dos alunos com a
qualidade das interações que ocorrem na sala de aula, conforme os trechos [490], [491],
[492], [494] e [498]. P2 revela que os estudantes adoram o conteúdo de Ciências e
notamos como houve um avanço posterior ao desenvolvimento do projeto à curiosidade
dos estudantes em relação à entrevista inicial feita com esta docente.
Por fim, notamos que P2 acentua que a aprendizagem dos alunos e o quanto
determina sua identidade profissional, de acordo com os fragmentos [519], [521], [523],
[526], [527] e [529], nos quais P2 reafirma que os estudantes ficaram orgulhosos e felizes
após a apresentação dos resultados dos trabalhos, sentiram-se valorizados e foi
gratificante para ela enquanto educadora também.
Referente à relação com a aprendizagem de forma social (coluna C), P2
demonstra sua percepção quanto à manutenção de um ambiente propício às interações e
à aprendizagem dos alunos, conforme os fragmentos [415], [436] e [479]. A docente
nesses trechos aponta a dificuldade em trabalhar em grupo, porém o trabalho de alguns
grupos foi destacado, pois segundo P2 deu certo e a socialização das atividades
aconteceu de maneira qualitativa, favorecendo trabalhos bem sistematizados.
Por fim, P2 relata em sua fala, nos trechos [454] e [455], o envolvimento e a
curiosidade dos estudantes em conhecer e apresentar os trabalhos realizados para a
professora-pesquisadora desta investigação. Ponderamos que P2 demonstra sua
preocupação com a manutenção e incentivo junto aos alunos para realizarem a
comunicação dos trabalhos feitos. Já no trecho [512], P2 revela que atingir a todos os
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alunos é difícil. Inferimos que P2 se preocupa com a aprendizagem dos alunos e com o
gerenciamento dos trabalhos realizados em grupos.
De fato, ao oportunizar atividades investigativas, o professor compreende o
conhecimento prévio dos estudantes, motiva o trabalho em grupos, conduz o aluno a
verificar hipóteses e aprofundar o conhecimento científico. Bem como, os mesmos
autores salientam que o trabalho em grupo desencadeia em novos processos do ato de
conhecer e de pesquisar pelos alunos, fazendo com que os professores também
percebam as estratégias usadas pelos alunos para aprenderem os conteúdos que estão
pesquisando.
Considerando a relação epistêmica com o conteúdo (linha A), P2 considera que o
Projeto de Iniciação Científica fez com que os alunos tivessem um novo olhar para a
disciplina de Ciências (enfatizando a percepção do conteúdo), conforme o fragmento
[410]. Por conseguinte, a professora demonstra sua percepção a respeito do conteúdo da
Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, segundo os
fragmentos [456], [462], [465], [466], [467] e [468], em que destaca que a parte principal
da Proposta é o problema, contendo exemplos e apresentando de maneira bem completa
as orientações e as etapas do ensino por investigação.
Após a análise exposta anteriormente, alocamos as falas da entrevista final da P2
na Tabela 11 a partir dos FAD’.
Tabela 11 – Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo os FAD’
P2

Frases

Foco 1
395, 396,
401, 409,
432, 438,
448, 488,
519, 521,
550, 551.

398,
419,
439,
489,
522,

Foco 2
393, 394,
418, 421,
426, 427,
449, 452,
470, 476,
478, 482,
486, 487,
515, 532,
546, 547,
549, 555,
558, 559,
561, 573,
575.

407,
422,
429,
469,
477,
485,
493,
545,
548,
557,
560,
574,

Foco 3
386, 387,
389, 390,
392, 397,
400, 404,
406, 408,
412, 413,
415, 416,
420, 423,
425, 428,
431, 433,
435, 436,
443, 445,
451, 454,
456, 457,
459, 460,
462, 463,
465, 466,

388,
391,
399,
405,
411,
414,
417,
424,
430,
434,
437,
450,
455,
458,
461,
464,
467,

Foco 4
440, 441,
444, 446,
453, 530,
535, 537,
541, 587.

442,
447,
534,
539,

Foco 5
402, 403, 410.
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468,
473,
479,
483,
491,
495,
498,
501,
505,
508,
511,
514,
518,
524,
527,
531,
538,
543,
553,
562,
565,
568,
571,
577,
580,
583,
586.

471,
474,
480,
484,
492,
496,
499,
502,
506,
509,
512,
516,
520,
525,
528,
533,
540,
544,
554,
563,
566,
569,
572,
578,
581,
584,

472,
475,
481,
490,
494,
497,
500,
504,
507,
510,
513,
517,
523,
526,
529,
536,
542,
552,
556,
564,
567,
570,
576,
579,
582,
585,

Fonte: Autoria própria

Com relação à Tabela 11, observamos que os fragmentos da fala de P2 foram
alocados principalmente no Foco 3 – Reflexão sobre a docência, seguido pelo Foco 2 –
Conhecimento da docência. No entanto, identificamos que todos os Focos da
Aprendizagem Docente foram contemplados na fala de P2, o que evidencia a sua
constante

reflexão

sobre

o

processo

formativo

que

se

envolveu

durante

o

desenvolvimento do projeto.
Destacamos que P2 faz uma reflexão sobre sua própria prática, conforme os
fragmentos [386], [387], [388], [389], [390], [391] e [392], nos quais a professora analisa e
descreve que nunca havia utilizado o ensino por investigação como uma estratégia de
ensino. A docente destaca ainda que os alunos são capazes de buscar o conhecimento,
uma vez que não acontece apenas transmissão por parte do professor, e sim alunos e
professor buscam juntos o conhecimento dentro dessa Proposta de ensino.
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Nesse sentido, os professores na pesquisa possibilita que ele pesquise a própria
prática. Portanto, os mesmos autores afirmam que o professor e os alunos pesquisando
dentro da Proposta do ensino por investigação assumem sua relevância quando há essa
mudança de paradigma durante a prática pedagógica, como foi o caso da P2 que nunca
havia utilizado essa estratégia de ensino. Igualmente, essa mudança remete ao seu
processo formativo e de aprofundamento dos conhecimentos sobre a docência a partir
das experiências didáticas que possui dentro da sala de aula e nas partilhas com os
demais colegas e com a pesquisadora desta investigação no desenvolvimento do projeto
de Iniciação Científica.
Por

conseguinte,

P2

continua

refletindo

sobre

sua

prática

e

analisa

sistematicamente a situação vivenciada a partir do desenvolvimento do projeto, segundo
os trechos [397], [399], [400] e [404]. Nesses trechos a professora admite que no início
não tinha noção da Proposta de ensino, mas que depois passou a acreditar que tanto ela
como os alunos seriam capazes de elaborar o conhecimento dentro da Proposta de
investigação em Ciências.
Tal percepção de P2 nos revela a importância do processo de crescimento
profissional obtido pela docente junto a seus alunos ao modo em que participou
ativamente dessa oportunidade formativa. A formação docente continuada em serviço
assumiu o papel de traduzir um novo processo pedagógico em novos conhecimentos para
a docente P2, servindo assim de base para promover articulações com os conhecimentos
pedagógicos da formação inicial e alicerçá-los com os novos conhecimentos adquiridos
na formação continuada.
A partir do desenvolvimento das atividades, P2 reflete a respeito dos pontos
negativos no desenvolvimento das sequências investigativas, conforme os fragmentos
[411], [412], [413], [414], [415], [416], [417], [420], [423], [424], [425], e [430]. Nesses
trechos, a docente descreve que no início do Projeto teve um agravante que lhe exigiu
maior demanda de trabalho: o trabalho em grupo e a dificuldade dos alunos de
compreender alguns conceitos. Essas dificuldades surgiram uma vez que admitiu que
quase nunca oportunizava aos alunos executar tarefas em grupos. No entanto, a P2 relata
que estas dificuldades iniciais foram superadas até o final do desenvolvimento da
Proposta do ensino por investigação. Pelo exposto, verificamos que P2 faz reflexão sobre
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sua própria prática pedagógica e também analisa os novos problemas que surgem na
prática docente após ela acontecer em sala de aula.
P2 continua refletindo sobre sua prática docente, conforme os trechos [433],
[434], [435], [436] e [437], a qual relata que a experiência de apresentar e de comunicar
os resultados obtidos foi nova para os alunos e alguns trabalhos apresentaram algumas
fragilidades, porém todos atingiram o objetivo da Proposta de maneira satisfatória.
As percepções de P2 nos fazem refletir sobre os saberes experienciais advindos
dessa oportunidade formativa para sua prática docente. Assim, os saberes experienciais
são aqueles apropriados por meio das experiências individuais e coletivas sobre o saber-fazer e o saber-ser, isto é, a docente P2 a partir de suas vivências no cotidiano de sua
sala de aula e nas aulas de Ciências por meio do ensino por investigação promoveu
conhecimentos práticos da docência, fazendo com que ela percebesse esse movimento
de atuação como espaço e tempo de formação profissional.
Enfatizamos que P2, ao detalhar a contribuição da Proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, expõe e analisa a situação
sistematicamente, mostrando seu envolvimento com a pesquisa e com a reflexão a
posteriori sobre sua prática e o seu conhecimento acumulado sobre ela, de acordo com
os fragmentos [450], [451], [456], [457], [458], [459], [460], [461], [462], [463], [464], [465],
[466], [467], [468]. Nesse sentido, P2 explica que utilizou e que consultou a Proposta
(Produto Educacional), e que este contribuiu consideravelmente com sua prática, uma vez
que o mesmo trazia exemplos não deixando dúvidas no momento de sua utilização.
Portanto, esse envolvimento da P2 com a pesquisa nos faz analisar a importância
da formação do professor pesquisador em sua própria prática pedagógica que favorece
diretamente para sua formação e para o processo de ensino e de aprendizagem.
Por conseguinte, P2 tece reflexões sobre sua prática docente e sobre o
desenvolvimento das aulas de Ciências, conforme os trechos [490], [491], [492], [494],
[495], [496], [497], [498], [499], [500] e [501]. Nestes fragmentos a docente afirma que os
alunos adoram os conteúdos de Ciências, são interessados e questionadores, uma vez
que as atividades investigativas contribuíram ainda mais para despertar a curiosidade dos
alunos.
Tendo em vista essa percepção apontada por P2 percebemos que a prática
pedagógica no ensino por investigação favorece estimular a curiosidade dos alunos no
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processo de formação do pensamento científico e de aprofundamento na investigação
pretendida, que por sua vez surgem a partir das curiosidades advindas do cotidiano
infantil que vão despertando o interesse dos discentes para o contexto da pesquisa.
Nesse contexto, P2 pontua que os alunos estavam bastante ansiosos para a
apresentação dos trabalhos realizados, porém receberam elogios após as apresentações
e se sentiram realizados. Desse modo, P2 continua pontuando que a apresentação
promoveu o entusiasmo dos alunos e que foi gratificante para a mesma, mencionado nos
fragmentos [513], [514], [516], [517], [518], [520], [523], [526], [527], [528] e [529]. Dessa
maneira, verificamos que P2 realiza a reflexão a posteriori sobre sua prática e o seu
conhecimento acumulado sobre ela.
Destacamos que P2 faz uma reflexão sobre sua própria prática e analisa
sistematicamente o envolvimento de outros professores da escola a partir de seu
posicionamento, contemplados nos fragmentos [531], [533], [536], [538], [540], [542], [543]
e [544]. Isso é percebido uma vez que a docente relata ter informado tudo sobre o Projeto
de Iniciação Científica para as demais turmas envolvidas, isto é, para as turmas que
responderam aos questionários de seus alunos e, em seguida, pontuou que entre as
demais professoras dos 5º anos inscritas no Projeto houve bastante troca.
Por fim, P2 reflete sobre a docência em geral articulando com as atividades
desempenhadas por ela, citadas nos trechos [554], [556], [562], [563], [564], [565], [566],
[567], [568], [569], [570], [571], [572], [576], [577], [578], [579], [580], [581], [582], [583],
[584], [585] e [586]. Nesses fragmentos P2 inicia refletindo sobre seus temas
desenvolvidos nas atividades investigativas, pois segundo a mesma foram opções dos
alunos, embora teve um grupo de alunos que optou por pesquisar sobre alimentação e
este tema coincidiu com o conteúdo curricular do trimestre em questão.
Nesse sentido, P2 argumenta que, na medida em que foram desenvolvidas as
atividades do Projeto de Iniciação Científica, foi possível contemplar o conteúdo do
currículo. A partir deste exemplo, a docente conclui que para o professor seria ideal
articular os conteúdos curriculares com o desenvolvimento das atividades investigativas,
entretanto para o aluno o ideal seria deixá-lo ter autonomia para a escolha do tema.
A escolha do tema pelos próprios alunos é uma das etapas do ensino por
investigação que favorece o desenvolvimento da autonomia dos discentes e o
engajamento deles durante a realização das atividades.
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Relativo ao Foco 2 – Conhecimento da docência –, P2 descreve sua ação e sua
postura em sala aula durante o desenvolvimento de um conteúdo do currículo (sistema
imunológico), segundo os fragmentos [393] e [394]. Destacamos, a partir dessa fala de
P2, o conhecimento in actu do professor durante sua prática, refletindo e analisando cada
aspecto de sua docência e do ensino dos conteúdos na disciplina de Ciências.
P2 apresenta ainda o conjunto de conhecimentos necessários aos docentes para
o desenvolvimento de sua prática profissional, ao passo que relata sua ação docente,
conforme os fragmentos [418], [421], [422], [426], [427] e [429]. Nesses trechos P2
descreve aos alunos como precisa acontecer o trabalho em grupo, pois dentro do grupo,
segundo a professora, cada um tem uma função e conduz a atividade em grupo a fim de
que o objetivo comum do grupo seja atingido a fim de que cada aluno cumpra com sua
tarefa.
Em seguida, P2 afirma que a partir da Proposta (Produto Educacional) montou
uma pasta com todas as orientações, na qual seguiu etapa por etapa descrita no mesmo
e apresentou a Proposta para os alunos que também traziam material de pesquisa de
casa e discutiam nas aulas, de acordo com os fragmentos [449], [452], [469], [470], [476],
[477] e [478]. Inferimos que, por meio destes fragmentos, P2 demonstra o conjunto de
conhecimentos necessários aos docentes para o desenvolvimento de sua prática
profissional, bem como o conhecimento in actu do professor durante sua prática.
Por fim, P2 continua descrevendo sua ação em relação ao desenvolvimento do
diário de bordo e o trabalho em grupo dos alunos, uma vez que os mesmos realizaram as
atividades e reescreveram corrigindo os pontos necessários, mencionados nos
fragmentos [485], [486], [487]. Assim, pontuamos que a docente elenca e coloca em
prática seus conhecimentos necessários para o desenvolvimento de sua prática
profissional.
Dessa forma, P2 descreve como os alunos realizaram a coleta de dados, uma vez
que a professora afirma ter atribuído autonomia aos alunos para entrarem nas outras
turmas, explicarem no que consistia o trabalho e assim coletarem os dados. Do mesmo
modo, a docente permitiu que os alunos escolhessem os temas a serem investigados,
mesmo que a escolha dos alunos não fosse condizente com o conteúdo do currículo. A
mesma reconheceu que seria melhor que os temas permanecessem dentro do conteúdo
do currículo, segundo os fragmentos [545], [546], [547], [548], [549], [555], [557], [558],
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[559], [560], [561], e [575]. Dessa maneira, P2 sistematizou seu conhecimento acerca da
docência e da sua prática profissional avaliando os saberes disciplinares e os saberes
experienciais.
Observando o Foco 1 – Interesse pela docência –, P2 pontua sua visão, seu
envolvimento e seu interesse pela docência a partir da experiência vivenciada, conforme
os fragmentos [395], [396], [398] e [401]. Em sua fala expressa nesses trechos, a
professora relata que, de modo geral, gostou bastante de participar do Projeto e que foi
capaz de conduzir as atividades de maneira satisfatória dentro da Proposta do ensino por
investigação.
Destacamos que P2 se mobilizou para exercer a docência e aprender, cada vez
mais, sobre a docência em Ciência pautada no ensino por investigação, conforme os
trechos [432], [438], [439], [488] e [489]. Comumente, a docente afirma que mesmo
depois das dificuldades enfrentadas, participaria novamente do Projeto, pois os resultados
foram positivos. Nesse sentido, nos faz perceber que essa oportunidade formativa
agregou conhecimentos a P2 e se aproximou de suas expectativas de aprendizagem
docente. Dessa maneira, salientamos que a importância da formação continuada está
próxima aos desafios enfrentados pelos docentes em seu contexto de ensino.
P2 mantém seu interesse, seu envolvimento emocional, sua curiosidade e sua
motivação com a docência, na medida em que expõe o sentimento de orgulho e de
satisfação apresentados pelos alunos após a apresentação dos resultados. Também
complementa afirmando que esta etapa de apresentação dos resultados foi muito
gratificante, segundo os fragmentos [519], [521], [522] e [551].
Analisando o Foco 4 – Comunidade docente – sinalizamos que nas falas de P2
aparecem as atividades desenvolvidas em uma comunidade docente, de maneira que a
docente aprimora suas práticas com outros professores, partilhando troca de
experiências, assimilando valores dessa comunidade escolar e desenvolvendo a reflexão
coletiva, em consonância com os fragmentos [440], [441], [442], [444], [446], [447] e [453].
Nesses trechos, a docente P2 relata que uma professora de sua escola que se inscreveu
no Projeto e participou do curso de formação passou as primeiras informações,
posteriormente recebeu as orientações da professora-pesquisadora desta investigação,
inclusive orientações via E-mail, e a coordenadora pedagógica da escola contribuiu
providenciando os materiais necessários para realização das sequências investigativas.
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Nesse sentido, P2 afirma que as professoras dos 5º anos são bem unidas e
compartilham materiais e informações. Entretanto, com os demais professores da escola
foi apenas comunicado o que as professoras estavam fazendo sem muitos detalhes.
Desse modo, P2 tece elogios à professora-pesquisadora, conforme os fragmentos [530],
[534], [535], [537], [539], [541] e [587], ressaltando a importância das orientações e do
trabalho desenvolvimento nas escolas. Pontuamos que a docente partilha troca de
experiências assimilando valores dessa comunidade escolar e desenvolvendo a reflexão
coletiva sobre a docência.
Ressaltamos que, geralmente, no Foco 5 – Identidade docente – são encontrados
menos fragmentos das falas de P2. Entretanto, vale reforçar que a identidade docente
permeia toda a atividade desenvolvida pela docente, porém foram alocados 3 fragmentos
narrativos nesse foco. P2 admite como ponto positivo do desenvolvimento do Projeto a
aprendizagem dos alunos, mas principalmente a sua aprendizagem [402], quando revela
“querendo ou não foi um conhecimento para mim” [403]. Por fim, a docente revela que
passou a admirar o conteúdo de Ciências de outra maneira, segundo o trecho [410].
Elucidamos que P2 pensa em si como profissional e reflete sobre sua identidade,
consolidando uma identidade como alguém que atua como professor a partir dos
processos de significação e de ressignificação da sua prática.
Com base nessa reflexão feita por P2, avaliamos que a docente está mostrando a
constituição de sua identidade docente por meio da expressão de alegria com o
desenvolvimento de seus alunos, com as aprendizagens que eles adquiriam ao
desenvolver as atividades investigativas. De tal modo, no Foco 5 [Identidade docente] o
professor pensa em si como profissional e reflete sobre sua identidade, consolida uma
identidade como alguém que atua como professor a partir dos processos de significação e
ressignificação de sua prática e dando sentido à mesma, a partir de experiências,
expectativas, história pessoal, contexto e o desejo de ser professor. Tais pressupostos
que podemos encontrar nessa reflexão apresentada por P2 ao participar do projeto e
perceber as aprendizagens de seus alunos e suas aprendizagens como profissional.
Após as análises feitas da entrevista final da P2 a partir dos FAD’, dedicamos a
acomodar e caracterizar os fragmentos, conforme as características do Ensino por
Investigação sugerido por Zômpero e Laburú (2011, p. 79). Essa categorização está
exposta na Tabela 12.
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Tabela 12 – Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo as
características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e
Laburú (2011, p. 79)
Professora P2

Problema

456, 457.

Levantamento
de hipóteses
408.

Frases

Engajamento
dos alunos

Busca por
informações
pelos alunos

415, 416, 425,
482, 485, 502.

387, 392, 476,
498, 578, 581.

Comunicação
e reflexão dos
estudos feitos
para os demais
alunos
434, 437, 479,
483, 515, 528.

Fonte: Autoria própria

Analisando a Tabela 12, notamos que P2 apresentou em sua fala as cinco 5
características do ensino por investigação, segundo Zômpero e Laburú (2011),
diferenciando da entrevista inicial que contemplou em sua fala apenas uma característica
referente ao engajamento dos alunos.
Observamos na fala de P2 que aconteceram maiores incidências de fragmentos
no engajamento dos alunos, busca por informações pelos alunos e comunicação e
reflexão dos estudos feitos para os demais alunos, totalizando 6 fragmentos em cada
característica, em detrimento das demais características do ensino por investigação: o
problema e a hipótese.
Notamos que P2 menciona o problema de pesquisa em 2) fragmentos, [456] e
[457], cujos trechos a docente ressalta que o problema é o ponto de partida das
atividades desenvolvidas. Já o levantamento de hipóteses apareceu em apenas um
fragmento, [408], no qual P2 argumenta que os alunos apresentaram dificuldades por não
terem o domínio do conceito em questão.
Considerando o engajamento dos alunos, P2 aponta como uma dificuldade dos
alunos se envolverem e realizarem o trabalho em grupo, talvez como a própria P2 afirma
por não estarem habituados a esse tipo de situação. Porém, no término das atividades
realizaram o trabalho em grupo e se dedicaram, segundo os segmentos [415], [416],
[425], [482], [485] e [502], os quais mostra que os alunos souberam desenvolver as
atividades investigativas de maneira coletiva.
Relativo à busca por informações pelos alunos, P2 afirma que os alunos são
capazes de ir à busca do conhecimento e ela mesma faz solicitações para os alunos irem
buscar informações acerca dos conteúdos curriculares. Desse modo, P2 ressalta a
importância dos alunos investigarem e buscarem assuntos do seu interesse, o que
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contribui para a curiosidade dos mesmos, segundo os fragmentos [387], [392], [476],
[498], [578] e [581].
Ponderando acerca da característica de comunicação e reflexão dos estudos
feitos para os demais alunos, segundo Zômpero e Laburú (2011), os fragmentos [434],
[437], [479], [483], [515] e [528] mostram que para P2 foi algo novo para os alunos terem
ido a um local diferente da escola para apresentar os resultados. Ainda relata que, no
decorrer das aulas, os grupos comunicavam suas pesquisas socializando com a turma
toda, porém se sentiram mais valorizados apresentando para a comunidade externa,
como, por exemplo, para a professora-pesquisadora desta investigação.
Com base nessas percepções e reflexões de P2, percebemos a apropriação do
processo de ensino pautado no ensino por investigativa, e como sinaliza Carvalho (2013),
o professor quando se engaja no processo favorece a aprendizagem dos seus alunos e o
próprio contexto investigativo em que se realizam as atividades.
Verificamos que na entrevista final P2 se apresentou mais segura e confiante a
respeito de suas práticas em sala de aula, já na entrevista inicial aparentou-se insegura e
com medo se alcançaria os resultados desejados. Porém, no decorrer das atividades é
possível perceber o envolvimento da docente para que as sequências investigativas se
realizassem de maneira satisfatória e seus alunos pudessem desenvolver suas pesquisas
e atingir seus objetivos de aprendizagem e de pesquisa de algo que era de interesse
deles.
Evidenciamos, por meio desta pesquisa, que P2 assimilou o processo de
realização das atividades investigativas, isto é, compreendeu no que consiste o ensino
por investigação e suas características, expondo sua mudança de postura e abertura
pedagógica para novas reflexões acerca de sua prática de ensino em Ciências.
Ponderamos que o exposto representa uma contribuição do desenvolvimento das
atividades viabilizadas e da participação nesta pesquisa para a formação profissional de
P2.
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7 PARA ALÉM DOS DADOS: POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS

Neste capítulo serão apresentadas as possibilidades interpretativas geradas a
partir das falas iniciais e finais, com o interesse de aprofundar a análise das unidades de
sentido, categorizadas de acordo com as relações com o saber, epistêmicas, pessoais e
sociais, bem como os FAD’ e as características do ensino por investigação.
Dessa maneira, identificamos as mudanças ocorridas nas falas das professoras
participantes desta investigação, percepções e as reflexões dos envolvidos na pesquisa a
partir do desenvolvimento das sequências investigativas características do ensino por
investigação, apresentadas pelos dados presentes no capítulo anterior.
Em seguida, analisamos como essas percepções e as reflexões podem compor a
aprendizagem docente a partir da formação continuada. E, por fim, apresentamos as
contribuições e as considerações dos participantes ao Produto Educacional que
favoreceram a sua avaliação e sua reformulação.

7.1 AS PERCEPÇÕES DE P1 SOBRE AS RELAÇÕES COM O SABER, A APRENDIZAGEM DOCENTE E
O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO

A seguir apresentamos as interpretações a partir da categorização das falas da
professora P1, analisando e comparando a entrevista inicial e final da mesma.
Revelamos que a fala inicial de P1 foi fragmentada em 123 trechos interpretativos,
entretanto a entrevista final apresentou 158 fragmentos. Podemos inferir que durante a
entrevista final a docente se apresentou mais confiante e à vontade para expressar-se
sobre a Proposta que ela desenvolveu em sua sala de aula.
Nesse sentido, notamos que as acomodações dos fragmentos da fala inicial de
P1, identificadas na Tabela 1 – Acomodação e caracterização das respostas de P1,
segundo a Matriz do Professor, permearam todas as colunas da Tabela, isto é, P1
contemplou em sua fala aspectos relevantes acerca do conteúdo, do ensino e da
aprendizagem. Porém, predominantemente suas falas permaneceram na relação
epistêmica com o ensino, apesar de P1 apresentar preocupações com o conteúdo, com o
ensino e com a aprendizagem (linha A).
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Destacamos que na entrevista final ocorreu algo semelhante, uma vez que na
Tabela 4 as falas de P1 permaneceram predominantemente na relação epistêmica com o
ensino, apesar de apresentar preocupações com o conteúdo, com o ensino e com a
aprendizagem (linha A).
Notamos que, na Tabela 1, os fragmentos alocados na relação social com o saber
(linha C) ficaram distribuídos entre as preocupações com o conteúdo, ensino e a
aprendizagem. Entretanto, na Tabela 4 da entrevista final, os fragmentos da fala foram
alocados na coluna do ensino em maior quantidade, evidenciando as inseguranças
pessoais produzidas em decorrência da interação com os outros (alunos, pais,
professores, administradores etc.), do reconhecimento pelo apoio de outras pessoas, no
qual as avaliações e opiniões afetem seu desenvolvimento.
Ainda olhando para as Tabelas 1 e 4, ressaltamos que ocorreu um deslocamento
da preocupação de P1 em relação ao conteúdo para a aprendizagem dos alunos, isto é,
na Tabela 1 havia 39 fragmentos alocados na coluna 1 (gestão de segmentos), enquanto
na entrevista final esse número foi reduzido para 13 fragmentos. Assim, a coluna 3
(gestão de segmentos) na entrevista inicial havia 34 fragmentos e na entrevista final esse
número aumentou para 51 fragmentos.
Elucidamos que, observando a Tabela 2 – Acomodação e caracterização das
respostas de P1, segundo os FAD’ – os fragmentos da fala de P1 acomodaram-se
principalmente no Foco 3 – reflexão sobre a docência. O mesmo ocorreu na entrevista
final com os fragmentos alocados na Tabela 5. Contudo, ressaltamos que no Foco 5 –
Identidade Docente – teve um aumento de falas alocadas em comparação com a Tabela
2, demonstrando nas falas que P1 pensou mais em si enquanto profissional e sobre sua
identidade docente após sua participação nesta pesquisa.
Ao analisar a Tabela 3 – Acomodação e caracterização das respostas de P1,
segundo as características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e Laburú
(2011, p. 79) – encontramos apenas dois fragmentos alocados na característica
comunicação e reflexão dos estudos feitos para os demais alunos, uma vez que
consideramos natural o número reduzido de fragmentos acerca do ensino por
investigação, posto que P1 estava no processo de desenvolvimento e formação a respeito
desta temática.
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Todavia, após participar desta investigação e desenvolver as atividades
investigativas, identificamos 4 características do ensino por investigação, segundo
Zômpero e Laburú (2011), presentes na fala de P1 durante a entrevista final, sendo que
apenas não contemplou a característica referente ao problema, diferentemente da
entrevista inicial. Nesse contexto, inferimos que há indícios na fala da docente que
apontam para uma mudança de argumentação e de reflexão durante e posteriormente a
participação desta investigação, uma vez que as características das atividades
investigativas passaram a permear seu discurso.
Salientamos que P1, ao explicar como compreende a disciplina de Ciências na
entrevista inicial, utilizou uma definição mais próxima das crianças, como podemos
observar nos fragmentos [13], [14], [15] e [16], nos quais afirma “Eu acredito que Ciências
engloba tudo no cotidiano da criança, no cotidiano da nossa vida, [13] é tudo que a gente
estuda relacionado aos meios vivos né e não vivos também, [14] então e as Ciências nos
ajuda muito né, [15] nos ajuda a entender fenômenos que acontecem no nosso dia a dia,
na natureza, na vida das crianças, em tudo isso. [16]”. Porém, na entrevista final, após o
desenvolvimento das sequências investigativas, percebemos a docente mais tranquila e
assim sua compreensão acerca da disciplina de Ciências tornou-se mais abrangente
demonstrando um avanço, como podemos observar os fragmentos [129], [130] e [131],
que a mesma descreve: “Na verdade o ensino de Ciências engloba tudo, [129] tudo que é
do mundo todo, [130] todos os aspectos vivos, não vivos, tudo que nós temos no
ambiente, tudo que temos no nosso corpo, relacionado a tudo isso. [131]”.
Ponderamos que na entrevista inicial P1, ao passo que descreve sua prática de
ensino, menciona seu contato com os conteúdos da disciplina de Ciências no início do
ano letivo e retrata sua preocupação com a quantidade de conteúdos e reação diante do
novo, conforme os fragmentos [38], [39] e [40]. Entretanto, na entrevista final, ao
mencionar sua prática de ensino a partir dos conteúdos curriculares, notamos que há uma
mudança de preocupação, se antes sua preocupação maior permeava os conteúdos
curriculares, na entrevista final passou a ser a aprendizagem dos alunos, de acordo com
os fragmentos [141], [142], [143], [144] e [145].
Corroboramos que na entrevista inicial ao ser questionada se os alunos
apresentam dificuldades de aprendizagem na disciplina de Ciências, P1 afirma que os
educandos apresentam bastante dificuldade, pois seus conhecimentos prévios são
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distintos do conhecimento científico, de acordo com os fragmentos [99], [100], [101] e
[102]. Apesar disto, na fala da entrevista final a docente evidenciou avanços na
aprendizagem e mudança na postura dos alunos, uma vez que a mesma afirma que os
educandos aprimoraram a criticidade, segundo os fragmentos [123], [124], [151], [152],
[258], [259] e [260].
Ponderamos, em comparação da entrevista inicial com a final, que P1 teve uma
mudança em sua postura, visto que em sua fala afirma “E esse projeto é totalmente
diferente do que eu estava acostumada a fazer, [173] porque aí eu tive que deixar eles
fazerem para eles terem autonomia [174]”, manifestando evidências de possíveis
modificações de postura pedagógica e de abertura para novas reflexões sobre sua prática
de ensino em Ciências.
Consideramos que na entrevista inicial P1 apresentou em sua fala indícios de sua
abertura para aprimorar a sua formação docente, segundo os fragmentos [87], [88] e [89],
no qual a docente afirma que ainda há muito que aprender e buscar cada vez mais a
excelência. Já na entrevista final, a docente conclui que gostaria de desenvolver
novamente as atividades investigativas e acredita que essa estratégia de ensino
acrescentou muito enquanto profissional, segundo os fragmentos [157], [158], [179] e
[180].
Neste sentido, ponderamos que os trechos interpretativos de P1 contribuem com
indícios de que houve um processo de formação continuada na qual ela participou
ativamente e que adquiriu novos conhecimentos quanto a uma nova Proposta de ensino
composta por estratégias que vincularam seus conhecimentos teóricos e práticos da
docência.

7.2 AS PERCEPÇÕES DE P2 SOBRE AS RELAÇÕES COM O SABER, A APRENDIZAGEM DOCENTE E
O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO

A seguir apontamos as interpretações a partir da categorização das falas da
docente P2, analisando e ponderando acerca da entrevista inicial e final da mesma.
Ressaltamos que a fala inicial de P2 obteve cento e três 103 trechos
interpretativos, entretanto a entrevista final apresentou 201 fragmentos. Assim, refletimos
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que no decorrer da entrevista final a professora mostrou-se mais segura e à vontade para
manifestar-se a respeito do desenvolvimento das atividades investigativas.
Destacamos que os fragmentos da fala de P2 alocados na Tabela 7 –
Acomodação e caracterização das respostas de P2, segundo a Matriz do Professor –
permearam todos os campos da Tabela, porém os fragmentos se concentraram na
relação epistêmica (linha A) com o conteúdo, ensino e aprendizagem. Entretanto, o total
de fragmentos da fala de P2 alocados nas colunas 2 e 3 (gestão dos segmentos) da
Tabela ficaram bem próximos, evidenciando que ao passo que P2 se preocupa com sua
prática de ensino também se preocupa com a aprendizagem dos alunos.
No entanto, ao observar os fragmentos da fala da entrevista final na Tabela 10,
notamos que, assim como na entrevista inicial, os fragmentos também se concentraram
nas colunas 2 e 3 (gestão dos segmentos), com incidência maior na gestão de segmento
do ensino. Porém, verificamos que na coluna 1 (gestão do segmento) relativo ao conteúdo
houve uma redução de falas alocadas. Neste cenário, observamos indícios que P2
passou a preocupar-se com o ensino e com a aprendizagem dos alunos em detrimento do
conteúdo posteriormente à participação desta investigação.
Ponderamos a respeito da Tabela 8 – Acomodação e caracterização das
respostas de P2, segundo os FAD’ – que os fragmentos da fala de P2 se acomodaram
principalmente no Foco 3 – Reflexão sobre a docência. Assim, todos os Focos da
aprendizagem docente foram contemplados pelos fragmentos da fala de P2. O mesmo
ocorreu na Tabela 11, na qual os fragmentos foram alocados principalmente no Foco 3 –
Reflexão sobre a docência. No entanto, todos os Focos da Aprendizagem Docente foram
contemplados na fala de P2.
Neste contexto, notamos que nas falas da docente há indícios que evidenciam a
sua constante reflexão sobre o processo formativo que se envolveu durante o
desenvolvimento do projeto e sua abertura para aceitar novos desafios.
Observando a Tabela 9 – Acomodação e caracterização das respostas de P2,
segundo as características do Ensino por Investigação sugerido por Zômpero e Laburú
(2011, p. 79) – foi alocado apenas um fragmento, no qual a professora relata o trabalho
desenvolvido em grupo pelos alunos. Todavia, esse número reduzido de fragmentos é
natural, pois P2 estava no processo de desenvolvimento e de formação a respeito desta
temática.
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Entretanto, pontuamos que já na Tabela 12 os fragmentos foram alocados nas 5
características do ensino por investigação, segundo Zômpero e Laburú (2011),
diferenciando da entrevista inicial. Observamos na fala de P2 que aconteceram maiores
incidências de fragmentos no engajamento dos alunos, busca por informações pelos
alunos e comunicação e reflexão dos estudos feitos para os demais alunos, totalizando 6
fragmentos em cada característica.
Como já mencionado anteriormente, P2 demonstrou na entrevista inicial uma
preocupação maior com o conteúdo em relação à entrevista final, pois em um trecho
afirma que foi necessário voltar a estudar e reconhece a ausência do conhecimento
científico, segundo os fragmentos [305], [306] e [307]. Em contrapartida, na entrevista final
podemos inferir a partir de indícios em sua fala que posteriormente ao desenvolvimento
das atividades investigativas, a professora conclui que foi um conhecimento para ela,
conforme o fragmento [403]. Neste contexto, temos evidências de possíveis aberturas
para o novo de P2 e o reconhecimento de que houve aprendizagem docente.
Enfatizamos que o comportamento dos alunos sempre foi uma preocupação de
P2 desde a entrevista inicial, conforme o trecho [358], [359], [360], [361] e [362]. Porém, a
partir do desenvolvimento das atividades investigativas, a docente realizou vários
trabalhos em grupo e identificamos em sua fala indícios de possíveis avanços no
comportamento dos alunos, segundo os fragmentos [381], [382], [416], [417], [418], [430],
nos quais a docente afirma ter amadurecido este tipo de comportamento.
Evidenciamos, por meio desta pesquisa, que P2 apresentou indícios de possíveis
compreensões do processo de realização das atividades investigativas, isto é,
compreendeu no que consiste o ensino por investigação e suas características, expondo
sua mudança de postura e abertura pedagógica para novas reflexões acerca de sua
prática de ensino em Ciências. Ponderamos que o exposto representa uma contribuição
do desenvolvimento das atividades viabilizadas e da participação nesta pesquisa para a
formação profissional de P2.

133

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar esta pesquisa retomamos nosso problema: de que maneira as
sequências investigativas desenvolvidas pelo professor em suas aulas, com base em uma
Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, podem
contribuir para formação de professores na disciplina de Ciências nos anos iniciais do
Ensino Fundamental?
Nesse contexto, destacamos nosso pressuposto de que a formação continuada
em serviço com ênfase nas estratégias de ensino tende a ser mais significativa no
aprimoramento profissional, tendo em vista satisfazer as preocupações e os anseios dos
professores que estão expostos aos desafios da prática pedagógica.
Nesse sentido, com base nas experiências pessoais, acadêmicas e profissionais,
elencamos uma Proposta para o desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências
(Produto Educacional) a ser aplicada no ensino de Ciências a partir da formação
continuada de professores. Ainda, a Proposta partiu das inquietações de professores
quanto ao ensino de Ciências subsidiado em uma estratégia de ensino que pudesse
promover a apropriação de conceitos científicos. Dentre as possibilidades, selecionamos
o ensino por investigação, acreditando ser uma estratégia adequada a essa finalidade,
bem como contribuir para o processo formativo de professores dos iniciais do ensino
fundamental com ênfase no ensino de Ciências no 5º ano.
Portanto, diante dos resultados da pesquisa, evidenciamos que as docentes
participantes da pesquisa mostraram uma abertura profissional para o aprimoramento de
sua formação docente por meio da efetiva participação nas atividades e em todo processo
formativo, tirando dúvidas, apresentando suas ideias e seus anseios, bem como
identificando os resultados das atividades feitas pelos alunos e as orientações dadas pela
pesquisadora. Isso nos leva a refletir sobre a importância de proposições de formação
continuada que parta das necessidades formativas dos professores e que possam ter
como ponto de partida os desafios vivenciados naquele tempo e espaço educativo que é
a escola e a sua sala de aula.
Ainda, as docentes perceberam a necessidade de uma formação contínua, pois
há muito que aprender e buscar sobre estratégias de ensino. Ou seja, o fazer pedagógico
é constante ir e vir de pesquisa e de estudo a fim de possibilitar melhor qualidade no
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processo de ensino e de aprendizagem, trazendo maior conhecimento de docência aos
professores.
Destacamos

que

as

participantes

apresentaram

indícios

de

possíveis

compreensões do processo de realização das atividades investigativas, isto é,
compreenderam em que consiste o ensino por investigação e suas características. Dentre
elas o processo de elaboração do problema de pesquisa ao mesmo tempo em que
suscitou dúvidas e dificuldades entre as participantes junto a seus alunos, refletiu em um
processo de aprendizagem e de efetivo envolvimento com a Proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências, percebendo que o ensino
investigativo promove situações de aprendizagem a partir de situações cotidianas e de
curiosidades das próprias crianças advindas do contato com o mundo que a cerca.
Retomando os objetivos desta investigação, constatamos que as professoras
participantes desta investigação contemplaram em suas falas aspectos relevantes acerca
do conteúdo, do ensino e da aprendizagem, porém ao passo que desenvolveram as
atividades investigativas, observamos uma preocupação maior com o ensino e com a
aprendizagem. Ou seja, as falas revelam indícios de como o ensino e a aprendizagem
eram compreendidos por cada uma das professoras. Dessa maneira, ambas comparam
como eram ministradas suas aulas no início de carreira, as estratégias e recursos
utilizados, muitas vezes superados, os avanços e as aprendizagens dos alunos.
Identificamos indícios da aprendizagem docente uma vez que as professoras
pensam em si como profissionais e refletem sobre sua identidade, o que leva à
consolidação de uma identidade como alguém que atua como professor. Porém, e a partir
da participação no Projeto de Iniciação Científica, constatou que exigia uma postura
diferente do habitual, ou seja, foi exigida uma postura que atribuísse liberdade aos alunos.
Considerando as características das atividades investigativas, notamos que nas
falas iniciais poucas foram contempladas. Entretanto, a partir do desenvolvimento das
atividades investigativas, ambas as professoras mencionaram em suas falas as
características do ensino por investigação, trazendo evidências da compreensão e do
domínio sobre o processo ao qual se dispuseram a participar.
Contudo, consideramos que as interpretações e as contribuições realizadas neste
trabalho não se encerram aqui, às contribuições ao ensino de Ciências podem ser
ampliadas e repensadas a todo o momento. Por compreender esse trabalho como o
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princípio de uma discussão frutífera, trazemos no Apêndice E as falas de mais duas
professoras participantes desta investigação e que por questão de tempo e espaço não
puderam ser analisadas neste momento. Todavia, optamos por trazê-las neste trabalho a
fim de serem utilizadas futuramente.
Ponderamos que a aplicação desta Proposta para o desenvolvimento de
sequência investigativa em Ciências com professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental representou uma contribuição para o desenvolvimento das atividades
investigativas em Ciências, bem como ampliação dos conhecimentos profissionais e da
participação
participantes.

nesta

pesquisa

para

a

formação

profissional

destas

professoras
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DEVANEIOS FUTUROS
Para finalizar esta pesquisa, optamos por descrever as pretensões para os
próximos processos reflexivos. Na continuidade, como exposto acima, trazemos no
Apêndice E quatro entrevistas com outras professoras que também desenvolveram
sequências investigativas nas aulas de Ciências e utilizaram a Proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências. Neste contexto, o material
coletado poderá ser analisado futuramente com o rigor e dedicação merecida, bem como
ser pensado em um artigo acerca da análise realizada mediante a aplicação do Produto
Educacional, considerando o grau de dificuldade para se trabalhar com a Proposta, os
avanços e os desafios elencados pelos docentes.
Idealizando

e

ampliando

o

Produto

Educacional

–

Proposta

para

o

desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências – seria significante ao Produto
anexar/elaborar as sequências investigativas que poderiam ser sugeridas aos docentes
para a aplicação a seus alunos, como exemplo de situações didáticas já realizadas ou a
serem realizadas.
Por conseguinte, outra proposta frutífera para o ensino de Ciências e para a
formação docente poderia ser idealizada no artigo – a formação de professores (inicial e
continuada) para o ensino de Ciências por investigação: uma proposta promissora para a
iniciação científica dos estudantes.
Esperamos, quando oportunizado, ampliar o programa de formação de
professores na rede municipal focando todos os professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, não apenas os professores regentes dos 5º anos. E assim, estabelecer
vínculos com universidades fazendo parcerias com os cursos de graduação de
licenciatura voltados à área de Ciências Naturais.
Por meio das parcerias com as universidades desenvolver sequências
investigativas de maneira colaborativa entre alunos do ensino fundamental e graduandos
dos cursos de licenciaturas.
Considerando minha formação em Pedagogia, apresento um profundo interesse
de unir a base teórica da Pedagogia Histórico-Crítica com as sequências investigativas no
ensino de Ciências Naturais.
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Concluindo, expresso o interesse em investigar os avanços dos alunos utilizando
os Focos de Aprendizagem Científica, conforme Arruda, Passos, Piza e Feliz (2013) a
partir do desenvolvimento do ensino por investigação.
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APÊNDICES

Apêndice A – Produto Educacional: uma proposta para o
desenvolvimento de sequência investigativa em Ciências

Apêndice B – Projeto de Iniciação Científica

Projeto

Assessoria de Ensino
Tamires Bartazar Araújo
2016
Observação: Sugerimos que o nome do Projeto “Iniciação Científica” seja alterado para “Estudos
Investigativos” ou “Práticas Investigativas”, pois seria mais apropriado a idade dos alunos e a
prática de ensino desenvolvida no projeto.

JUSTIFICATIVA

O interesse pela Ciência começa com a curiosidade das crianças desde muito
cedo, assim a fascinação e a motivação contribui para o desenvolvimento do ensino de
Ciências.
A escola tem o dever social de disponibilizar o conhecimento científico aos
alunos. Desse modo, a educação científica inicia-se nos primeiros anos da escolarização.
Entretanto, ao longo do período escolar dos alunos, a curiosidade e o interesse
investigativo vão se perdendo, pois os mesmos vão se habituando a um mundo pronto e
acabado, no qual há fragilidades na busca pelo conhecimento e no ensino dos conteúdos
científicos, levando-os a concluir que quem faz ciência são apenas os grandes cientistas.
Concordando com Arce (2011), quando diz que a exposição dos alunos aos
fenômenos científicos, não só leva a uma compreensão melhor de conceitos científicos,
como também do uso da linguagem científica que influencia o desenvolvimento destes
conceitos, ressaltamos a Ciência como um meio para desenvolver tal pensamento.
Para tanto, pretende-se despertar com a Iniciação Científica o interesse do aluno
em apropriar e aprofundar os conhecimentos construídos historicamente, levando-o a
concluir que todos podem produzir conhecimentos científicos, uma vez que devidamente
orientados, além de estimular a criatividade por meio do confronto com problemas
instigantes da realidade que o cerca com as produções científicas.
A disciplina de Ciências tem como objeto de estudo o conhecimento científico que
resulta da investigação de fenômenos da Natureza. Desta forma, este projeto
proporcionará que os alunos elaborem pesquisas acerca de problemas diversificados a
partir dos conteúdos curriculares contemplados na disciplina, sendo orientados por
professores da rede municipal.
Por conseguinte, os alunos terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos
científicos, vivenciar a produção de pesquisas científicas e testar suas hipóteses
produzindo ciência.

OBJETIVOS
 Despertar o interesse e o gosto pela Ciência e pela pesquisa em geral;

 Aprofundar os conhecimentos construídos historicamente;
 Ampliar o conhecimento científico dos alunos, por meio de pesquisas e estudo de
temas de modo mais aprofundado e com maior rigor científico;
 Elaborar uma pesquisa científica acerca de problemas diversificados a partir dos
conteúdos curriculares contemplados na disciplina de Ciências;
 Testar e validar hipóteses confirmadas ou refutadas por meio da pesquisa;
 Conscientizar sobre o papel do cidadão pesquisador, como sujeito capaz de
produzir ciência.

DESENVOLVIMENTO

No primeiro momento do projeto acontecerá a formação do corpo docente
juntamente com os coordenadores, visando à estruturação das etapas dos projetos que
serão desenvolvidos pelos alunos e orientados pelos professores.
A formação será ministrada por uma professora graduada em Ciências
Biológicas com Mestrado em Ensino de Ciências, que apresenta vasta experiência em
elaboração e participação em projetos de iniciação científica, que contribui desde 2014
com ações da Secretaria Municipal de Educação, voltadas a estudos e cursos de
formação continuada para os professores na disciplina de Ciências.
Na segunda etapa os professores e os alunos definirão problemas para que
possam juntos elaborar projetos e darem início às pesquisas, considerando também os
conteúdos curriculares de cada ano, dando ênfase à apropriação de conceitos
científicos. Esta etapa visa não apenas priorizar a aquisição de conteúdo, mas se
configura como integração das diferentes áreas do conhecimento.
Os professores, juntamente com seus alunos, elaborarão um “Diário de Bordo”,
que consiste em um caderno ou pasta, no qual o aluno registra as etapas que realiza
no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Este registro deve ser detalhado e
preciso, indicando datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas e indagações,
investigações, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises.

Após testarem hipóteses e concluírem seus trabalhos, as pesquisas serão
impressas em banners ou cartazes que culminarão na apresentação das pesquisas
realizadas pelos alunos na “II Mostra de Iniciação Científica”.
Para o fechamento anual do projeto, com as produções será organizada uma
exposição temática, aberta ao público, envolvendo todos os alunos participantes do
projeto.
Primeiramente participarão deste projeto alunos de primeiro ao quinto ano de
três Escolas Municipais com atendimento em contraturno, juntamente com os
professores de laboratório de Ciências.
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Apêndice C – Roteiro para entrevista inicial

Entrevista inicial – Professores
Nome:_____________________________________ Data: ___/___/_____
 Comente um pouco sobre sua vida profissional.
o Há quanto tempo você trabalha aqui nesse munícipio?
o Tem alguma preferência por alguma disciplina? Qual?

1)

Como você compreende a disciplina de Ciências?

2)

Como você se relaciona com os conteúdos dessa disciplina?
o Acrescentaria ou retiraria algo?
o Gosta da disciplina de Ciências?

3)

De acordo com a realidade de sala de aula/escola a disciplina de Ciências tem a

mesma importância que as demais? Por quê?

4)

Você promove trocas a respeito dos conceitos com seus colegas de trabalho?

Curso...
5)

Sua formação profissional contribui para o desenvolvimento de suas aulas de

Ciências?
6)

Como você analisa as suas aulas de Ciências?
o Você concilia seu ensino e a regulação de comportamento dos alunos?

7)

Você nota se os alunos têm dificuldade de aprendizagem na disciplina de

Ciências?
o Conhecimentos prévios
o Avanços dos alunos

8)

As crianças gostam de aprender Ciências?
o Percebe mudanças na aprendizagem e no comportamento dos alunos em relação
a Ciências?

Apêndice D – Roteiro para entrevista final

Entrevista final – professores

1) Como você compreende a disciplina de Ciências depois do projeto de Iniciação
Científica?
2) Como foi para você participar do projeto?
a. Quais são os pontos positivos?
b. E os pontos negativos?
c. Você participaria novamente deste projeto? Por quê?
3) Você participou do curso de formação no início do projeto? Se sim, o que achou? Se
não, como obteve as informações de como desenvolver as atividades? Comente um
pouco como recebeu as orientações...
4) No início do projeto você recebeu uma “Proposta para o desenvolvimento de
sequência investigativa em Ciências: passo a passo”, o que achou desse material?
Contribuiu ou não para o desenvolvimento das atividades com os alunos?
5) Quais sugestões você daria para melhorar as orientações da Proposta?
6) Como você planejou e conduziu as pesquisas dos alunos?
7) Você constatou a aprendizagem dos alunos? Houve mudanças? Quais?
8) Como foi a participação dos alunos durante o desenvolvimento das pesquisas?
9) Você envolveu outros professores no desenvolvimento das atividades? Ou mesmo
socializou com outras pessoas a realização do projeto?
10) Foi possível desenvolver os conteúdos do currículo da disciplina de Ciências por meio
do projeto? Como é sua relação e dos alunos com os conteúdos da disciplina?

Apêndice E – Entrevistas com outros participantes

P3 – Inicial
Eu sou formada em pedagogia pela “ES3” e fiz pós em educação de jovens e adultos também
pela “ES3”. Fiz em 2008 a conclusão da pós. No município eu já trabalho há 18 anos, mas não no
cargo que eu estou. Comecei pela “ES3” em 1999... 1998, aliás... Quando ainda a “ES3” atuava
em sala de aula. Lá no “D”... aí eu fiquei dois anos, fiz concurso para o administrativo, fiquei
também na área educacional lá no “O” na secretaria como auxiliar administrativa. Aí depois eu
prestei concurso de novo para a sala de aula em 2003 e estou no cargo desde 2003. Aí em 2004
eu fui pro “K”. No “K” eu fiquei 11 anos. Aí eu vim pra cá, faz 2 anos. Eu gosto mais da
matemática. Gosto de ciências também. Não gosto muito de português não. Ciências eu gosto
bastante. É uma pena que a escola não tem estrutura pra ter um laboratório. É o estudo dos
seres, de tudo que envolve a natureza humana, a própria natureza em si... não sei dizer
exatamente... Olha... eu acho muito extenso, muito conteúdo para trabalhar em pouco tempo. Eu
acredito, sabe... até a gente sempre está conversando aqui... é.... são conteúdos (pelo menos eu
gosto de ciências, né) então são conteúdos interessantes, são conteúdos que eu gosto só eu não
consigo tempo de me aprofundar ou de retomar. Por quê? Porque tem uma série de outros
conteúdos que a gente tem que dar, porque consta no cronograma, e a gente não consegue se
aprofundar por conta de falta de tempo. Isso pelo menos é o meu problema. Eu faço mais ou
menos assim: a ciências eu deixei duas aulas na semana. Porque a cobrança é maior em cima de
português e matemática mesmo, não tem como a gente tapar o olho e fingir que não é. Então a
maior parte de aulas eu deixo pra matemática e português e duas aulas na sexta-feira... Tamires,
a questão é a seguinte: como você mesma disse e eu mesmo disse agora pouco: a cobrança é
em cima maior da língua portuguesa e matemática. Tanto é que o que foi feito pela própria
instituição, pelo governo federal, você não vê simulado de ciências, não vê provão de ciências,
nem de história, nem de geografia. Qual que é o foco? Português. E a matemática. Então é isso.
Devia ser trabalhado mais? Eu acho que sim. Eu gostaria. Mas não dá. Seria isso as questões
que você fala, o que teria de errado aí? O ano passado fui conversar com a “SE” (Secretária de
Educação) pessoalmente, por quê? A gente tinha pouca hora atividade, às vezes você perdia
essa hora atividade, perdia entre aspas né, você tinha que se dividir em mil vamos assim dizer,
chega um pai você é obrigada atender, você tem que atender, às vezes você tem que tirar o aluno
pra fazer avaliação porque ele faltou, aí eu falei com a própria “SE”, tinha dia Tamires que eu não
sabia o que eu fazia em minha hora atividade, se eu pesquisava conteúdo, porque eu não posso
só chegar hoje eu vou dar, vou pegar um livro qualquer, não eu não gosto disso, eu não sou assim
entendeu, eu não sabia se eu pesquisava conteúdo, se eu pesquisava atividade, se eu corrigia
prova, se eu conversava com minha coordenadora, então assim eu me via louca e isso com cinco
disciplinas, porque uma coisa que me incomoda muito é que assim é uma cobrança muito grande

da língua portuguesa, da matemática, em cima de história, geografia e Ciências e por aí vai, só
que assim tudo junto pra um professor só é demais, agora tá um pouco mais tranquilo sim. Mas às
vezes a visão que se tem é justamente ao contrário!! Na hora do recreio é meio complicado né, ou
você come ou você fala, ou ainda vai ao banheiro, nós três aqui eu, a Damaris e a Patrícia, a
gente conversa, a gente troca muita informação, a gente troca atividade, a gente discute conceito,
esses dias a gente estava, não consigo me lembrar agora o que é que a gente tava... Semana
passada lembra que eu fui lá buscar os... A gente tava em dúvida na sílaba tônica se toda sílaba
proparoxítona é acentuada, então assim a dúvida tava ali com ela, mas ela perguntou pra mim e
eu também fiquei na dúvida, então fui lá na biblioteca, não era problema meu, mas fui lá na, na...
Busquei o livro e discuti com ela, a gente tem essa química aqui sim, o que uma faz acha legal
passa pra outra, às vezes tem um conteúdo que só eu estou trabalhando, porque eu achei legal,
aí passo pra elas ou elas passam pra mim, se elas gostam elas xerocam, se elas acham que não
é apropriado pra aquele momento elas deixam pra depois. Esse ano não foi ofertado nada ainda
pela rede, exterior também não. Nada, eu tive metodologias no magistério, na pedagogia não! Só
se eu não estou me lembrada, mas há quinze anos, tantos anos, mas que eu estou me lembrada
não. Aí a gente tem que buscar nas fontes né, não tem outro jeito. É que nem eu falei pra você né
Tamires, é eu não tenho formação nisso o que já dificulta, porque não é igual um professor
formado em Ciências, segundo problema a gente não tem um espaço apropriado para isso, não
tem um laboratório, não nem sequer um microscópio, e às vezes... A gente vai começar trabalhar
corpo humano agora, e eu começo lá das células, então eu retomo porque conteúdo de célula é
de quarto ano e o que seria legal? Você ter um microscópio, você trazer algumas... É uma folha,
alguns elementos, algumas coisas pra você pode analisar direitinho e aí o que eu tento fazer? Eu
tento trazer vídeo, eu tento trazer filme, eu tento trazer algum material a mais fora o livro, fora o
caderno, pra poder melhorar isso daí é o que eu consigo fazer. Eu gosto de dar aula de Ciências,
mas é igual estou te falando, falta ferramenta pra poder ser mais objetivo, para as crianças
poderem entender melhor, a gente faz o que é possível. Os alunos são participativos, eles são
bem participativos, eles tiram dúvidas, eles querem saber, são bem curiosos, até eles fazem
perguntas que muitas vezes eu não sei responder, a maioria pesquisa em casa, é uma turma
muito boa, é uma turma que devolve muito, só que tem uns quatro ou cinco ali que você vê que
não tem apoio nenhum familiar né, a criança vem porque tem que vim mesmo, tanto é que tem
uma das notas de Ciências, foi um relatório sobre aquela atividade do feijão que mostrei semana
passada pra você, tem três crianças que não me devolveram, não trouxeram o feijão, não
trouxeram o relatório por quê? Porque não fizeram, até isso daí é um ponto que na reunião com
as entregas de boletins eu vou abordar com os pais, porque assim às vezes fica esperando muito
né Tamires que a escola faça e não é assim, poxa se o filho levou uma atividade para casa, você

não tá vendo? Você não vai se interessar? Você não vai perguntar? Você não vai interagir? Você
não vai acompanhar? Tem crianças com trabalhos ótimos, você vê que tem o suporte ali, crianças
que revelaram as fotos, ou que não pode revelar, mas imprimiu, a criança não faz isso sozinha, a
criança não vai lá no foto revelar sozinha, a criança não vai imprimir e montar do jeito que montou
sozinha, mas depois a família cobra, então esse é um dos problemas que a gente ainda enfrenta
sabe, a falta de apoio de casa. É uma linha bem tênue entre a falta de apoio e a dificuldade muito
grande, tem aluno mesmo que ontem ele não veio, já está com quase dez faltas no trimestre, mas
estava andando de esqueite em frente à escola, chamei a mãe, a mãe disse que está com uma
gaiola na perna, não pode vim, mas não manda uma outra pessoa, não manda um tio, não manda
o pai, não manda ninguém e são as crianças que apresentam dificuldades e que provavelmente
vão ficar no quinto ano de novo, porque não tem o acompanhamento, a gente não... Eu tenho
trinta e dois alunos na sala de aula, desses trinta e dois eu tenho um que é limítrofe e disléxico,
ele senta na minha mesa porque tudo eu tenho que ler pra ele, tudo eu tenho que explicar
diretamente pra ele porque ele não consegue entender como os demais, fora ele eu já tenho três
a mais que também têm um laudo, que faz acompanhamento na multifuncional, mas aí não tem
apoio à tarde né, então olha só, como que eu vou dar conta dessas crianças? Não tem um apoio
familiar, eu não tenho um suporte em sala de aula que possa me dar um subsídio, eu sozinha não
consigo. Eles trazem muito pouco conhecimento prévio. A criança é desmotivada, passa o dia
inteiro na rua, tem criança ali que tem... É limítrofe, um tem discalculia, o outro tem uma outra
coisa que agora não me lembro, então assim os avanços que eles têm dentro do que eu posso
ofertar para eles foi pouco, porque a sala de aula com o tanto de aluno que eu tenho com os
problemas que eu tenho eu consigo trabalhar bem com os alunos que não têm problema, mas
aqueles que têm um problema mais pontual é mais difícil pra mim, então eles têm avanços
pequenos, mas têm! Gostam! Bastante, é uma das disciplinas que eles mais gostam, língua
portuguesa eles não gostam né, não sei se também é um reflexo, pode ser, eu admito isso daí, a
gente é um espelho. Eu sei da importância, mas eles falam que têm que ler muito, eles não
gostam de ler, então assim quando é texto mais longo eu vou lendo junto com eles, cada um lê
um parágrafo, lê uma frase, mas pra forçar eles a lerem o texto todo, eles têm preguiça de ler.
Eu acho que sim, porque o Tamires, porque nesse próprio trabalho do feijão teve muita criança
que o feijão não avançou né, que ficou estagnado e aí debatendo com eles mostrando de quem
se empenhou, a gente mesmo chegou à conclusão inclusive eles que a grande maioria dos feijões
que não tiveram progresso é porque eles não cuidaram, aí eu lancei uma pergunta e falei assim:
vocês cuidaram do trabalho como vocês cuidam do celular de vocês? Então eles mesmos
reconheceram e aí uns três ou quatro fizeram novamente e eu falei pra eles: oh vocês vão
apresentar o que aconteceu com vocês, a nota de vocês vai ser um reflexo do que aconteceu,

quem quiser tem a oportunidade de refazer, porque isso foi em março, eu tinha que entregar nota
agora em maio, aí eu falei tem bastante tempo ainda, então, e a experiência leva quinze dias,
vinte dias, então uns quatro ou cinco alunos refizeram e entregaram um outro relatório com o
avanço, então eu acho que influencia sim neles na responsabilidade, que eles perceberam a falha
deles, porque não é só levar pra casa e deixar lá, você tinha que aguar, tinha que colocar no sol,
você tinha que observar, tinha que abrir a caixa todos os dias para ver a evolução, eles não
querem isso né, não querem responsabilidade, dá trabalho!
P3 – Final

Mudou que a gente percebe que os conteúdos da maneira que a gente trabalha normalmente a
gente trabalha muito superficialmente, conforme com o que está no cronograma e conforme como
a gente vai fazendo a pesquisa no livro, mas não tem aquela pesquisa completa, do começo do
meio e do fim, por que que acontece isso? Por que deixa de acontecer aquilo outro? Os
resultados né, eles gostaram muito de ver o trabalho deles, a entrevista que eles fizeram lá no
papel, eles viram o sentido no que eles fizeram. Eu gostei de participar! A minha dificuldade foi a
pesquisa, porque assim depois que a gente se afasta um pouco da graduação a gente deixa de
ter o olhar de pesquisa vamos dizer assim, porque a gente fica naquele... No que está nos livros
didáticos, eu senti essa dificuldade de voltar a pesquisar, principalmente a pesquisar o que era
voltado para alguma linguagem que fosse própria pra eles, então assim essa dificuldade eu senti.
Sim, com certeza, porque assim era um conteúdo específico né, específico que nem no
cronograma do município está, que é a diabetes, então que tá a respeito disso? Não está no livro
didático, em algum lugar está, então tive que ir em busca, tive que me virar nos trinta ali para
achar, e quando eu... Quando começou o projeto, eu achei que seria diferente, eu achei que a
gente ia dar o tema e você ia trazer as coisas, não a pesquisa pronta e acabada, mas que a gente
fosse ter mais encaminhamentos mais práticos, fazer alguns cursos, aí eu vi que não, que era eu
que ia ter que ir atrás, então levei um susto assim na hora depois quando eu entendi o que era o
projeto. Sim participaria, porque achei interessante, foi válido pela dinâmica, foi válido pela
experiência dos alunos, eles gostaram de participar, eles acharam muito bacana ir lá apresentar
para as outras pessoas, isso eles ficaram se sentindo bem importantes, eles ensaiaram, eles se
prepararam, teve aluno que teve os “piriris” dele lá sabe, então assim eles gostaram bastante e a
própria pesquisa em si, eu aprendi coisas que eu não sabia, acho que foi válido sim. Eu peguei o
bonde andando, até quando eu comecei a pensar nisso já estava em andamento, não fiz o curso
inicial, mas foi através do WhatsApp, foi através do E-mail, através das visitas suas e telefonemas
com a coordenadora. Conforme ia surgindo as dúvidas, então às vezes não tinha respostas

naquele momento que eu precisava, isso me atrapalhou um pouco, porque aí eu tinha que esperar
um certo tempo pra depois vim a resposta, isso me atrapalhou um pouco, mas agora que eu já sei
a dinâmica como é que é acho que fica mais fácil. Trouxe contribuição, porque assim é como você
disse o passo a passo, eu fiz isso agora vem o próximo e se está escrito, está registrado é muito
mais fácil da gente seguir. Agora, na hora me perguntando eu não consigo me lembrar
exatamente, mas eu não tive muitas dificuldades, eu tive dificuldade em saber como seria feito,
depois que eu entendi como seria feito, foi tranquilo. Eu acredito que não. Eu coloquei no quadro
algumas sugestões de temas relacionados a Ciências, que eu acho que eles se interessariam,
alguns sim outros não ligado ao conteúdo, por exemplo, diabetes mesmo não estava dentro do
conteúdo, mas surgiu depois, primeiro eu coloquei alguns temas no quadro, fui explicando o que
significava cada um deles na nossa vida, e a diabetes surgiu de um assunto de outra coisa, um
dos tópicos estava lá e a diabetes surgiu aí eu perguntei pra eles se eles não queriam, fizemos
uma votação entre dois temas: a diabetes e um outro que surgiu não me lembro se era sobre
sistema nervoso, alguma coisa assim, e a gente fez sobre diabetes através de escolha dos
alunos, aí expliquei pra eles que a gente iria participar do projeto de Iniciação Científica, que era
minha primeira vez também, então eu iria ter uma orientação, falei que você iria orientar, a gente
iria formar grupos de estudos, eu ia trazer pesquisas pra eles terem textos pra eles lerem,
estudarem, a gente iria conversar, fazer entrevistas com outras pessoas, eles queriam trazer
pesquisas de casa, eles perguntaram se era pra ir na biblioteca, se era pra eles fazerem alguma
coisa, falei que não, que a gente ia ficar só no período escolar e que eu traria pra eles, alguns
queriam ir atrás, alguns queriam trazer, como trouxeram alguns até, teve criança que trouxe a
parte fora o que eu trouxe. A cada dia eu entreguei um rascunho do diário de bordo deles, então
cada criança colocava a data e registrava o que a gente tinha feito naquele dia, a cada dia, não foi
tudo num dia só, então a cada dia eles recebiam um material, eles estudavam e dependendo da
dinâmica que era para aquele dia eles registravam. Houve mudança, surgiram muitas dúvidas
também e eu achei que ouve sim, lógico tem aqueles alunos que têm mais dificuldade de
absorção, de aprendizagem que ele pega o todo né, diabetes é uma doença, mas teve bastante
aluno que ficou sabendo o que era o diabetes, qual era o tratamento, qual eram as implicações e
complicações, eu achei que houve aprendizagem sim. No geral foi muito boa, teve um grupo só
que eu tive problema, mas é porque assim naquele determinado grupo juntou dois ou três alunos
que leva tudo na brincadeira, então chamei atenção, expliquei que aquilo era sério, que não era
brincadeira, que a gente estava fazendo alguma coisa que nós íamos aprender e íamos
apresentar para as outras pessoas então a gente tinha que levar a sério, mas foi tranquilo. Como
teve um grupo que iria fazer a entrevista com os professores e funcionários eu expliquei, eu
perguntei primeiro se eles poderiam fazer a entrevista e falei que eu estava participando, mas não

me aprofundei, até porque tem alguns que não demonstram muito interesse né, fala “a tá, tá bom”,
só isso, outros já participaram bem, questionaram mais. O tema em si “diabetes” não está dentro
do conteúdo, mas é uma das doenças causadas pelo sistema endócrino, o sistema endócrino nós
trabalhamos, só que fica mais limitado ao funcionamento, aos órgãos, vê um pouco de algumas
doenças e além do que eu trabalhei também as glândulas que faz parte do sistema endócrino. Eu
acredito que seja possível, o que falta pra gente é saber se organizar no sentido de adequar e
tempo também, porque a nossa preocupação é assim: a gente não pode bobear que já passou, eu
também fiquei com receio de deixar as outras disciplinas, os outros conteúdos de lado, então...
Mas eu acho que se a gente tiver uma boa orientação, uma boa formação e tempo hábil para isso,
que nem, por exemplo, eu vou fazer determinado projeto em tal época do ano, então assim eu
tenho que começar antes a organizar isso daí. No meu caso chegou o projeto você vai participar,
então tá vô, mas pra mim não teve esse tempo, então eu acho que é possível, mas eu ainda não
sei fazer isso, tenho que aprender, mas eu acho que é possível sim. Uma das coisas que eu fiquei
meia assim é que se não fosse os meus pais lá de alguns alunos, eu acho que é um horário
complicado também né, isso eu acho que é outro ponto negativo, o horário é o horário de trabalho,
quem estava lá no centro, quem tinha o horário disponível foi, mas alguns pais não foram porque
não tinham a oportunidade, e se não fosse os pais e o pessoal da secretaria eles não teriam para
quem falar praticamente, quase, então acho assim faltou mais divulgação ou uma outra estratégia,
fazer em um outro ambiente em outro horário, coisas assim para que mais pessoas tenham,
porque assim eles ficaram ociosos lá em alguns momentos, aí depois do lanche já virou a
baguncinha básica deles, mas assim se não fosse o pessoal da secretaria, alguns pais e os
próprios professores que participaram... Eu achei que faltou público.

P4 – Inicial
Eu estou na rede faz três anos. Eu entrei em 2014. Me formei em Pedagogia em 2012. Eu
comecei tarde, mas comecei direto aqui no “M” e moro aqui perto, a três quadras. Preferência...
assim... eu gosto... também gosto de Ciências. Assim, eu também, se eu tivesse uma
oportunidade também de fazer outra licenciatura, eu seguiria esse caminho. Ah... aquilo que a
gente... bom o pouco que eu sei até pela formação pelo que eu tenho... a Ciências envolve o todo,
a partir do momento que a gente começa a pesquisa os temas, os conteúdos que você traz para
nós, eu me sinto como os alunos, de sair e pesquisar sabe? Eu quero entender mais a Ciência, a
função, para que serve, ... e a gente sabe que tem uma importância grande na nossa vida...
porque as Ciências está em tudo... Em tudo a nossa volta. E também na Ciências tem como você
alfabetizar o aluno dentro dela. Eu creio que ela pode ir muito mais além do que a disciplina de
Português, Matemática, por você pode ir a pesquisa, você pode ir a campo, e é isso que os alunos
querem. Eu acrescentaria o tempo. Porque igual eu estou falando com você, a Ciência permite
que você vai muito além, não é verdade? Você consegue pesquisar, você consegue trazer os
vídeos, você consegue, por exemplo, quando você trabalha o corpo humano... o ano passado
mesmo quando eu levei para turma o vídeo do corpo humano por dentro, que descoberta para
eles. Professora é assim que é dentro de mim? É assim que eu sou? Eu acho que seria, e por isso
eu acho que a gente tinha que dar mais valor, e ter mais tempo para se aprofundar ainda mais, e
trazer mais formas de conhecimentos para os alunos. Minha preferência é pela Ciência. Até
quando eu mesma fui fazer os estágios, eu percebi isso já que não tem a mesma importância.
Igual eu até comentei com você pela compreensão que a disciplina de Ciências ela também pode
alfabetizar, a partir dos temas ali. Então às vezes é deixado de lado ali, não dando a mesma
importância. Porque eu acredito o foco seja Português, Matemática, a gente pode ver assim no
geral no contexto do nosso país, quando você vai prestar um concurso, dá mais importância
Português e Matemática, então eu acho que isso já vem lá de cima. A disciplina de Português e
Matemática tem potencial se o aluno tiver isso, as outras disciplinas não tem problema, ela não vai
trazer o conhecimento que o aluno precisa se ele não tiver Português e Matemática. Ah sim nós
fazemos aqui essa troca. Aqui a turma é muito boa, a gente faz bastante essa troca. Às vezes em
hora-atividade, porque não são todos que batem horário com a mesma turma. Mas nós temos
uma relação muito boa de se comunicar on-line então nós fazemos muito essa troca. E como eu e
uma professora mora aqui no bairro a gente consegue se encontrar também. Não, só os
promovidos pela prefeitura, extras não. Não. Olha para ser bem sincera, eu acredito que foi bem
superficial. Sabe, porque igual a gente estava comentando eles também focam no Português, na
Matemática, ano passado foi Geografia e História. Então eu acho assim que a gente tinha que ter
mais oportunidade para poder se aprofundar e como eu disse como eu comecei tarde eu tenho

muita vontade assim de direcionar, para você poder passar pros alunos. Por eu gostar eu procuro
trazer o melhor pra eles. Eu procuro passar o melhor. Igual, o, nesse projeto mesmo chegou uma
mãe elogiando, superfeliz, porque eu debato muito com eles, eu pergunto antes, eu mostro a
importância, até pelo fato de que os alunos perguntam: professora que dia vai ser nossa aula de
Ciências? Então a vontade deles neh... e a mãe chegou superfeliz: “professora que felicidade um
projeto desse eu fui ver isso na faculdade e que dificuldade que eu tive, e saber que meu filho no
quinto ano está tendo essa oportunidade. Professora o que você precisar eu estou à disposição.
Se precisar eu carrego o aluno para lá e pra cá, e você falo o que eu tenho que fazer.” Então para
você ver mostrando a importância pro aluno, o aluno chega em casa, mostra para os pais, e
provoca também essa importância em casa. Percebo. Percebo porque igual estamos falando a
Ciência permite que você vai além, não é? Você fica ali naqueles textos, perguntas. É igual eu
estou te falando, aí o que que acontecesse, eles ficam ansiosos, eles querem ir para rua, eles
querem pesquisar, professora eu quero pesquisar, quando eu vou poder entrevistar, e aonde você
vê a importância que está provocando nos alunos. Eles se interessam mais: professora por qual
parte nós vamos iniciar? Professora? Porque eu falo por você gostar um pouco mais na disciplina,
você consegue passar isso pros alunos, você consegue buscar materiais, didáticas diferentes,
para que eles se interessem também. É o que eles passam para mim, que eles gostam. A
dinâmica é boa, eu consigo sim dar conta do conteúdo e controlar o comportamento. Assim hoje
nas aulas de Ciências, eu já separei os horários tudo, então eles ficam naquela expectativa, se eu
falo que olha vai ter uma mudança, amanhã a gente vai ter a aula Ciências daí eles já dizem: ah
professora, mas eu vim preparado hoje professora? Era hoje que eu queria. Então assim vejo que
muito da minha parte eu consigo. Não, não muito. Porque assim eles se interessam. Então eles
vão atrás. Porque assim quando tem um tema, uma palavra que eles não conhecem, eles já
querem pesquisar, professora o que significa, o que é isso, o que significa, você entendeu? Sobre
os conhecimentos prévios dos alunos, nem todos têm essa bagagem. Sim, percebo pelo fato
assim: corpo humano. Chama atenção deles, muita atenção deles, e eles se interessam e você
sim que há mudança de comportamento deles sim.
P4 – Final
Mudou bastante porque a partir do projeto tanto os alunos quanto eu como professora a gente
ficou assim mais ansiosos e querendo o que: a descoberta né, a experimentação. As crianças
mesmo, eles ficam ali: professora a gente vai poder fazer outro tipo de trabalho igual a esse,
porque foi legal fazer, pesquisar. Porque na realidade a vontade deles, que para alguns para
saciar aquilo ali, eles foram a campo mesmo e não tinha necessidade porque eles já sabiam que o

público-alvo era a escola, os alunos, mas eles queriam sabe fazer. Eles queriam o que: queriam
saber a opinião de pais para saber se ia bater com os dos alunos, e eu disse turma não precisa:
mas não professora a gente precisa descobrir. Então, o projeto assim proporcionou isso a procura
pela descoberta do conhecimento. Enquanto professora os pontos positivos foi o interesse dos
alunos, a pesquisa, eles correrem atrás, porque eles tinham uma visão de Ciências só de dentro
sala de aula e eles puderam ver que eles tinham um campo muito grande para poder pesquisar,
correr atrás. Então para mim o ponto positivo foi isso... o conhecimento deles. Na realidade assim
coisa negativa mesmo, assim, foram alguns casos que houve falha, assim... não tinha
atendimento para os alunos, para reunir os alunos fora da escola, só isso... mas foi no início, daí
eles vieram conversar, daí comentaram que assim não tem como, daí eu expliquei a importância
deles reverem os pensamentos deles e aceitar. Porque eu acho assim que eles não tiveram ainda
aquele diálogo com o professor de como seria, daí depois de falar da importância, do resultado
daí foi tranquilo. Sim, participaria novamente. Porque igual eu falei neh, pelo conhecimento que
cada um adquiriu ali com o projeto. Até aqueles que tinham mais dificuldade, foram os que mais
me surpreenderam. Com certeza pra mim também, porque eu também pesquisei neh, porque eu
pesquisei porque eu teria que passar as informações para eles, as informações corretas neh,
então por isso eu fiquei por dentro de todos os assuntos, e teve aquele diálogo ali, foi muito bom
para mim também. Assim, a professora Cida neh participou, daí ela veio, trouxe os detalhes, daí
depois veio a orientação da coordenação e a sua. E ficou claro assim como seria todo o processo
do projeto. Nossa, foi de suma importância tanto pelo direcionamento, fantástico a parte dele. Ele
ali era nosso diário, ele que estava ali comigo para poder direcionar o trabalho. Porque igual eu
estava falando para você, teve mãe que veio falar para mim, professora eu vi isso na faculdade, o
meu filho está vendo isso agora, eu não acredito, o tanto que é importante... então assim ele
(Proposta) foi muito importante... para poder direcionar pros alunos. O que mais contribui foi ali a
hipótese... que contribuiu bastante. Olha para mim estava perfeito. O início foi a apresentação. Eu
apresentei para eles e aí eu fui junto com eles de que forma que não atrapalhasse neh nossa
rotina escola, nem também a rotina deles fora da escola. Então nós fomos. Elaboramos momentos
que pudessem conciliar com todo mundo. Então nós fomos por etapas. Conforme eles iam me
entregando as etapas, a gente finalizava aquela etapa e continuava na próxima. Assim, teve etapa
que foi um pouco demorada devido também à dificuldade deles para poderem se organizar, e teve
etapa que foi um pouco mais rápida. Mas foi assim, as organizações aconteciam assim, de acordo
com cada etapa finalizada. Eu pedia para eles, olha... primeiro a escolha do grupo foi na escola...
daí eu falei que a escolha do grupo é aqui na escola mesmo, na hora do intervalo vocês vão ter
que procurar por afinidade e que morassem próximo ao outro para que não atrapalhasse os
encontros. Depois dessa etapa, eu pedi para se reunirem em casa, para não atrapalhar o

conteúdo em sala de aula, para eles escolherem o tema, aí eles trouxeram o tema. Aí em sala
sim, nós fomos debater sobre o tema, se vai ser viável, faz parte do conteúdo, vamos ter campo
para poder pesquisar, como vai ser a pesquisa. Aí assim eu distribuí as tarefas para eles fazerem
em casa e depois a gente fazia o debate em sala, tirava as dúvidas nessa aula, e os
questionamentos deles. Olha até teve três grupos que tiveram uma ideia no início, vieram,
trouxeram o tema, conversamos: olha vocês têm certeza, faz parte do conteúdo? Mas vai ser fácil
para vocês pesquisarem, a entrevista, vocês acham que vai estar de acordo? Então vamos
procurar artigos relacionados. Daí após a leitura: professora posso mudar... Porque sim vamos
pesquisar aquilo que está mais no nosso cotidiano. Então foi dessa forma, eles iam e traziam para
escola e dava um novo passo. Sim. Igual eu falei assim, teve uns que não se mostraram muito
interessados. Mas depois no decorrer, tudo... é igual eu te falei: aqueles que tinham menos
interesse, foram os que mais me surpreenderam. Acho que devido ao fato do trabalho, a
importância para eles, por ser um trabalho ter sido por eles despertaram o interesse neles.
Sim. Uns mais tímidos, aí eu terei que ficar mais questionando: e aí? O que você estão achando?
O que você viu? O que você aprendeu com isso? Mas assim todas as vezes que foram solicitados
sobre o trabalho, tudo foi atendido. Eles foram muito bem. Fizeram de acordo com o que foi
proposto. E às vezes o espaço era um pouco maior para poderem concluir e eles ficavam: e aí
professora? Qual é o próximo passo? Que horas que nós vamos fazer isso? E a questão deles
poderem sair da sala, irem pesquisar em outra sala, esse eu acho que foi o momento mais
importante para eles, porque eles viram a importância mesmo da pesquisa. Ah sim, nós falamos
com eles, explicamos sobre o projeto até pelo fato de que por eles queriam propor em colocar em
todas as turmas. Então foi explicado e partilhado com os outros professores sim. Contribui para o
desenvolvimento do trabalho a coordenação da escola e as professoras envolvidas no projeto,
porque ali a gente discutia ideias neh. Olha eu confesso que de início quando eu comecei o
projeto não vai ter como, vai ser impossível conciliar os dois. Mas a partir da organização, de
como foi feito, deu para conciliar sim, deu sim, deu para aplicar todos os conteúdos. Tinha temas
aleatórios, só um que estava dentro. E os outros então no momento não tinha a ver com os
conteúdos. Mas assim eu gostei desse jeito, porque partiu da curiosidade deles. Porque foi assim
que mais despertou o interesse deles, porque eu acho que se eu direcionasse mais, ficaria uma
coisa muito maçante, conteúdo de sala e trabalho de iniciação científica, então tem que deixar a
curiosidade deles. Porque às vezes surge muito e muitos temas porque a curiosidade que
alimenta a pesquisa. Então eu achei, no meu ponto de vista, isso de partir da curiosidade deles.

