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RESUMO 

 

 

MÓDULO TEMÁTICO: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 

DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

 

AUTORA: Thaís Rios da Rocha 

ORIENTADORA: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

 
Devido a importância de serem ofertados cursos de desenvolvimento profissional aos docentes atuantes 

na educação básica, a presente tese teve como foco de investigação verificar se a elaboração de Módulos 

Temáticos em um curso de formação continuada contribui para o desenvolvimento dos professores de 

Ciências da educação básica. Buscando responder a este questionamento, esta pesquisa foi estruturada 

em cinco etapas de investigação-ação e os dados foram analisados por meio da Análise Textual 

Discursiva, sendo elaboradas categorias a priori e emergentes. No momento prévio à implementação do 

curso de formação continuada foi realizado um levantamento bibliográfico em periódicos nacionais e 

internacionais sobre a formação continuada de professores de Ciências no período de 2006 a 2016. 

Foram analisadas 68 publicações e apenas 13 referiam-se a cursos ofertados aos professores da área de 

Ciências da Natureza do ensino médio. Dentre elas apenas uma publicação estava relacionada à 

categoria “práticas formativas e reflexivas”. A partir desta análise estruturamos os encontros do curso 

de formação continuada a fim de destinar momentos voltados para a reflexão docente, abordando os 

aspectos problemáticos da vida escolar e estimulando a escrita em diários de aula. O curso de formação 

continuada contou com a participação de 10 docentes nos encontros mensais durante os meses de maio 

a novembro de 2017. Diferentes assuntos foram abordados, como o uso de temáticas no ensino de 

Ciências, a ferramenta 5W2H, Taxonomia de Bloom, entre outros. Os professores trabalharam 

colaborativamente para a elaboração de Módulos Temáticos, propostos por esta tese como uma 

metodologia de ensino a ser utilizada na educação básica. No ano posterior à realização do curso de 

formação continuada um dos docentes participantes aplicou o Módulo Temático em sua escola de 

atuação. Logo após, realizamos uma entrevista semiestruturada com este docente a fim de elaborar um 

feedback que foi enviado a todos os participantes do curso. Podemos evidenciar a partir dos resultados 

desta pesquisa, que o curso de formação continuada contribuiu para o desenvolvimento docente, pois 

possibilitou novas aprendizagens relacionadas ao uso de diferentes metodologias de ensino e a troca de 

experiências entre os professores. A partir da análise dos diários de aula produzidos pelos docentes 

verificamos indícios de um processo de reflexão docente, sendo percebida uma evolução principalmente 

na escrita de dois diários, os quais iniciaram com relatos do tipo referencial e, com o passar das escritas, 

realizaram reflexões do tipo referencial/expressiva. Quanto aos Módulos Temáticos elaborados ao longo 

do curso de formação continuada, 4 dos 5 grupos realizaram Módulos Temáticos classificados como 

“bem estruturados” e apenas um grupo como “estruturado”. Na avaliação final do curso de formação 

continuada os docentes enfatizaram a viabilidade do Módulo Temático para ser utilizado no ensino de 

Ciências, pois o planejamento é realizado de acordo com os níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom, 

sendo possível acompanhar a aprendizagem dos estudantes ao longo da implementação de cada uma das 

oito fases do Módulo Temático.   

 

 
Palavras-chave: Módulo Temático. Formação continuada. Professores de Ciências. Prática reflexiva. 

Diários de aula. Ferramenta 5W2H. Taxonomia de Bloom.  
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ABSTRACT 

 

 

THEMATIC MODULES: CONTRIBUTION TO CONTINUOUS TRAINING FOR 

SCIENCE TEACHERS 

 

 

AUTHOR: Thaís Rios da Rocha 

ADVISOR: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

 

As it is very important to offer professional training courses for primary school teachers, this 

paper aims to investigate if the development of thematic modules in a continuing education 

course contributes to the development of science teachers in basic education. In order 

to respond to this questioning, this research was structured in five stages of action research and 

the data were analyzed through text discourse analysis, elaborating a priori and emerging 

categories. Prior to the implementation of the continuing education course, a bibliographical 

survey was carried out in national and international period about continuous training for science 

teachers from 2006 to 2016. 68 publications were analyzed and just 13 were courses for science 

teachers. Among them, only one publication was related to the category "formative and 

reflective practices". From this analysis we structured the meetings of the continuing education 

course in order to dedicate moments of reflection about teaching work, problems in school 

actives and reports about situations experienced by teachers. The implementation of continuing 

education course there were 10 teachers in the school in monthly meetings from May to 

November in 2017. During the course different issues were approached like the use of thematic 

in sciences teaching, 5W2H method, bloom taxonomy, among others. The teachers worked 

together to produce thematic modules proposed by this paper as a teaching methodology to be 

used in basic education. In the year following the implementation of the continuing education 

course, one of the participating teachers applied the thematic module in their school of 

work. Soon after, we conducted a semi-structured interview and the feedback was sent to 

all participants. It can be evidenced from the results of this research that the continuous training 

course contributed to the development of teachers, as it enabled new learning related to the use 

of different teaching methodologies and the exchange of experiences among teachers. From the 

analysis of classroom diaries produced by teachers, we find evidence of a process of teacher 

reflection, being noticed an evolution mainly in the writing of two diaries, which began with 

reports of the referential type and, with the passing of the written ones, carried out reflections 

of the referential/expressive type. Regarding the thematic modules elaborated during the course 

of continuous training, 4 of the 5 groups performed thematic modules classified as "well 

structured" and only one group as "structured". In the final evaluation of the continuing 

education course, teachers also reported on the feasibility of thematic module used in teaching 

of sciences at school, because the planning is made according to hierarchical levels of bloom 

taxonomy, which makes possible to monitor students’ learning during the 8 steps. 

 

 

Keywords: Thematic modules. Continuing education. Science teachers. Reflection. Classroom 

diaries. 5W2H method. Bloom Taxonomy.  
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Iniciamos esta tese falando sobre as implicações do ensino de ciências nos dias atuais, 

para isso, acreditamos ser pertinente realizar um breve levantamento histórico a respeito dos 

documentos oficiais que regem a educação brasileira. Saviani (2008) apresenta em seu livro 

uma investigação realizada sobre a história da educação e da pedagogia, a partir da realização 

de um estudo de diversas correntes pedagógicas e da análise da evolução escolar brasileira. 

Desta forma, o autor realizou uma periodização das ideias pedagógicas no Brasil, estando 

organizada em 4 períodos.  

O primeiro período (1549-1759) foi marcado pela chegada dos jesuítas ao Brasil, sendo 

instituída a educação formal brasileira. No segundo período (1759-1932) houve a coexistência 

entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional. Já no terceiro período (1932-1969) 

o que predominou foi a chamada pedagogia nova, em que no ano de 1932 ocorreu um 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, onde um ‘grupo renovador’ estava lutando para 

exercer a hegemonia pedagógica, em predomínio ao grupo católico (SAVIANI, 2008, p.15). 

Em 1961 foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que estava embasada, 

predominantemente, nos ideais renovadores, entretanto, ao final deste período houve uma 

articulação de uma pedagogia tecnicista, a qual prioriza o sistema e técnicas em si, sendo que o 

professor e o aluno são agentes passivos do processo (CAMPOS et al., 2011). 

É no quarto e último período (1969-2001) chamado “Configuração da concepção 

pedagógica produtivista” que emerge uma visão mais crítica, trazendo a ideia de que “a 

educação é um fator de desenvolvimento tanto pessoal como social [...]”. (SAVIANI, 2008, p. 

20). Ressaltamos que neste período houve a oficialização da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, a qual assegura que a educação “[...] será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 2016, p. 123).  

Em 1996 foi oficializada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica de nº 9394/96 

(BRASIL,1996), a qual especifica a organização escolar e as atribuições dos envolvidos no 

processo educativo. Ressaltamos que foram realizadas algumas alterações neste documento 

descritas na Lei Nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017. Essas modificações na LDB geraram 

muitas repercussões em todo o Brasil devido a sua repentina ocorrência, bem como a proposição 

de mudanças significativas para a educação brasileira de nível médio. Dentre elas, a 

obrigatoriedade da língua inglesa e espanhola nos currículos do ensino médio. Outro ponto que 

gerou discussão foi a possibilidade dos profissionais com notório saber, reconhecidos pelos 
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sistemas de ensino, ministrar em unidades da rede pública ou privada conteúdos de áreas afins 

à sua formação profissional.  

Destacamos também os documentos oficiais que especificam quais as competências e 

habilidades necessárias em diversas áreas do conhecimento para a formação cidadã dos alunos. 

Esses documentos específicos para o ensino médio, são citados conforme o ano de sua 

publicação, sendo eles: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

1998); Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIIL, 2000); 

os PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002); as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006).  

Com relação às Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006), em sua apresentação são evidenciadas as finalidades do Ensino Médio, as quais 

caracterizam-se pelo “aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, 

desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para 

o mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado”. 

(BRASIL, 2006, p. 7). Dentre os itens apresentados para a organização curricular, ressaltamos 

aquele que menciona a necessidade de articular os conhecimentos em busca da realização de 

interdisciplinaridade e contextualização.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNGEB) 

(BRASIL, 2010) apresentam os princípios que norteiam a Educação Básica brasileira. Dentre 

as finalidades e princípios estabelecidos para o ensino médio, ressaltamos aquele que menciona 

a necessidade de o aluno compreender, ao final de sua escolarização, os fundamentos científicos 

e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria e a prática. Com 

relação aos programas de formação inicial e continuada para os profissionais da educação, o 

documento enfatiza a realização de atividades que estimulem a interpretação e a reconstrução 

do conhecimento de forma coletiva, estimulando o trabalho em equipe.   

No ano de 2012 foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, que estão articuladas com as DCNGEB (2010). Nesse documento está especificada a 

forma de organização curricular baseada em áreas do conhecimento, sendo elas: I) Linguagens; 

II) Matemática; III) Ciências da Natureza e IV) Ciências Humanas. Assim como nas 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), é enfatizada a 

necessidade de um “[...]tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a 
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interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de 

saberes específicos”. (BRASIL, 2012, p. 3). 

O cenário atual da educação básica apresenta-se com a oficialização da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e Ensino Fundamental (BRASIL, 2017). 

A versão deste documento referente à etapa do ensino médio foi homologada pelo Ministério 

da Educação em dezembro de 20181. A BNCC tem o intuito de orientar a elaboração dos 

currículos para as difentes fases da vida escolar. Para a área da Ciências da Natureza do Ensino 

Médio2 propõe: 

 

[...] um aprofundamento conceitual nas temáticas Matéria e Energia, Vida e 

Evolução e Terra e Universo. Elas são consideradas essenciais para que 

competências cognitivas, comunicativas, pessoais e sociais possam continuar a ser 

desenvolvidas e mobilizadas na resolução de problemas e tomada de decisões. 

(BNCC, 2018, grifo nosso, p. 538). 

 

Apesar de considerar de fundamental importância a integração entre os conhecimentos 

dos diferentes componentes curriculares da área de Ciências da Natureza, a BNCC deixa bem 

claro que cada disciplina possui suas especificidades, desta forma, é necessário trabalhar 

juntamente com a parte contextual, sendo a base para a análise das problemáticas.  

Wartha, Silva e Bejarano (2013, p.86) em seu artigo ressaltam que a contextualização, 

frequentemente mencionada nos documentos oficiais - termo proveniente do verbo contextuar 

- é “uma estratégia fundamental para a construção de significações na medida em que incorpora 

relações tacitamente percebidas”. Machado (2006, p. 146) ressalta que “contextuar é uma 

estratégia fundamental para a construção de significações”, sendo realizadas aproximações 

entre os temas escolares e a realidade extra-escolar. Além disso, Lutfi (1992) em seu livro deixa 

claro quais são as diferentes interpretações existentes para contextualização, desde uma simples 

exemplificação, muitas vezes utilizada com a finalidade de sanar a curiosidade dos estudantes 

sobre determinado fato do cotidiano, até a organização de projetos que visam a relação entre a 

ciência, tecnologia e sociedade com vistas a conhecer para transformar a realidade em que 

vivem.  

                                                 
1 Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Homologada em 14 de dezembro de 2018. 

Disponível em: <https://goo.gl/mgH5T9>. Acesso em: 26 dez. 2018. 
2 Semelhante ao que foi proposto pelos documentos oficiais que regem a educação básica brasileira, a 

BNCC (2018) organiza o currículo em quatro áreas do conhecimento: 1) Área de Linguagens e suas Tecnologias; 

2) Área de Matemática e suas Tecnologias; 3) Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 4) Área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. A terceira área, que é de nosso interesse na pesquisa bibliográfica, é 

integrada pelos componentes curriculares Biologia, Física e Química. 
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Diversos grupos de pesquisa de nível superior, com foco na área do Ensino de Ciências 

da Natureza, estão desenvolvendo seus trabalhos com o intuito de contribuir significativamente 

para o ensino através da utilização de diferentes ferramentas e metodologias, como a utilização 

de jogos, realização de atividades experimentais, construção de mapas conceituais, resolução 

de problemas, utilização de estudo de casos, oficinas temáticas, etc., para que haja uma maior 

significação dos conteúdos científicos (GOI; SANTOS, 2009; MARCONDES, 2008; 

OLIVEIRA, 2010; SILVA; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2011; SOARES, 2013).  

Dentre os diferentes grupos de pesquisa existentes, iremos destacar aqueles que 

desenvolvem um trabalho temático, tais como: o Grupo de Pesquisa em Educação Química 

(GEPEQ), da Universidade de São Paulo (USP), o qual desenvolve oficinas temáticas a turmas 

de Ensino Médio de escolas públicas; o Grupo de Estudos Temáticos em Ciência-Tecnologia-

Sociedade, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que realiza intervenções pontuais 

no contexto escolar (AULER, 2003); assim como o Laboratório de Ensino de Química 

(LAEQUI3), da UFSM, do qual faço parte e que vem desenvolvendo trabalhos que visam 

auxiliar os estudantes no entendimento da Química através da utilização de temáticas, como 

alimentos, esporte, lixo eletrônico, saúde bucal, entre outros, os quais indicam a contribuição 

deste tipo de abordagem no Ensino de Ciências (BRAIBANTE et al., 2013; BRAIBANTE; 

PAZINATO, 2014; PAZINATO et al., 2012; ROCHA; BRAIBANTE, 2016; STORGATTO; 

BRAIBANTE, M.; BRAIBANTE, H., 2017). 

A utilização de temáticas no ensino de ciências tem a intenção de proporcionar uma 

efetiva relação entre os conhecimentos científicos e tecnológicos com os temas sociais presentes 

em nosso cotidiano. É importante ressaltar que a escolha do tema deve permitir o estudo da 

realidade, sendo fundamental que o aluno reconheça a importância da temática para si próprio 

e para o grupo social a que pertence (MARCONDES, 2008). 

Para que sejam efetivamente utilizadas essas diversas ferramentas e metodologias de 

ensino, é preciso fornecer subsídios para que os professores realizem essas atividades com os 

seus alunos, visto que a maioria dos professores foi formada em instituições de ensino superior 

em que as disciplinas pedagógicas são desvinculadas das disciplinas que tratam exclusivamente 

sobre o conhecimento científico. Este modo de organização em cursos de licenciatura é 

chamado de modelo 3+1, em que os três primeiros anos são destinados para as disciplinas 

                                                 
3 Laboratório de Ensino de Química. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/laequi/>. Acesso em: 31 out. 

2018. 
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específicas sobre os conteúdos científicos, e o último ano é voltado para a realização das 

disciplinas pedagógicas (PEREIRA, 1999).  

Entretanto, muitos cursos já estão sendo reestruturados com o intuito de vincular essas 

disciplinas ao longo da formação acadêmica, sendo destinadas 400 horas de prática como 

componente curricular distribuídas no decorrer do processo formativo, além de aumentar o 

número de horas de efetivo trabalho acadêmico, dedicando 400 horas ao estágio curricular 

supervisionado. Essa reestruturação foi instituída nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena (BRASIL, 2002), e permaneceu nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior e para a formação continuada (BRASIL, 2015). Este 

documento além da formação inicial, também trata da formação continuada dos professores do 

magistério, ressaltando que: 

 

a formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 

envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

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

na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Nesse sentido, acreditamos ser extremamente importante a realização de atividades que 

propiciem a formação continuada de professores, em especial, aos docentes do componente 

curricular ciências, para que os mesmos possam refletir sobre a sua prática pedagógica e, a 

partir desta reflexão, busquem novas alternativas que contribuam para o crescimento pessoal e 

profissional do professor (SCHÖN, 2007).  

Visto a necessidade de realização de cursos de formação continuada voltados para os 

professores da educação básica e buscando contribuir para a formação dos professores de 

ciências, esta Tese propõe a elaboração de um “módulo temático”. O módulo temático é uma 

metodologia de ensino que alia o conhecimento científico com temáticas do cotidiano. Será 

utilizada para fornecer subsídios aos docentes na elaboração de suas atividades no ambiente 

escolar, utilizando temas em evidência no âmbito da sociedade em que se deseja atuar. 

O módulo temático tem por objetivo auxiliar os professores na realização de uma 

abordagem temática no âmbito escolar, a qual possibilita a contextualização com diferentes 

componentes curriculares. Esta metodologia de ensino se diferencia dos demais modos de 

organização curricular justamente por ter um foco na utilização de temáticas.  
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Para as diferentes denominações utilizadas no ensino de ciências, como sequência 

didática, unidade didática, sequência de ensino-aprendizagem, Zabala (1998, p.18) destaca que 

as mesmas “são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos”. Também encontramos referenciais sobre unidades de 

aprendizagem, as quais são caracterizadas como “modos alternativos de planejamento, 

elaboração e organização dos trabalhos em sala de aula”. (GALIAZZI et al., 2004, p. 68). Os 

autores também reforçam que são utilizadas como forma de questionar o modo de organização 

dos conteúdos que se apresentam nos livros didáticos, bem como o modo tradicional como são 

planejadas as atividades em sala de aula.  

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho apresenta o seguinte questionamento: 

“A elaboração de Módulos Temáticos em um curso de formação continuada contribui 

para o desenvolvimento profissional dos professores de Ciências da educação básica?”.  

No momento do planejamento dos encontros do curso de formação continuada sempre 

busquei ter um olhar de uma professora que fez parte da rede básica estadual de ensino (2012-

2018) do RS, bem como de uma pesquisadora que está sempre em busca de um aprimoramento 

pessoal e profissional visando contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, e 

principalmente, que almeja levar as diversas contribuições da área de ensino de Ciências ao 

conhecimento dos professores atuantes na educação básica.  

A proposição de realizar um curso de formação continuada aos professores da educação 

básica aliado ao estudo e elaboração de Módulos Temáticos surgiu a partir do trabalho 

desenvolvido ao longo do meu mestrado com o uso da temática “esporte”, sendo realizadas 

intervenções com os estudantes do ensino médio. Ao ver a curiosidade dos estudantes e a 

vontade em aprender os conhecimentos científicos de Química abordados por meio da 

utilização da temática esporte, tive a vontade de apresentar aos meus colegas de trabalho como 

são desenvolvidas as atividades com base em uma abordagem temática.  

A partir desse momento comecei a estruturar o Módulo Temático de modo que fosse 

viável para ser utilizado na educação básica e que apresentasse uma estrutura com os momentos 

essenciais para a sua implementação, estando associados aos níveis hierárquicos da Taxonomia 

de Bloom. Durante todo o planejamento do curso de formação continuada pensamos nos temas 

e assuntos que seriam de interesse dos professores a fim de criar uma identificação e 

proximidade com as atividades propostas nos encontros.  
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Para responder à questão problematizadora desta tese, tem-se o seguinte objetivo geral: 

“Possibilitar aos professores de Ciências da educação básica o aprimoramento de sua 

prática pedagógica por meio da realização de um curso de formação continuada com foco 

na elaboração de Módulos Temáticos e na prática profissional reflexiva.” Têm-se como 

objetivos específicos: 

• Analisar as publicações em periódicos nacionais e internacionais, no período de 

2006 a 2016, referentes ao desenvolvimento de cursos de formação continuada de 

professores de Ciências; 

• Implementar um curso de formação continuada com professores da área de 

Ciências da Natureza do ensino médio e Ciências do ensino fundamental; 

• Promover reflexões com os professores estimulando a escrita de diários de aula e 

a troca de experiências no grande grupo sobre os desafios da prática pedagógica; 

• Apresentar aos professores ferramentas e metodologias de ensino que podem ser 

utilizadas na educação básica; 

• Propor aos professores de Ciências a elaboração de Módulos Temáticos visando a 

sua aplicação no âmbito escolar; 

• Analisar como se procedeu a implementação de um Módulo Temático na escola 

por meio dos relatos do professor que aplicou as atividades; 

• Estruturar um material para a divulgação da metodologia de ensino a partir dos 

Módulos Temáticos elaborados pelos grupos de professores ao longo do curso de 

formação continuada. 

Como forma de organização a presente tese foi estruturada em 6 capítulos, os quais 

serão apresentados brevemente a seguir: 

No capítulo 1, “Aspectos formativos para a prática profissional docente”, são 

apresentados alguns referenciais teóricos a respeito da formação de professores, abordando 

aspectos referentes à formação continuada de professores no Brasil e na Espanha e à prática 

profissional reflexiva. Além disso, abordaram-se as tendências gerais do ciclo de vida 

profissional dos professores e referenciais relacionados ao desenvolvimento profissional 

docente. 

O capítulo 2, “Análise das publicações sobre a formação continuada de professores 

de Ciências em periódicos científicos”, refere-se a uma pesquisa bibliográfica realizada em 

periódicos nacionais e internacionais, a qual teve por objetivo investigar a existência de cursos 
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de formação continuada de professores de Ciências do ensino fundamental e médio, bem como 

analisar a ênfase dada nesses cursos e o tempo de duração dos mesmos. 

No capítulo 3, “Pressupostos teóricos para a elaboração do módulo temático”, são 

apresentados os referenciais teóricos sobre a ferramenta 5W2H e a Taxonomia de Bloom, os 

quais nos baseamos para a elaboração do Módulo Temático. Esses referenciais devem ser 

tratados como um pré-requisito para a utilização do módulo, pois irão fornecer subsídios para 

a elaboração e aplicação desta metodologia de ensino. 

O capítulo 4, “Caminho metodológico da pesquisa”, está divido em cinco etapas. A 

primeira etapa refere-se ao levantamento bibliográfico realizado no momento inicial desta 

pesquisa. Na segunda etapa estão descritos os processos de divulgação do curso de formação 

continuada, o levantamento de dados sobre os temas de interesse dos professores, bem como o 

planejamento inicial dos encontros. A terceira etapa caracteriza-se pela implementação do curso 

de formação continuada, sendo descritos o período de inscrições, o contexto e sujeitos da 

pesquisa, bem como a descrição dos sete encontros realizados com os docentes.  

A quarta etapa refere-se a entrevista semiestruturada realizada com o docente que 

aplicou o Módulo Temático na escola e o feedback enviado a todos os participantes do curso de 

formação continuada. Na quinta e última etapa, são evidenciados os instrumentos de coleta de 

dados e os referenciais teóricos que embasaram a análise dos dados.  

No capítulo 5, “Resultados e discussões”, são apresentados e discutidos os resultados 

obtidos durante a implementação do curso de formação continuada e o momento posterior 

caracterizado pela entrevista semiestruturada realizada com o docente que aplicou o Módulo 

Temático na escola. 

No capítulo 6, “Considerações finais”, as atividades realizadas durante esta pesquisa 

são analisadas com a intenção de refletir a respeito das contribuições do curso de formação 

continuada para o desenvolvimento profissional docente por meio da elaboração de Módulos 

Temáticos como metodologia de ensino.  
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS FORMATIVOS PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL 

DOCENTE 

 

A formação inicial e continuada de professores vem apresentando destaque nos 

documentos oficiais que regem a educação básica brasileira, bem como em debates e discussões 

em congressos, conferências e eventos na área de Ciências a nível mundial. Carvalho e Gil-

Pérez (2011) em seu livro “Formação de professores de Ciências”, acreditam que é de extrema 

importância romper com as visões simplistas sobre o ensino e a aprendizagem das ciências, 

além da necessidade de questionar as ideias docentes de senso comum. Para isso, descrevem 

algumas necessidades formativas do professor de Ciências, dentre elas está analisar 

criticamente o “ensino tradicional”. Conforme os autores,  

 

[...] é preciso não esquecer que o chamado ensino tradicional - isto é, por transmissão 

de conhecimentos já elaborados - constitui um modelo coerente, muito difundido, que 

engloba todos os aspectos da aprendizagem das Ciências, motivo pelo qual sua 

transformação exige tanto um conhecimento claro e preciso de suas deficiências como 

a elaboração de um modelo alternativo igualmente coerente e de maior eficácia geral. 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 32).  

 

Os programas de desenvolvimento profissional docente são muitas vezes procurados 

pelos professores da rede básica de ensino, como forma de aproximação com os assuntos que 

estão sendo pesquisados na área de ciências. Dentre eles, mencionamos o surgimento das 

tecnologias educacionais, a abordagem da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) que pode ser 

inserida nos currículos escolares, além de diferentes metodologias e ferramentas de ensino que 

estão sendo utilizadas atualmente.  

Desta forma, RAMOS (2017, p.72) aponta que a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) nº 2 de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que fala a respeito das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da 

educação básica, apesar de possuir algumas ressalvas “é um documento bem elaborado e 

apresenta avanços em relação à formação de professores”.  

Esses avanços mencionados pelo autor referem-se, especialmente, às diferentes 

características e dimensões da iniciação à docência apresentadas na resolução. Como, por 

exemplo, deve ser realizado um estudo do contexto educacional e desenvolvidas ações que 

valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o 

ensino.  

Corroborando com Ramos (2017), ao analisarmos a Resolução do CNE nº 1º de 18 de 

fevereiro de 2002, que institui as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
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Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”, 

percebemos que em apenas um momento a formação continuada é mencionada no documento. 

Constam no parágrafo 2 do artigo 14, que: “na definição da estrutura institucional e curricular 

do curso, caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie 

oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras” 

(BRASIL, 2002, p. 5). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas no ano de 2015 apresentaram 

encaminhamentos conjuntos com a formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério da educação básica, o que demonstra um avanço em relação ao documento anterior, 

que não apresentou um olhar voltado aos processos formativos dos profissionais da rede básica 

de ensino. No que se refere à formação continuada, o artigo 16º (BRASIL, 2015) menciona que: 

 

A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 

envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

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

na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente. (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Analisando o movimento de formação contínua de professores, Formosinho (2009, p. 

221) menciona que teve seu início nos Estados Unidos da América na década de 70 e foi 

estendido para a Europa nas décadas de 80 e 90, sendo compreendido como “um conjunto 

complexo de condições históricas, de natureza social, cultural, científica e educacional, que 

configuram a transição da modernidade para a pós-modernidade na educação”. O autor refere-

se aos fenômenos modernos a rápida evolução dos conhecimentos e da tecnologia, que, 

juntamente com o fenômeno pós-moderno, caracterizado por uma sociedade multicultural e de 

informação, são indispensáveis para uma formação profissional permanente.  

Formosinho (2009) ressalta que a formação contínua é um campo de intervenção, 

formação e investigação, não sendo considerada uma realidade homogênea, e sim, uma 

realidade em acentuada evolução e multirreferencial, pois provêm de diferentes bases teóricas 

como a Pedagogia, Psicologia e Sociologia da educação, Teoria de Desenvolvimento 

Curricular, entre outras.  

Em consonância com o foco desta tese, iremos realizar um breve panorama geral a 

respeito da formação continuada de professores no Brasil, e posteriormente iremos apresentar 

as similaridades dos avanços na formação continuada de professores ocorridos na Espanha, 

conforme apresentado por Imbernón (2010).  
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Para a realização deste levantamento histórico sobre a formação continuada de 

professores no Brasil, nos baseamos em artigos que apresentam além dos aspectos históricos da 

formação continuada, questões, dilemas e desafios atuais relacionados à formação de 

professores e ensino de Ciências no Brasil (ALFERES e MAINARDES, 2011; GATTI, 2008; 

NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). O Quadro 1 apresenta a descrição dos 

aspectos históricos da formação continuada de professores no Brasil a partir da década de 70 

até a atualidade. 

 

Quadro 1 – Formação continuada de professores no Brasil 

(continua) 

Formação continuada de professores no Brasil 

Período Descrição 

Década de 

1970 

Nesse período, a formação continuada sofreu uma expansão devido a 

modernização da sociedade, sendo exigidos profissionais qualificados para 

atender as demandas do governo militar, que estipulou como principal 

objetivo educacional a formação de trabalhadores.  

No período de 1960 a 1980 as teorias comportamentalistas do processo de 

ensino e aprendizagem influenciaram significativamente a formação de 

professores. O professor era visto como um técnico que estabelece objetivos 

de ensino claros e precisos, bem como planeja as atividades que serão 

desenvolvidas em sala de aula a fim de obter o controle da aprendizagem dos 

estudantes. 

Década de 

1980 

No início dos anos 80, com a abertura política, os movimentos a favor da 

educação, da pesquisa, do avanço científico e tecnológico se intensificaram.  

Com a conquista dos direitos políticos, os professores participaram mais 

efetivamente nas questões referentes à educação brasileira. A partir desse 

momento, o contexto sócio-histórico em que o professor está inserido foi 

analisado, a fim de responder às demandas mais específicas dos professores.  

As discussões a respeito da formação do professor de ciências privilegiavam 

o caráter político da prática, o que se articulava ao movimento na busca da 

superação do autoritarismo vigente e da redemocratização do país. Neste 

momento histórico houve a primazia do ato de educar sobre o ato de ensinar, 

sendo que a imagem do educador dos anos 1980 apareceu em oposição à figura 

do especialista e do técnico em educação da década anterior.  

Ao final da década de 80 e início da década de 90 foi enfatizada a formação 

do professor em serviço. A partir desse momento iniciaram as discussões a 

respeito da participação ativa dos professores na construção coletiva do saber, 

realizando encontros de formação continuada no seu local de trabalho, por 

meio da reflexão contínua sobre a prática docente. 
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Quadro 1 – Formação continuada de professores no Brasil 

(conclusão) 

Formação continuada de professores no Brasil 

Década de 

1990 

Devido à pluralidade de concepções inerentes às relações entre ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento do país, nesse período passou-se a 

considerar como essencial o oferecimento de programas de educação 

continuada aos professores para que se mantivessem atualizados e pudessem 

acompanhar os avanços das ciências, das tecnologias e as complexas 

mudanças que caracterizavam a sociedade. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB n° 9394/96) e a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, as escolas deveriam 

possibilitar aos estudantes uma formação geral de qualidade, por meio da 

pesquisa, levantamento de hipóteses e análise de diversas situações, 

estimulando assim, a capacidade de aprender a aprender, ao invés do simples 

exercício de memorização. 

Década 

2000 até a 

atualidade 

A partir da década 2000, a formação de professores é considerada uma 

atividade estratégica no âmbito das políticas educacionais, principalmente 

devido ao importante papel que esses profissionais podem representar nas 

transformações educativas e sociais. A partir dessa década é enfatizada uma 

formação de caráter permanente que valorize as práticas educativas 

realizadas no âmbito escolar e o conhecimento proveniente das pesquisas 

realizadas na universidade, de modo a articular teoria e prática na formação 

e na construção do conhecimento profissional do professor. 

 
Fonte: Alferes e Mainardes (2011); Gatti (2008); Nascimento; Fernandes; Mendonça (2010). 

 

Paralelamente aos acontecimentos no Brasil, a Espanha também apresentou avanços na 

formação continuada de professores em períodos semelhantes demonstrados no Quadro 1. 

Imbernón (2010) destaca que é necessário conhecer ‘os elementos da herança formadora’, pois 

permitem a contínua contrução, inovação e realização de mudanças no campo educacional. 

Assim como a evolução acontece ao longo do tempo, é inevitável que ocorram mudanças do 

professor quanto ao exercício da docência, bem como no seu processo de formação, 

relacionadas a situações políticas e sociais do momento.  

Nos anos de 1970, na Espanha começaram a ser realizados estudos para determinar as 

atitudes dos professores em relação aos programas de formação continuada. Nesta época o 

estudo desta área ainda era tímido dentro das instituições, havendo apenas alguns grupos que já 

vinham se apropriando das ideias de Dewey, relacionadas à importância da formação do 

professor para uma verdadeira mudança da instituição educacional, que ainda estava presa a 

posições autoritárias, classistas, uniformizadoras e seletivas. Entretanto, esses profissionais não 

apresentararam uma repercussão institucional, apesar de terem realizado estudos muito 

importantes para a área. Os cursos de formação continuada realizados eram baseados no 
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‘modelo individual de formação’, em que cada profissional ia em busca daquilo que ele 

considerava uma necessidade para o exercício da profissão (IMBERNÓN, 2010). 

Os anos 80 foram marcados pela necessidade de realização de formações continuadas, 

pois os docentes das escolas de graduação da Espanha começaram a considerar uma forma 

diferente de trabalhar. Entretanto, os programas de formação continuada de professores que 

foram criados estavam baseados no treino e na observação, sem considerar os aspectos 

reflexivos da prática docente. Este período foi marcado pela racionalidade técnica, em que “a 

atividade profissional consiste na solução instrumental de um problema feita pela rigorosa 

aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHÖN, 1983, p. 21).  

A partir dos anos 90 houve a institucionalização da formação continuada. Imbernón 

(2010, p. 19) destaca que essa institucionalização visa “adequar os professores aos tempos 

atuais, facilitando um constante aperfeiçoamento de sua prática educativa e social, para assim 

adaptá-la às necessidades presentes e futuras”. Entretanto, o autor apresenta um aspecto 

negativo dessa institucionalização, que foi a potencialização dos cursos de formação baseados 

no treinamento. Neste tipo de modelo o formador é quem decide os assuntos que serão 

trabalhados, deixando bem claro os objetivos e os resultados esperados, o que por vezes não 

apresenta resultados positivos com esse tipo de formação. 

Apesar do apontamento anterior, foi nessa década que os estudos relacionados a 

formação continuada de professores começaram a ser desenvolvidos. Houve uma preocupação 

em realizar projetos de pesquisa-ação, leitura sobre os teóricos, bem como trabalhos que relatam 

as experiências educacionais desenvolvidas. Ainda nessa década, as ideias de Schön (1983, 

1987) foram difundidas, o que aparentemente mudou a perspectiva anterior de uma formação 

continuada baseada no treinamento, para uma formação mais reflexiva do docente.  

O último período, o qual caracteriza os anos 2000 até os dias atuais, é marcado pela 

‘crise da profissão de ensinar’, conforme designado por Imbernón (2010). Os profissionais 

começam a perceber os avanços da sociedade e buscam novas alternativas para o sistema 

educacional. Neste momento, a formação que era restrita às disciplinas de cunho científico, 

passa a valorizar as diversas relações da prática. Entretanto, o modelo de formação não 

apresentou significativas mudanças, sendo que “a ação do formador se dá em direção da solução 

dos problemas dos professores, em vez de se aprofundar em um modelo mais regulador e 

reflexivo (IMBERNÓN, 2010, p.23)”. 

Ao finalizar este resgate histórico sobre a formação continuada de professores na 

Espanha, Imbernón (2010, 2011) menciona uma certa preocupação com essa área do 
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conhecimento a partir do século XXI, que, apesar de ter sofrido diversos avanços, muitas 

teorias, práticas e estruturas mantiveram-se e poucas coisas novas foram aparecendo. Conforme 

o autor, 

 

avançamos muito, talvez não tanto como desejaríamos, mas fomos assentando 

pequenos conhecimentos teóricos e práticos que, graças a muitas pessoas, foram sendo 

postos em prática. Agora, no início do século XXI, quando tudo é mutável, modificado 

e mais complexo, necessitamos olhar para trás sem revolta, para ver o que nos serve, 

descartar aquilo que não funcionou, por mais que alguns se empenhem em continuar 

propondo-o e desenvolvendo-o, e construir novas alternativas que beneficiem a 

formação dos professores e, portanto, a educação promovida por eles. (IMBERNÓN, 

2011, p. 24-25). 

 

O autor aponta algumas mudanças e novas perspectivas que podem ser exploradas na 

formação continuada, como as relações entre os professores, as emoções e atitudes, a 

complexidade docente, a autoformação, a formação na comunidade, entre outros. 

Após essa breve análise histórica consideramos pertinente mencionar o que Polimeno 

(2001, apud ALFERES e MAINARDES, 2011, p. 10) destacou como sendo as dificuldades 

encontradas na formação continuada no Brasil: 1) a cada mudança de governo surgem novas 

políticas educacionais que partem do zero, desconsiderando as experiências e conhecimentos 

acumulados; 2) a formação é vista de forma isolada, sem considerar outras dimensões, como 

condições de trabalho, recursos, carreira e salário; 3) privilegia os aspectos individuais da 

formação; 4) não integra um sistema de formação permanente.  

Buscando um maior aprofundamento sobre o conceito da palavra “formação”, García 

(1999) apresenta inicialmente os diferentes significados dados a esse termo. Países como França 

e Itália utilizam o termo formação para se referir à educação, preparação e ensino dos 

professores. Já os países falantes da língua inglesa ao invés de “formação” preferem chamar de 

educação ou de treino.  

São muitas as conceituações dadas para o termo formação, sendo que uma delas associa 

a formação ao desenvolvimento pessoal, em que Ferry (1990, p. 43, tradução nossa) destaca 

que “formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado 

e procurado, realizado através de meios que são oferecidos ou que o próprio procura”. Sendo 

assim, García (1999) ressalta que a formação pode ser entendida como: 1) uma função social; 

2) um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa e; 3) formação como 

instituição.  

O primeiro aspecto refere-se à função social de transmissão de saberes que se exerce em 

função das questões sociais, econômicas e culturais. O segundo é caracterizado por um 
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amadurecimento interno do sujeito, atrelado às aprendizagens e experiências vivenciadas. Já o 

terceiro aspecto está relacionado com a estrutura organizacional das atividades de formação 

(GARCÍA, 1999). Além desses elementos elencados pelo autor, destaca que para que uma ação 

de formação aconteça, deve haver uma boa interação entre os formadores e os sujeitos em 

formação, além disso, é essencial que ambos apresentem uma vontade clara em alcançar os 

objetivos propostos pela atividade.   

Para sintetizar as ideias apresentadas até o momento, trazemos aqui o que García (1999) 

explicita frente ao conceito de formação de professores, que contempla a formação inicial e 

continuada: 

 

a formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os 

processos através dos quais os professores - em formação ou em exercício - se 

implicam individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem através 

das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, 

e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do 

currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 

alunos recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26). 

 

Os tópicos que serão apresentados a seguir referem-se às questões referentes à pesquisa-

ação, professor pesquisador e professor reflexivo, além da análise do ciclo de vida profissional 

dos docentes. Para finalizar esta discussão abordaremos o conceito de desenvolvimento 

profissional docente, além disso, iremos situar o trabalho realizado por esta tese nos modelos e 

orientações apresentados pela literatura.  

 

1.1 CONTEXTO, PESQUISA E REFLEXÃO DOCENTE 

 

A sala de aula é um ambiente de ensino e aprendizagem que possibilita diversas 

interações entre os estudantes e com o professor da classe. É nesse contexto complexo e único 

que surgem os questionamentos, dúvidas e inquietações que podem ser investigados por 

professores e/ou pesquisadores com o intuito de contribuir para a melhoria da educação. O 

professor ao analisar as diferentes situações que se apresentam em sala de aula e seu 

posicionamento frente a elas, tende a realizar um processo de reflexão da sua prática 

pedagógica, visando o aprimoramento pessoal e profissional docente. Em ambientes como esse 

podem ser desenvolvidas as denominadas pesquisa-ação. 

Acredita-se que Kurt Lewin, em 1946, foi o iniciador dos estudos sobre pesquisa-ação, 

o qual caracterizava que esse tipo de pesquisa estava baseada em uma espiral auto-reflexiva, 
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constituída por ciclos sucessivos de planejamento, ação, observação e reflexão (FIORENTINI; 

SOUZA; MELO, 1998; FRANCO, 2005; MOLINA, 2007). Stenhouse (1975), Elliot (1991) e 

Carr e Kemmis (1986) se apropriaram das ideias desse pesquisador e deram continuidade aos 

estudos sobre pesquisa-ação.  

Lawrence Stenhouse em 1967, participou de um projeto que tinha por objetivo a 

proposição de um currículo e uma mudança metodológica. Os envolvidos nessas proposições 

foram os professores especialistas e os professores práticos, os quais trabalharam de uma forma 

cooperativa. “A colaboração e a negociação entre os especialistas e práticos (professores) 

caracterizaram a forma inicial do que se tornou, mais tarde, conhecido como pesquisa-ação”. 

(ELLIOT, 1998, p. 138). 

São muitas as conceituações para a pesquisa-ação. Zeichner e Diniz-Pereira (2005, p. 

65) destacam que, em um significado amplo, a pesquisa-ação caracteriza-se como “uma 

pesquisa sistemática feita por profissionais sobre as suas próprias práticas”. Já Tripp (2005, p. 

447) acredita que a pesquisa-ação é “uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de 

pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”. Para 

os autores Carr e Kemmis (1988), pesquisa-ação é 

 

[...] uma forma de indagação auto-reflexiva que empreendem os participantes em 

situações sociais com relação a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias 

práticas, seu entendimento das mesmas e as situações dentro das quais ela têm lugar. 

(CARR e KEMMIS, 1988, p. 174). 

 

Esses autores defendem uma pesquisa-ação emancipatória, em que o grupo de 

participantes trabalha coletivamente para o desenvolvimento e a transformação da prática, 

considerando-a social e historicamente construída (FIORENTINI; SOUZA; MELO, 1998). 

Desta forma, no artigo apresentado por Zeichner e Diniz-Pereira (2005) acreditamos ser 

pertinente ressaltar as considerações dos autores a partir de uma análise realizada dos 

depoimentos dos professores que investigam a sua própria prática, sendo que eles expuseram a 

sua opinião quanto à participação em projetos de pesquisa-ação, bem como levaram em 

consideração o sentimento desses professores participantes.  

Dentre os apontamentos, foram citados que a pesquisa-ação: 1) contribuiu para a 

confiança e autoestima desses profissionais; 2) ajudou na diminuição da distância entre as 

aspirações e as realizações na profissão; 3) tem contribuído para que os professores entendam 

de maneira mais profunda e crítica a sua própria prática, revendo as suas teorias pessoais sobre 

ensino, além disso; 4) tem ajudado os professores a internalizarem a disposição para estudar as 
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suas práticas de ensino, possibilitando uma mudança de olhar, que anteriormente era voltada 

para os alunos problemáticos para uma ênfase nos seus sucessos e potencialidades. 

Também apresentamos as semelhanças de ideias dos autores Carr e Kemmis, Stenhouse 

e Elliot analisadas por Fiorentini, Souza e Melo (1998). Todos apresentam como objetivo da 

pesquisa-ação a melhoria da mudança da prática pedagógica, a preocupação com o 

desenvolvimento curricular tendo um olhar voltado para a prática escolar, bem como a 

preocupação em desenvolver um grupo de estudos auto-reflexivo no próprio ambiente escolar 

para que possa haver uma melhoria das condições para o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico investigativo. 

Para além das semelhanças, Fiorentini, Souza e Melo (1998) também apresentam as 

diferenças entre as visões dos autores Carr e Kemmis e Elliot, cujos primeiros defendem uma 

ideia de pesquisa-ação vinculada a um projeto político emancipador de sociedade, já o segundo 

critica a existência de um teórico crítico, para que não haja a imposição de valores e ideias 

sociais. Outro contraste entre esses autores refere-se à relação entre a teoria e a prática. Carr e 

Kemmis defendem um trabalho conjunto dialogado entre a teoria e a prática. Já Elliot propõe a 

formação de professores reflexivos a partir da prática (FIORENTINI; SOUZA; MELO, 1998).  

O que fica evidente é a necessidade de aproximação entre o professor da educação 

básica, aquele que realiza uma transposição entre os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação acadêmica para serem trabalhados com os estudantes, e o pesquisador acadêmico, 

que realiza as pesquisas sobre o ensino nas instituições de ensino superior. A pesquisa-ação 

busca diminuir essa barreira existente entre esses dois tipos de profissionais. 

Zeichner (1998, p. 207) acredita que “muitos professores sentem que a pesquisa 

educacional conduzida pelos acadêmicos é irrelevante para suas vidas nas escolas. A maior 

parte dos professores não procura a pesquisa educacional para instruir e melhorar suas práticas”. 

O autor também descreve que os professores percebem que os pesquisadores são insensíveis 

aos diversos contextos e variáveis presentes no âmbito escolar, o que gera um sentimento de 

exploração por parte dos professores.  

Além disso, Zeichner (1998) como professor pesquisador questiona seus acadêmicos 

sobre quais serão as contribuições e benefícios para a escola após a realização da pesquisa neste 

ambiente. Outro aspecto importante é buscar envolver o professor no desenvolvimento da 

pesquisa, pois ele possui o conhecimento da realidade escolar e tem amplas capacidades de 

contribuir para uma possível mudança educacional.   
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Com relação à visão do pesquisador acadêmico, Moreira (1988, p. 44) ressalta que “o 

pesquisador geralmente não considera o professor preparado para fazer pesquisa, como também 

se julga na posição de lhe dizer como deve conduzir seu ensino”. Moreira também menciona 

que esse despreparo considerado por parte dos professores muitas vezes é caracterizado por 

dois motivos: os professores não se sentem habilitados a fazer pesquisa, devido à rigorosidade 

das pesquisas qualitativas e quantitativas; e a sobrecarga de trabalho dos professores, que faz 

com que eles não tenham disponibilidade em se envolver nas pesquisas educacionais. 

Entretanto, Erickson (1986, p. 157) afirma que 

 

o professor, como pesquisador de sala de aula, pode aprender a formular suas próprias 

questões, a encarar a experiência diária como dados que conduzem a respostas a essas 

questões, a procurar evidências não confirmadoras, a considerar casos discrepantes, a 

explorar interpretações alternativas. Isso, pode-se argumentar, é o que o verdadeiro 

professor deveria fazer sempre. A capacidade de refletir criticamente sobre sua 

própria prática e de articular essa reflexão para si próprio e para os outros, pode ser 

pensada como uma habilidade essencial que todo professor bem preparado deveria 

ter. (ERICKON, 1986, p. 157, tradução nossa).   

 

Com o intuito de ultrapassar as barreiras que limitam o trabalho dos professores e 

pesquisadores acadêmicos, Zeichner (1998) propõe três maneiras para que se possa superar essa 

linha divisória, sendo elas: I) realizar discussões com os docentes universitários sobre o 

significado e a relevância da pesquisa educacional; II) realizar um trabalho colaborativo com 

os professores atuantes em sala de aula, rompendo com os velhos padrões acadêmicos; além de 

III) oferecer suporte às investigações feitas pelos professores e aos projetos que se apropriam 

da pesquisa-ação, caracterizando os resultados obtidos como conhecimentos produzidos. 

Associada a essas questões está a ideia de pensamento reflexivo, ensino reflexivo e 

prática reflexiva, os quais tem por intuito a investigação das práticas profissionais. John Dewey 

foi o pioneiro nas questões relacionadas ao pensamento reflexivo, sendo que a publicação do 

livro “Como pensamos” (DEWEY, 1933) obteve uma grande repercussão nos Estados Unidos 

da América. No ano de 1983, Donald Schön publicou o livro intitulado “O profissional 

reflexivo” (SCHÖN, 1983), colocando novamente em discussões o tema. No Brasil, Paulo 

Freire investigou os saberes inerentes da prática educativa, bem como apresentou interesse pela 

reflexão na prática dos professores, questeões essas publicadas no livro “Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1997). 

Esses autores reforçam a ideia de que o professor deve refletir sobre sua prática 

pedagógica, pois a ausência dessa reflexão caracteriza-se como rotina. Refletir sobre sua 

prática, a sua identidade profissional e as condições de trabalho docente são fundamentais para 
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aquele professor que buscar se reinventar, melhorar a qualidade da educação, a partir desse 

enfrentamento de situações problemáticas que ocorrem no ambiente de sala de aula. Essa 

mudança no modo de pensar e agir é necessária para que ocorra o crescimento pessoal e 

profissional do docente.  

Baseados nas ideias de Dewey, Dorigon e Romanowski (2008, p. 10) destacam que o 

pensamento reflexivo “tem uma função instrumental, origina-se no confronto com situações 

problemáticas, e sua finalidade é prover o professor de meios mais adequados de 

comportamento para enfrentar essas situações”. Dewey apresenta as cinco fases do pensamento 

reflexivo e descreve a maneira de praticá-las. A capacidade de reflexão surge no momento em 

que há um problema para resolver, a partir daí são formuladas hipóteses que dão origem 

posteriormente a dados e interpretação destes, o que gera a reflexão da situação em questão 

(DORIGON; ROMANOWSKI, 2008).  

Donald Schön, em seu livro não considera a singularidade da prática docente, pois 

escreve para os profissionais da área de Arquitetura. Entretanto, os profissionais da área da 

educação fizeram essa transposição por considerar a reflexão uma prática docente fundamental. 

O autor utiliza o termo “talento artístico profissional” para se referir aos “tipos de competências 

que os profissionais demonstram em certas situações da prática que são únicas, incertas e 

conflituosas” (SCHÖN, 2007, p. 29).  

Além disso, Schön (2007) descreve as suas concepções a respeito do conhecimento na 

ação, reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação, importantes 

para a prática reflexiva. Apresentaremos de uma forma breve e objetiva o que caracteriza cada 

um destes termos, os quais estão descritos no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Concepções de desenvolvimento de uma prática reflexiva  

(continua) 

Concepções de desenvolvimento de uma prática reflexiva 

Ideias Descrição 

Conhecimento na ação 

O conhecimento na ação traz consigo um saber. Este saber está 

presente nas ações profissionais que, por sua vez, vêm carregadas 

de uma “saber escolar”. O conhecimento está na ação em si, e o 

revelamos por meio de ações espontâneas e habilidades (CAMPOS; 

PESSOA, 1998, p. 196). 
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Quadro 2 - Concepções de desenvolvimento de uma prática reflexiva  

(conclusão) 

Concepções de desenvolvimento de uma prática reflexiva 

Ideias Descrição 

Reflexão na ação 

Em um presente-da-ação, um período variável com o contexto, 

durante o qual ainda se pode interferir na situação em 

desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova forma ao que 

estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. Eu diria, em casos 

como este, que refletimos-na-ação (SCHÖN, 2007, p. 32). 

Reflexão sobre a ação 

Pensar retrospectivamente sobre o que fizemos, de modo a 

descobrir como nosso ato de conhecer-na-ação pode ter 

contribuído para um resultado inesperado. Podemos proceder 

dessa forma após o fato, em um ambiente de tranquilidade 

(SCHÖN, 2007, p.32). 

Reflexão sobre a 

reflexão na ação 

Trata-se de olhar retrospectivamente a ação, refletir sobre o 

momento da reflexão na ação, ou seja, o que aconteceu, o que se 

observou, qual o significado atribuído e que outros significados 

podemos atribuir ao que aconteceu (DORIGON e 

ROMANOWSKI, 2008, p. 14). 

 
Fonte: Campos; Pessoa (1998); Dorigon; Romanowski (2008); Schön (2007). 

 

Conforme descrito por Schön, a reflexão na ação é um momento que não requer 

explicitação verbal ou de um pensamento sistematizado, pois o conhecimento caracteriza-se 

como “espontâneo, intuitivo, experimental” (SCHÖN, 1992, p. 82). Desta forma, o autor 

descreve quatro momentos da reflexão-na-ação, 

 

existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo permite-se 

ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, reflete sobre esse fato, 

ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura 

compreender a razão por que foi surpreendido. Depois, num terceiro momento, 

reformula o problema suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de 

aprendizagem lenta, mas, pelo contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. 

Num quarto momento, efetua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 

exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para testar a 

hipótese que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este processo de reflexão-

na-ação não exige palavras. (SCHÖN, 1992, p. 83). 

 

Já no momento da reflexão sobre a reflexão na ação, se faz necessária uma descrição 

verbal, sendo que essa reflexão docente pode influir diretamente nas ações futuras. Campos e 

Pessoa (1998, p. 198) ressaltam que “quando se reflete sobre a reflexão na ação, julgando e 

compreendendo o problema, podemos imaginar uma solução”.  

Entretanto, algumas críticas foram realizadas a partir das contribuições teóricas de 

Schön. A primeira delas contrasta com a ideia do autor de que a prática reflexiva é uma 

atividade individualizada, em que há um repensar das suas próprias ações sem haver um 
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relacionamento com os demais profissionais. Zeichner e Liston (1996) acreditam em uma 

reflexão como prática social, estando inerente a reflexão com outros profissionais. Campos e 

Pessoa (1998) ressaltam que na prática profissional estão presentes os aspectos sociais, políticos 

e institucionais, sendo que estes devem estar presentes na prática reflexiva.  

Para tanto, Zeichner (2008) acredita em uma reflexão docente vinculada às lutas por 

justiça social, ou seja, conectada com as questões mais amplas da sociedade. O autor destaca 

que além de um conhecimento do conteúdo e pedagógico, os professores necessitam saber “[...] 

como tomar decisões, no dia a dia, que não limitem as chances de vida de seus alunos; que eles 

tomem decisões com uma consciência maior das possíveis consequências políticas que as 

diferentes escolhas podem ter”. (ZEICHNER, 2008, p. 546). 

Por fim, evidenciamos a crítica realizada com relação ao modelo de atividade reflexiva 

de Schön, diferentemente de Freire (1997) que apresentava uma preocupação com a formação 

docente reflexiva: “Lido com gente e não com coisas. E porque lido com gente, não posso [...] 

recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno 

ou aluna” (FREIRE, 1997, p.163). 

Dando seguimento às questões relacionadas a vida profissional dos docentes, a seção a 

seguir abordará o estudo realizado a respeito dos ciclos vitais dos professores. Essa análise 

possibilita termos uma visão geral sobre o comportamento dos docentes ao longo de sua 

carreira.  

 

1.2 TENDÊNCIAS GERAIS DO CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DOS PROFESSORES 

 

Nesta seção apresentaremos os estudos que relacionam a idade dos professores com as 

diferentes etapas vivenciadas por eles ao longo da carreira docente. O ciclo de vida profissional 

dos professores é, de uma maneira geral, influenciado pelos diversos momentos vivenciados 

pelos docentes, os quais podem ser tanto pessoais quanto profissionais. Além disso, os autores 

que estudam este tipo de abordagem ressaltam que as etapas ou fases não são rígidas, assim 

como um professor não passará, obrigatoriamente, por todas as fases descritas. Cada indivíduo 

tem o seu próprio ritmo, que está de acordo com as situações vivenciadas por ele.  

Apesar de Sikes (1985) e Huberman (1995) terem desenvolvido suas pesquisas em um 

contexto europeu e americano, respectivamente, evidenciamos as semelhanças das fases da vida 

profissional docente apresentadas pelos autores com o contexto brasileiro.  
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A autora Patricia Sikes, publicou o trabalho intitulado “The life cycle of the Teacher” 

no ano de 1985, apresentando cinco fases da vida profissional docente. A primeira fase, 

“Entering the adult world”, corresponde à entrada do professor no mundo adulto. A faixa etária 

dos professores da fase 1 é de 21 a 28 anos. Essa etapa é caracterizada como a exploração das 

diversas possibilidades da vida adulta, bem como o início de uma estrutura estável de vida. 

Além disso, os professores tendem a se introduzir socialmente cada vez mais na profissão. 

Dentre as preocupações expressas pelos professores está a ausência de autoridade perante a 

classe e o domínio dos conteúdos.  

Sikes (1985) ressalta que muitos professores não se veem comprometidos com uma 

longa carreira docente, expressando a sua vontade em desistir dessa profissão, o que vai ao 

encontro dos dados que mostram um grande abandono da docência entre professores com 

menos de 30 anos. A autora apresenta o seguinte trecho: “Não sei se me vejo na escola em dez 

anos. Depende muito das circunstâncias pessoais, eu simplesmente não sei ainda. Eu não 

planejo tão longe”. (Jan, 25 anos, professora de arte, p. 30, tradução nossa).  

A fase 2 corresponde aos professores entre 20 e 33 anos, e é denominada como fase de 

transição, “Age Thirty Transition”. Neste momento alguns buscam a estabilidade na profissão, 

para outros é uma fase de procura de uma nova profissão. Para aqueles que permanecem na 

docência, o foco que anteriormente estava na busca de um domínio do conteúdo, agora passam 

a se interessar no ensino do conteúdo.  

A fase 3 caracteriza-se por um período em que o professor está em sua ampla capacidade 

física e intelectual. Apresenta confiança quanto ao seu trabalho em desenvolvimento e por 

vezes, busca um avanço no cargo. A faixa etária desses professores compreende dos 30 aos 40 

anos de idade. Para Sikes (1985) este pode ser um momento delicado para as mulheres que tem 

filhos, pois conciliam a maternidade e o trabalho. 

Com relação a fase 4, profissionais entre os 40 e 50/55 anos, é a fase em que esses 

docentes se adaptam a sua maturidade e assumem papéis importantes na escola, atribuindo-lhes 

diversas responsabilidades. Entretanto, Sikes (1985) acrescenta que alguns professores não se 

adaptam as mudanças, tornando-se “amargurados, críticos e sínicos”. 

A fase 5, que vai dos 50/55 anos até a aposentadoria, é caracterizada como uma fase de 

preparação para a aposentadoria. Esses professores tendem a realizar um trabalho mais leve 

com seus alunos, diminuindo as suas exigências. 

Contrastando um pouco com a linearidade apresentada por Sikes (1985), Huberman 

(1995) apresentou as tendências gerais do ciclo de vida dos professores. O autor enfatiza que, 



37 

 

“o desenvolvimento de uma carreira é, assim, um processo e não uma série de acontecimentos. 

Para alguns, este processo pode parecer linear, para outros, há patamares, regressões, becos sem 

saída, momentos de arranque, descontinuidades”. (HUBERMAN, 1995, p. 38). A Figura 1 

apresenta de uma forma esquemática as diversas fases caracterizadas por Huberman (1995), 

associada aos anos da carreira docente.  

 

Figura 1 - Fases e anos da carreira docente 

 

 

 

Fonte: Huberman (1995 apud GARCÍA, 1999, p. 64).  

 

A fase que corresponde aos três primeiros anos da carreira docente, chamada de a 

entrada na carreira ou hesitação, é descrita por dois momentos diferentes: o estágio de 

sobrevivência e o estágio de descoberta. O estágio de sobrevivência é marcado pelo confronto 

inicial com a complexidade da carreira profissional. Dentre os sentimentos descritos por 

professores estão: a preocupação consigo mesmo; a distância existente entre os seus ideais e a 

realidade cotidiana de sala de aula; preocupações referentes à ação pedagógica; a oscilação 

entre as relações com os estudantes, que não deve ser tão próxima e nem muito distante; as 

dificuldades com os alunos que criam problemas, além de conflitos relacionados ao material 

didático inadequado (Huberman, 1995). 

O estágio de descoberta caracteriza-se pelo entusiasmo inicial, pela exaltação por estar 

à frente de sua classe, de seus estudantes, e que possui diversas responsabilidades. Outro fator 

estimulante para o professor é o sentimento de estar fazendo parte de um corpo de professores 

de uma escola. Segundo Huberman (1995) esses dois momentos podem ser vivenciados 

paralelamente, como também pode haver a predominância de um ou de outro. Esse momento 

inicial é também chamado de “exploração”.  
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Entre os quatro e seis anos de experiência profissional, o professor se encontra na fase 

de estabilização, momento em que se afirma sobre a escolha de uma identidade profissional. 

Esta etapa é caracterizada por um “sentimento de facilidade no lidar com as classes, domínio 

de um repertório básico de técnicas de ensino, assim como por se ser capaz de selecionar 

métodos e materiais apropriados em função dos interesses dos estudantes”. (GARCÍA, 1999, p. 

65). 

A fase de diversificação é marcada por uma diversidade de manifestações por parte dos 

professores. Existem aqueles que neste período buscam diversificar os materiais didáticos e os 

métodos de ensino, além de experimentar novas práticas em sala de aula. “Os professores, nesta 

fase das suas carreiras, seriam, assim, os mais motivados, os mais dinâmicos, os mais 

empenhados nas equipes pedagógicas”. (HUBERMAN, 1995, p. 42). Entretanto, um grupo de 

professores começa a reduzir os seus compromissos profissionais e pensam em desempenhar 

outras funções paralelamente à docência (GARCÍA, 1999).  

A fase de reposicionamento, que compreende professores entre 35 e 50 anos ou ainda 

profissionais que estão entre o 15º e 25º anos de atuação. Neste momento esses profissionais 

acometem-se de uma ligeira sensação de rotina, até mesmo uma crise existencial em relação à 

continuação da carreira. Huberman (1995) acrescenta que essa crise existencial pode ocorrer 

por dois motivos: a monotonia do cotidiano de sala de aula e o desencanto devido aos fracassos 

vivenciados na prática.  

O período que compreende os 45 e 55 anos do docente, é marcado pela serenidade e 

distanciamento afetivo. Os professores são menos sensíveis e vulneráveis a avaliações dos 

outros. Nesta fase o nível de ambição e investimento na carreira diminuem, bem como a 

afetividade com os estudantes. O que aumenta é a confiança e a serenidade do professor. Existe 

também aqueles professores que se estagnam e são amargurados, sendo pouco provável o seu 

interesse pelo seu desenvolvimento profissional (GARCÍA, 1999).  

A fase do conservadorismo compreende os profissionais que possuem idade entre 50 e 

60 anos, e de 25 a 35 anos de carreira docente. Essa etapa é marcada pela queixa dos colegas, 

dos alunos e do sistema. Entretanto, Huberman (1995, p. 46) salienta que devemos tomar 

cuidado pois “não se pode integrar essas pessoas num mesmo grupo, sem primeiro estudar os 

seus antecedentes, isto é, a sua história pessoal, bem como a história do meio em que se 

movem”.  

A última fase denominada ruptura, também chamada pelo autor de desinvestimento, 

marca um período em que os professores “libertam-se progressivamente do investimento no 
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trabalho”. Começam a dar uma atenção especial a si próprio e pensar nas atividades exteriores 

ao ambiente escolar. Em oposição a esse tipo de professor, está aquele desencantado com a 

profissão, devido ao cansaço e a frustração com experiências passadas (GARCÍA, 1999). 

Huberman (1995) conclui destacando que o percurso mais harmonioso posteriormente à entrada 

e estabilização, seria a diversificação, a serenidade e distanciamento afetivo e por fim a ruptura.  

Realizamos esta apresentação sobre os ciclos de vida profissional dos professores por 

ser importante e interessante quando falamos em formação contínua dos professores, pois 

muitas vezes essas vivências e sentimentos arraigados na carreira docente podem influenciar 

nas atitudes e destrezas dos professores perante alunos e colegas de trabalho. Por conseguinte, 

apresentaremos um termo que está sendo frequentemente utilizado para se referir a formação 

de professores que é o “desenvolvimento profissional”. Após a apresentação inicial do termo 

situaremos o presente trabalho nas diversas vertentes existentes ao se tratar do desenvolvimento 

dos professores. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Apresentaremos nessa seção a caracterização do desenvolvimento profissional dos 

professores, bem como retratar brevemente os diferentes modelos de desenvolvimento 

profissional docente existentes. Também enfocaremos os referenciais teóricos que estão de 

acordo com o modelo de desenvolvimento adotado por esta tese.  

Carlos Marcelo García, destina em seu livro “Formação de professores: para uma 

mudança educativa”, um capítulo exclusivamente para tratar do desenvolvimento profissional 

docente. O autor menciona que, a nível internacional, houve uma evolução na formação de 

professores, de uma forma quantitativa e qualitativa (GARCÍA, 1999). Como também Marcelo 

(2009) comenta que para ser professor do século XXI, 

 

[...]pressupõe assumir que o conhecimento e os alunos (as matérias-primas com que 

trabalham) se transformam a uma velocidade maior à que estávamos habituados e que 

para se continuar a dar uma resposta adequada ao direito de aprender dos alunos, 

teremos de fazer um esforço redobrado para continuar a aprender (MARCELO, 2009, 

p. 8).  

 

García (1999) ressalta a existência de uma variedade de termos utilizados de forma 

análoga para designar a formação de professores, sendo eles: aperfeiçoamento, formação em 

serviço, formação contínua, reciclagem, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de 

professores, entre outros. Esse mesmo autor apresenta algumas diferenciações entre os termos, 
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começando pelo conceito de formação contínua de professores. García Álvarez (1987, p. 23) 

refere-se à formação contínua como uma “atividade que o professor em exercício realiza com 

uma finalidade formativa - tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, 

individualmente ou em grupo - para um desempenho mais eficaz das suas tarefas atuais ou que 

o preparem para o desempenho de novas tarefas”.  

Já a educação em serviço, que também está relacionada com os termos 

desenvolvimento de professores e educação contínua, refere-se a uma atividade que pode ser 

realizada isoladamente ou em conjunto, desenvolvida na formação acadêmica inicial do 

professor estando este, atuando em sua prática profissional. O conceito de reciclagem, 

caracteriza a necessidade pontual de atualização por parte do professor, pois este percebe uma 

lacuna em sua formação ou até mesmo visualiza aquele conteúdo com um tom de defasagem 

(GARCÍA, 1999).   

O conceito do desenvolvimento profissional adotado por García (1999) está interligado 

com a concepção do “professor como profissional do ensino”. Foi escolhido o termo 

“desenvolvimento” pois transmite uma ideia de evolução e continuidade. Referindo-se ao 

conceito do desenvolvimento profissional de professores, pressupõe “uma abordagem na 

formação de professores que valorize o seu caráter contextual, organizacional e orientado para 

a mudança”. (GARCÍA, 1999, p. 137). Além disso, reforça a ideia de que esta formação deve 

ocorrer no contexto escolar, ou seja, na escola de atuação dos professores. O Quadro 3 apresenta 

algumas definições do desenvolvimento profissional de diversos autores da área de formação 

de professores.  

 

Quadro 3 - Definições sobre o conceito de desenvolvimento profissional dos professores 

 

Definições sobre o conceito de desenvolvimento profissional docente 

“Define‑se como todo aquele processo que melhora o conhecimento, destrezas ou atitudes 

dos professores”. (SPARKS; LOUCKS-HORSLEY, 1990, p. 234‑235). 

“A capacidade do professor em manter a curiosidade acerca da sua turma; identificar 

interesses significativos nos processos de ensino e aprendizagem; valorizar e procurar o 

diálogo com colegas experientes como apoio na análise de situações”. (RUDDUCK, 1991, 

p. 129).  

“O desenvolvimento profissional docente é o crescimento profissional que o professor 

adquire como resultado da sua experiência e da análise sistemática da sua própria prática”. 

(VILLEGAS-REIMERS, 2003, p. 11). 

 
Fonte: García (1999); Marcelo (2009). 
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A partir dessas diferentes definições fica evidente a ideia de que o desenvolvimento 

profissional dos professores é um processo que pode ser realizado de maneira individual ou 

coletiva, desenvolvido no ambiente de trabalho, pois desta forma contribui para o 

aprimoramento das competências e atitudes dos docentes. 

Como contribuição às ideias estudadas até o momento, Villegas-Reimers (2003) 

apresenta uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento profissional docente, o qual tem as 

seguintes características: 

1. Ações baseadas no construtivismo e não nos modelos transmissivos. 

2. Entende-se como um processo a longo prazo, que reconhece que os professores 

aprendem ao longo do tempo.  

3. Assume-se como um processo que tem lugar em contextos concretos, 

apresentando relações com as práticas e experiências de sala de aula. 

4. O desenvolvimento profissional docente está diretamente relacionado com os 

processos de reforma da escola. 

5. O professor é visto como um prático reflexivo e as atividades de 

desenvolvimento consistem em ajudar os professores a construir novas teorias e 

novas práticas pedagógicas. 

6. O desenvolvimento profissional é concebido como um processo colaborativo. 

7. O desenvolvimento profissional pode adotar diferentes formas, em diferentes 

contextos, por isso não existe somente um modelo de desenvolvimento 

profissional que seja eficaz e aplicável em todas as escolas.  

Dentre os modelos de desenvolvimento profissional dos professores, Sparks e Loucks-

Horsley (1990) apresentam cinco diferentes modelos, sendo eles desenvolvimento profissional: 

autônomo; baseado na observação e supervisão; através do desenvolvimento curricular e 

organizacional; através do treino; através da investigação. O trabalho desenvolvido por esta tese 

vem de encontro ao “desenvolvimento profissional através do treino”, sendo que faz parte desta 

grande denominação o “desenvolvimento profissional através de cursos de formação” 

caracterizado por García (1999), o qual apresenta como uma de suas vantagens a oportunização 

de momentos voltados para a reflexão sobre a prática profissional. 

Um curso de formação é caracterizado por “um grupo de pessoas que participam durante 

um certo período de tempo em atividades estruturadas para alcançar determinados objetivos e 

realizar tarefas estabelecidas de antemão, as quais levam a uma nova compreensão e mudança 

da conduta profissional”. (LOUCKS-HORSLEY et al., 1987, p. 42). García (1999) também 
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destaca que os cursos apresentam características bem definidas, havendo um professor que 

estabelece o planejamento das atividades ao longo do curso, com uma clareza de objetivos e 

resultados de aprendizagem, incluindo a aquisição de conhecimentos e competências.  

Entretanto, Bell e Day (1991) apontam as vantagens, inconvenientes e pressupostos de 

se realizar um modelo de desenvolvimento profissional para os professores baseado em cursos, 

conforme está apresentado no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Modelo de desenvolvimento profissional baseado em cursos 

 

MODELO BASEADO EM CURSOS 

Vantagens Inconvenientes Pressupostos 

-Pode aumentar os 

conhecimentos. 

-Pode melhorar as 

competências. 

-Os professores podem 

escolher o que lhes é 

oferecido. 

-Proporciona uma 

oportunidade para refletir 

sobre a prática profissional. 

-Podem ser em tempo 

integral. 

-Podem permitir posteriores 

qualificações. 

-Podem ser demasiados 

teóricos. 

-As opções são determinadas 

pelos organizadores. 

-Pode não refletir as 

necessidades da escola. 

-Pode não ter aplicações 

práticas na classe. 

-Ignora o saber-fazer do 

professor.  

-Pode ter um custo elevado. 

-Pode exigir um 

compromisso a longo prazo.  

-Um professor pode 

influenciar a escola no 

global ou em um grupo. 

-O professor pode transferir 

a teoria para a prática. 

-Pode ser abordada uma 

ampla variedade de 

necessidades no mesmo 

curso. 

 
Fonte: García (1999, p. 178). 

 

Ao longo da elaboração das atividades do curso de formação continuada de professores 

implementado por esta tese, buscamos tomar os devidos cuidados para que os inconvenientes 

mencionados no Quadro 4 fossem eliminados ou reduzidos, com o intuito de não passar a ideia 

de que, tradicionalmente, os cursos são modelos de treino e de transmissão de conhecimentos. 

Marcelo e Estebaranz (1994 apud GARCÍA, 1999, p. 180) apresentam uma série de condições 

para que os cursos de formação deixem de ser vistos de uma forma tradicional e rigorosa, sendo 

elas apresentadas no Quadro 5.  
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Quadro 5- Condições para se realizar um curso de formação 

 

Condições para a realização de um curso de formação de professores 

1 - Clarificar o objetivo. 

2 - Proporcionar um contexto de ensino. 

3 - Ligar o material com os conhecimentos prévios dos professores. 

4 - Organizar o conhecimento a partir de um conceito central que abarque o conteúdo posterior. 

5 - Estruturar hierarquicamente os conteúdos. 

6 - Apresentá-lo através de mapas conceituais ou outras formas de representação. 

7 - Propor exemplos. 

8 - Potencializar a organização cognitiva dos professores. 

9 - Estimular a elaboração de diferentes tipos de esquemas por parte dos professores. 

10 - Propor a participação ativa em diversas tarefas. 

11 - Suscitar uma abordagem crítica. 

12 - Verificar a compreensão dos professores. 

 
Fonte: García (1999, p. 180) 

 

Novamente ressaltamos o cuidado que tivemos para que essas condições, apresentados 

no Quadro 5, fossem consideradas na elaboração do curso de formação de professores de 

ciências da educação básica. Nesta tese propusemos a elaboração de Módulos Temáticos ao 

longo do curso de formação continuada visando suprir os os inconvenientes dos modelos de 

desenvolvimento profissional baseado em cursos apresentados no Quadro 4. Ao serem 

elaborados os Módulos Temáticos os professores irão refletir sobre as necessidades de seu 

contexto escolar, estimulando assim, o saber-fazer dos docentes.  

Para finalizar este capítulo, de acordo com o quadro apresentado por García (1999, p. 

192) o curso de formação oportunizado por este trabalho de doutorado, é caracterizado como 

Módulo Temático e está apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Orientação conceitual do Módulo Temático 

 

Modelo de desenvolvimento 

profissional 
Orientação prática, interpretativa e cultural 

Cursos de formação 

- Curso centrado em temas didáticos (conteúdos pertinentes 

ao campo da educação como um todo e, da didática de forma 

especial), que inclui estratégias de autoanálise e reflexão da 

prática: biografia, diários, casos. 

- Os conteúdos apresentados incluem conhecimentos 

procedimentais. 
 

Fonte: Adaptado de García (1999, p. 192); Batista e Nunes (2011).  
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O capítulo 2 dará continuidade ao tema formação de professores, com foco na análise 

de publicações nacionais e internacionais referentes à formação continuada de professores de 

Ciências no período de 2006 a 2016.
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CAPÍTULO 2 - PUBLICAÇÕES SOBRE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

 

Sabe-se da importância de uma formação contínua para o desenvolvimento profissional 

dos professores. Como já mencionado, o cenário mundial e brasileiro vem se modificando ao 

longo do tempo, em que as ações formativas são mencionadas nos documentos oficiais que 

regem o sistema educacional, tratando-as como essenciais para a carreira docente. 

Nóvoa (1992, p.16) ressalta que “mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos, a formação de professores é o momento-chave da socialização e da 

configuração profissional”. Entretanto, o autor também destaca que não basta apenas um 

processo de acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, mas também deve haver um 

trabalho de reflexão crítica sobre as práticas desenvolvidas e uma (re)construção permanente 

da identidade pessoal. A partir desta reflexão é importante que o professor partilhe as suas 

experiências e saberes formando um processo interativo com o grupo de formação. 

Acreditamos que as formações continuadas devem considerar, além de uma abordagem 

sobre como trabalhar os conhecimentos científicos da disciplina de estudo e utilizar as 

ferramentas e metodologias de ensino, é necessário levar em consideração os saberes docentes 

desses professores. Conforme Tardif (2014, p. 36), “pode-se definir o saber docente como um 

saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”.  

Diante do exposto, buscou-se analisar de que forma estão sendo realizados os cursos de 

formação continuada para professores de Ciências, tanto a nível fundamental como a nível 

médio, incluindo os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 4 . Além disso, analisamos o enfoque dado em cada artigo com relação às 

contribuições para a formação dos docentes.  

Este levantamento bibliográfico teve por objetivo analisar os trabalhos publicados em 

revistas nacionais e internacionais que tratam sobre cursos de formação continuada de 

professores de Ciências da educação básica, no período de 2006 a 2016. A partir de 1998 até o 

ano 2006 surgiram diversos documentos oficiais com o intuito de orientar a educação básica 

brasileira, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) 

e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). Neste trabalho, buscamos analisar 

                                                 
4 A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é integrada pelos componentes curriculares Biologia, 

Física e Química. 
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as publicações realizadas no período posterior a promulgação desses documentos oficiais até o 

ano de 2016.   

Esta revisão da literatura apresenta um caráter qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

GÜNTHER, 2006), pois não estamos interessados apenas na quantidade de publicações 

voltadas para a formação continuada de professores de Ciências, e sim como estão sendo 

desenvolvidos esses processos formativos com vistas ao aprimoramento pessoal e profissional 

do professor e, consequentemente, benefícios para a rede básica de ensino. Além disso, este 

trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2002). Segundo o autor, esse 

tipo de pesquisa permite uma análise mais ampla dos fenômenos se comparada a uma pesquisa 

direta sobre o assunto que se quer analisar. O levantamento bibliográfico realizado nesta tese 

foi estruturado com base nas etapas sugeridas por Gil (2002), sendo elas: 

 

1. Escolha do tema; 

2. Levantamento bibliográfico preliminar; 

3. Formulação do problema; 

4. Elaboração do plano provisório do assunto; 

5. Busca das fontes; 

6. Leitura do material; 

7. Fichamento; 

8. Organização lógica do assunto; 

9. Redação do texto. 

 

O item 1 refere-se à escolha do tema para a realização da pesquisa bibliográfica. Nesta 

etapa geralmente o tema escolhido é amplo, o que requer posteriormente um afunilamento com 

relação ao assunto a ser pesquisado. O item 2, “levantamento bibliográfico preliminar”, é 

necessário para orientar quanto a formulação do problema. Esta etapa caracteriza-se como um 

estudo exploratório, o que proporciona uma familiarização com o tema escolhido e, 

consequentemente, uma delimitação do mesmo. 

A formulação do problema - item 3, é o momento em que as ideias estão claras, assim 

como está delineado o que se pretende analisar a respeito do assunto escolhido. A quarta etapa, 

“elaboração do plano provisório do assunto”, é a organização sistemática das etapas que 

constituem o levantamento bibliográfico. No item 5, “busca das fontes”, são identificadas as 

fontes bibliográficas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. Com relação à leitura do 
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material, item 6, a mesma deve ser realizada cuidadosamente, procurando identificar as 

informações e dados que são pertinentes para a pesquisa em questão. 

O item 7, caracterizado como “fichamento”, é o momento em que são registrados os 

tópicos principais de cada material bibliográfico, sendo realizada uma análise detalhada do 

mesmo. A organização lógica do assunto, item 8, refere-se à construção lógica das ideias 

buscando atender ao problema e aos objetivos da pesquisa. Por fim, no item 9, “redação do 

texto”, é realizada uma sistematização das ideias para que se formule considerações a respeito 

do levantamento realizado. A seguir, serão descritas detalhadamente cada uma dessas etapas 

associadas ao levantamento bibliográfico realizado neste trabalho sobre a formação continuada 

de professores de Ciências da educação básica. 

 

2.1 ESCOLHA DO TEMA 

 

Para iniciar o levantamento bibliográfico, o tema escolhido para ser investigado foi 

“formação continuada de professores de Ciências”. Inicialmente não restringimos os trabalhos 

com relação ao nível de ensino de atuação dos professores, sendo que poderiam surgir trabalhos 

realizados com professores de Ciências do ensino fundamental, assim como trabalhos voltados 

aos professores atuantes no ensino médio, que pertencem a área da Ciências da Natureza. O 

tema escolhido está em consonância com o trabalho proposto por esta tese, sendo que os sujeitos 

da pesquisa são justamente os professores de Ciências da rede básica de ensino. 

 

2.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO PRELIMINAR 

 

De acordo com o foco desta pesquisa, que é a investigação de artigos relacionados a 

formação continuada de professores de Ciências, buscou-se realizar o levantamento 

bibliográfico em periódicos voltados para esta área de estudo. Com o intuito de visualizar o 

cenário mundial da pesquisa em Educação em Ciências relacionada a formação continuada de 

professores, foram analisados artigos de periódicos nacionais e internacionais. 

Para realizar este levantamento bibliográfico preliminar pesquisamos no Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os 

periódicos que fazem parte da área de Ensino, que totalizam 2962 periódicos nacionais e 

internacionais. Selecionamos os periódicos que possuem uma qualidade da produção intelectual 
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dos programas de pós-graduação, conhecido como Qualis, A1 e A2, o que correspondeu a 337 

periódicos.  

Com o objetivo de delimitar a nossa pesquisa, dos 337 periódicos selecionamos 45 que 

apresentavam no nome da revista os seguintes termos: ciência(s); ciencias (termo em espanhol); 

science(s); scietiae (termo em latim). Ressaltamos que os periódicos relacionados a biociências, 

ciências geológicas, ciências da comunicação e ciências referente a área de engenharia, foram 

excluídos de nossa pesquisa. 

Dos 45 periódicos selecionados, realizamos uma busca mais detalhada analisando os 

seguintes itens: 

• Escopo dos periódicos: realizou-se uma visita no ambiente virtual de cada um 

dos periódicos, a fim de analisar quais os tipos de publicações que são de 

interesse da revista. Selecionamos aqueles periódicos que visam, 

preferencialmente, publicar trabalhos voltados para a educação básica e que 

contemplem a área de Ciências da Natureza. 

• Período de publicações: selecionamos apenas os periódicos que publicaram 

artigos no período de nosso interesse, 2006-2016. Revistas que iniciaram 

posteriormente a 2006, ou que não disponibilizam o acesso online as publicações 

nesse período, foram excluídas de nossa pesquisa. 

• Acesso as publicações: também consideramos um item de exclusão as revistas 

que não disponibilizam as suas publicações com acesso gratuito, ou 

disponibilizam em sua parcialidade. 

• Periódicos de diferentes áreas: não consideramos anais, resenhas, revistas de 

jornalismo científico e ciências voltadas para a área de agronomia, nutrição, 

geografia, entre outros. 

 A partir dessa análise realizada, o Quadro 7 apresenta os 10 periódicos que serviram 

como base para a realização desta pesquisa bibliográfica, sendo encontrados 6 periódicos 

nacionais e 4 internacionais.  

 

Quadro 7 - Periódicos nacionais e internacionais analisados 

(continua) 

Periódicos nacionais Qualis 

Ciência & Educação (CE) A1 

Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (EPEC) A1 

Amazônia – Revista de Educação em Ciências e Matemáticas 

(AmazRECM) 

A1 



49 

 

Quadro 7 - Periódicos nacionais e internacionais analisados 

(conclusão) 

Periódicos nacionais Qualis 

Investigações em Ensino de Ciências (IEC) A2 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) A2 

Revista Acta Scientiae (RAS) A2 

Periódicos internacionais Qualis 

Enseñanza de las Ciencias (EnC) A1 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 

(REurEDC) 

A1 

Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) A2 

Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias  

(en línea) (REIEC) 

A2 

 
Fonte: Autor. 

 

A Revista Ciência & Educação, indexada em bancos de dados nacionais e 

internacionais, faz parte do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da 

Universidade Estadual Paulista, mais especificamente da Faculdade de Ciências, campus 

Bauru. Esta revista apresenta novas publicações trimestralmente, para trabalhos científicos nas 

áreas de educação em ciências, educação matemática e áreas afins.  

A Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências pertence à Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Suas publicações são quadrimestrais, relacionadas à 

educação em ciências da natureza em todos os níveis de ensino. Conforme o exposto em sua 

página online, este periódico tem como missão “contribuir com professores e pesquisadores no 

aprimoramento de uma cultura de publicações que combine rigor acadêmico com relevância 

para a prática5”. 

A Amazônia - Revista de Educação em Ciências e Matemáticas possui uma 

periodicidade semestral e é editada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

e Matemáticas da Universidade Federal do Pará. Suas publicações estão relacionadas com a 

formação de professores e os processos de ensino e de aprendizagem nas áreas de Educação em 

Ciências (Biologia, Física e Química), Matemática e Educação Ambiental. 

A Revista Investigações em Ensino de Ciências é voltada exclusivamente para pesquisas 

na área de ensino/aprendizagem de ciências, caracterizada pela Química, Física, Biologia ou 

                                                 
5 Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-2117&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 28 set. 

2017. 
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Ciências Naturais. Esta revista é de âmbito internacional e conta com publicações 

quadrimestrais. 

A Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências é uma publicação da 

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e tem por objetivo 

disseminar os resultados das pesquisas acadêmicas na área de Educação em Ciências, com a 

finalidade de contribuir para a sua consolidação. Com relação à Revista Acta Scientiae da 

Universidade Luterana do Brasil, cujo responsável pelas suas publicações bimestrais é o 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, a qual tem como missão a 

divulgação das pesquisas científicas e de revisão e resenhas da área de ensino da CAPES. 

A Revista Enseñanza de las Ciencias é voltada à professores e investigadores da área da 

didática das ciências e matemáticas. Aceita trabalhos que visam contribuir para esse campo do 

conhecimento, sendo suas publicações realizadas trimestralmente.  

A revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, é editada pela Facultad 

de Ciencias de la Educación da Universidade de Cádiz, Espanha. Com relação as finalidades 

desse periódico, busca contribuir para o desenvolvimento do conhecimento da didática das 

ciências experimentais, a nível teórico e prático, bem como visa fornecer embasamento para a 

prática da educação científica tanto de professores como de formadores, em um âmbito da 

educação não formal.  

Com relação a Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, dedica-se à inovação 

e investigação sobre o ensino e a aprendizagem das ciências experimentais em todos os níveis 

de ensino. Já a Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, da Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, publica seus artigos semestralmente. Tem 

por objetivo divulgar as investigações realizadas em Matemática, Física, Química e Biologia, 

que abordam as questões didáticas, cognitivas e/ou epistemológicas.   

 

2.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A partir da escolha do tema geral deste levantamento bibliográfico, bem como a seleção 

dos periódicos que serão analisados em um período de publicação que compreende os anos de 

2006 a 2016, temos o seguinte problema de investigação: “De que modo os cursos de formação 

continuada de professores de Ciências da educação básica estão sendo organizados em âmbitos 

nacional e internacional?”. Para responder a este problema foi elaborado um plano provisório, 
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descrito a seguir, que corresponde as palavras que foram pesquisadas na base de dados de cada 

periódico, além dos elementos que foram elencados para serem analisados em cada artigo. 

 

2.4 ELABORAÇÃO DO PLANO PROVISÓRIO DO ASSUNTO 

 

O plano provisório do assunto a ser pesquisado caracteriza-se como a organização 

sistemática das etapas que constituem o levantamento bibliográfico. Desta forma, para a busca 

das publicações nos periódicos selecionados para análise utilizamos a base de dados de cada 

uma das revistas, no período de 2006 a 2016. O Quadro 8 apresenta as palavras-chave que foram 

utilizadas para a busca nos periódicos.  

 

Quadro 8 - Palavras-chave pesquisadas em revistas nacionais e internacionais 

 

Periódicos Palavras-chave 

Nacionais 

“formação continuada” 

“continuada” 

“curso” 

Internacionais 

“formación del profesorado” 

“formación continua” 

“teacher training” 

“formação continuada” 

“curso” 

 
Fonte: Autor. 

  

Para a análise das revistas nacionais, pesquisamos cada uma das palavras-chave 

individualmente, bem como nos seguintes pares: continuada e curso; formação continuada e 

curso. Inicialmente colocamos no sistema de busca de todas as revistas a palavra-chave 

“ciências”, que é o foco deste levantamento bibliográfico, entretanto percebemos que muitos 

trabalhos utilizam termos mais abrangentes no título, palavras-chave e resumo, sendo esses os 

itens selecionados para a busca. Sendo assim, optamos por não utilizar a palavra “ciências” na 

busca, e sim realizar uma leitura inicial exploratória desse termo, enfocando também cursos de 

formação continuada de professores de Ciências para a “educação básica”.  

Com relação à pesquisa realizada nos periódicos internacionais, também pesquisamos 

as palavras-chave individualmente, além dos seguintes pares: formação continuada e curso; 

formación del profesorado e curso. É possível perceber que além dos termos pesquisados em 

espanhol, também utilizamos termos em português e inglês. Os periódicos Enseñanza de las 
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Ciencias e Revista Eureka admitem a submissão de trabalhos escritos na língua espanhola e 

inglesa. Já os periódicos REEC e REIEC aceitam artigos escritos em espanhol, português, 

inglês, francês, entre outros. O levantamento realizado dos artigos selecionados nesta fase de 

busca será detalhado no tópico a seguir.  

 

2.5 BUSCA DAS FONTES 

 

Com relação à pesquisa realizada na base de dados de cada periódico, a Tabela 1 

apresenta o número total de artigos que foram publicados no período de 2006 a 2016, bem como 

o número de artigos encontrados em cada uma das revistas nesse período e a sua corresponde 

percentagem. 

 

Tabela 1 - Número de artigos selecionados em cada um dos periódicos 

 

Periódicos nacionais 

Total de 

publicações 

 

Número de 

artigos 

selecionados 

Percentual 

correspondente (%) 

Ciência & Educação  535 9 1,68 

Ensaio Pesquisa em Educação em 

Ciências 
314 7 2,23 

Amazônia – Revista de Educação 

em Ciências e Matemáticas 
130 4 3,08 

Investigações em Ensino de 

Ciências 
296 8 2,70 

Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências 
285 8 2,81 

Revista Acta Scientiae 320 3 0,94 

Total - 39 - 

Periódicos internacionais 
Total de 

publicações 

Número de 

artigos 

selecionados 

Percentual 

correspondente (%) 

Enseñanza de las Ciencias 431 13 3,02 

Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias 
514 5 0,97 

Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias 
359 7 1,95 

Revista Electrónica de 

Investigación en Educación en 

Ciencias 

129 4 3,10 

Total - 29 - 

 
Fonte: Autor. 
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A Figura 2 apresenta o número de publicações nacionais encontradas a cada ano de 

investigação desta pesquisa bibliográfica, bem como especifica a quantidade e quais os 

periódicos que publicaram por ano.  

 

Figura 2– Número de publicações nacionais selecionadas para análise em cada ano 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 Ressaltamos que no ano de 2016 encontramos um maior número de artigos para análise 

(7 artigos no total, publicados em quatro dos seis periódicos selecionados), seguido dos anos 

2009 e 2010, com 6 publicações anuais. Como é possível constatar no Gráfico 1, foram 

encontrados poucos artigos nos outros anos que compreendem o período de busca realizada nos 

periódicos. A Figura 3 apresenta as publicações internacionais selecionadas para análise em 

cada um dos anos que compreende a nossa pesquisa bibliográfica. 
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Figura 3 – Número de publicações internacionais selecionadas para análise em cada ano 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Conforme evidenciado na Figura 3, não foram encontrados artigos para análise nos anos 

de 2006 e 2015. Já no ano de 2011 e 2016 foram selecionados, respectivamente, 6 e 5 artigos 

relacionados com a formação continuada de professores de Ciências, publicados nos quatro 

periódicos analisados. Ressaltamos que, dos 11 anos analisados, o periódico Enseñanza de las 

Ciências só não apresentou publicações de nosso interesse nos anos de 2006, 2012 e 2015.  

 

2.6 LEITURA DO MATERIAL 

 

Para a leitura do material selecionado, Gil (2002, p. 77) sugere que a análise na pesquisa 

bibliográfica deve contemplar os seguintes objetivos: “a) identificar as informações e os dados 

constantes do material; b) estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o 

problema proposto; c) analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos 

autores”. A Figura 4 apresenta a sistematização da leitura do material bibliográfico selecionado 

na etapa anterior. 
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Figura 4 - Sistematização para a leitura do material 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

A primeira etapa, a leitura exploratória, tem por objetivo verificar se os artigos 

selecionados interessam para a pesquisa realizada. Lima e Mioto (2007, p. 41) ressaltam que a 

mesma se constitui em uma leitura rápida com o intuito de “verificar se as informações e/ou 

dados selecionados interessam de fato para o estudo”.  

Já a segunda etapa, a leitura analítica, termo utilizado por Gil (2002), também é 

designada por Salvador (1986) como leitura reflexiva ou crítica. Salvador (1986) a caracteriza 

como um estudo crítico do material, o qual tem por finalidade ordenar e sumarizar as 

informações. Também ressalta que esta leitura é realizada nos textos escolhidos como 

definitivos, sendo que “o critério que deve orientar esse estudo são as intenções, os propósitos 

e o ponto de vista do autor” (SALVADOR, 1986, p. 99).  

Conforme o exposto na Figura 4, no primeiro momento deve-se realizar a leitura 

exploratória dos artigos selecionados para análise. Esta leitura permite que se tenha uma visão 

geral do todo, o que possibilita uma melhor compreensão do material. Em um segundo 

momento, é importante que se realize uma identificação das ideias principais do texto, bem 

como organizá-las da melhor maneira de forma a facilitar a análise dos artigos.  

No terceiro momento, caracterizado pela síntese das ideias, são selecionadas as partes 

essenciais do texto, o que consiste em “recompor o todo decomposto pela análise”, conforme 

descrito por Gil (2002, p. 79). Com relação à terceira e última etapa, a leitura interpretativa, é 

caracterizada como o momento mais complexo, pois é necessário relacionar as ideias expressas 

nos materiais analisados com o problema para o qual se busca resposta. Enquanto na segunda 
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etapa o foco principal está nos dados, a leitura interpretativa vai além deles, buscando também 

fazer conexões com outros conhecimentos (GIL, 2002; SALVADOR, 1986). Conforme 

Salvador (1986, p. 106) “se na leitura crítica o critério de estudo era a intenção do autor, na 

leitura interpretativa o critério de seleção são os problemas do pesquisador”. 

Após a realização da leitura dos artigos selecionados para esta pesquisa bibliográfica, 

foi possível observar que alguns apresentavam semelhanças quanto ao assunto abordado nos 

cursos de formação continuada de professores de Ciências. Desta maneira, como forma de 

organização do material, bem como para facilitar o entendimento dos artigos, foram elaboradas 

oito categorias emergentes, tais como: 1) práticas formativas e reflexivas; 2) conhecimento 

científico; 3) interação universidade-escola; 4) currículo; 5) metodologias de ensino; 6) 

tecnologias da informação e comunicação (TIC); 7) contextualização e 8) outros. Na Tabela 2 

apresentamos o número de publicações agrupadas em cada uma das categorias. 

 

Tabela 2 - Categorias elaboradas e número de publicações em cada uma delas 

 

Categorias Número de artigos 

Práticas formativas e reflexivas 16 

Conhecimento científico 12 

Interação universidade-escola 11 

Currículo 11 

Metodologias de ensino 10 

TIC 5 

Contextualização 2 

Outros 1 

Total 68 

 
Fonte: Autor. 

 

A seguir serão descritas cada uma das categorias elaboradas a partir da leitura do 

material bibliográfico, bem como serão descritos os artigos que fazem parte dela, juntamente 

com as informações referentes aos dados das publicações. 

Práticas formativas e reflexivas: Os artigos que fazem parte desta categoria estão 

voltados para o debate e reflexão nos cursos de formação continuada sobre a formação docente, 

por meio do desenvolvimento de pesquisas colaborativas. Também são abordados assuntos 

relacionados à prática reflexiva, bem como o papel do formador para auxiliar nesta reflexão. 

 O Quadro 9 refere-se as informações das publicações que fazem parte desta categoria, 

como o código do periódico em que o trabalho foi publicado, título, nome dos autores, volume, 

número e ano. 
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Quadro 9 - Publicações que fazem parte da categoria “práticas formativas e reflexivas” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “práticas formativas e reflexivas” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

CE 

SILVA, H. C. da.; 

ZIMMER- 

-MANN, E.; 

CARNEIRO, M. 

H. S.; GASTAL, 

M. L.; 

CASSIANO, W. 

S. 

Cautela ao usar imagens em 

aulas de ciências. 

 

2006 
v. 12, n. 2, 

p.219-233. 

EPEC 
SILVA, P. O. R.; 

JÚNIOR, A. L. 

Superando conflitos na 

construção de uma pesquisa 

colaborativa na escola 

2007 v. 9, n. 2 

EnC 

BERNAL, B. V.; 

PÉREZ, R. J.; 

JIMÉNEZ, V. M. 

La reflexión en profesoras de 

ciencias experimentales de 

enseñanza secundaria: estudio 

de casos 

2007 
v. 25, n. 1,  

p. 73-90 

REEC 
SILVA, P. O. R.; 

JÚNIOR, A. L. 

As reflexões de uma 

professora de Ciências: 

análise da dimensão 

emocional e suas implicações 

para a relação interpessoal 

2009 
v. 8, n. 3,  

p.936-951 

EnC 

MONTEIRO, R.; 

CARRILLO, J.; 

AGUADED, S. 

Guiones de acción de un 

profesor novel de ciencias a 

partir de la modelización de 

la enseñanza 

2009 
v. 27, n. 1,  

p. 77–88 

CE 

ALTARUGIO, 

M. H.; 

VILLANO, A. 

A experiência de uma 

formadora de professores de 

Química: analisando suas 

ações e reflexões num curso 

de educação continuada.  

2010 
v. 16, n. 3, 

p.595-609 

IEC 

ALTARUGIO, 

M. H.; 

VILLANO, A. 

O papel do formador no 

processo reflexivo de 

professores de ciências 

2010 
V. 15, n. 2, 

p.385-401 

EPEC 

SILVA, P. O. R.; 

JÚNIOR, A. L.; 

LABURÚ, C. E. 

Análise das reflexões da 

professora de ciências sobre a 

sua relação com os alunos e 

implicações para a prática 

educativa. 

2010 

v. 12, n. 1, 

p.63-82, 

jan/abr 

EPEC 
SILVA, E. L. da.; 

PACCA, J. L. A.  

Algumas implicações do 

trabalho coletivo na formação 

continuada de professores. 

2011 
v. 13, n. 3, 

p.31-49 

 

 

 

https://ddd.uab.cat/search?cc=edlc&f=issue&p=02124521v25n1&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca
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Quadro 9 - Publicações que fazem parte da categoria “práticas formativas e reflexivas” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “práticas formativas e reflexivas” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

RBPEC 
FIGUEIRÊDO, 

K. L.; JUSTI, R. 

Uma Proposta de Formação 

Continuada de Professores de 

Ciências buscando Inovação, 

Autonomia e Colaboração a 

partir de Referenciais 

Integrados 

2011 
v. 11, n. 1,  

p. 169-190 

REEC 

LOPES, I. S. L.; 

GUIDO, L. F. E.; 

CUNHA, A. M. 

O.; JACOBUCCI, 

D. F. C. 

Estudos coletivos de 

educação ambiental como 

instrumento reflexivo na 

formação continuada de 

professores de ciências em 

espaços educativos formais e 

não-formais 

 

2011 
v. 10, n. 3, 

p.516-530 

Amaz 

RECM 

LIMA, L. P.; 

SILVA, S. C. L.; 

SILVA, M. G. M. 

Saberes docentes 

manifestados sobre a prática 

da educação ambiental (EA): 

As concepções de duas 

professoras do ensino 

fundamental de uma escola 

pública de Marabá/Pa 

2011 

v. 7, n. 14,  

p. 53-65, 

jan./dez. 

RBPEC 

COSENZA, A.; 

FREIRE, L. M.; 

ESPINET, M.; 

MARTINS, I. 

Relações entre justiça 

ambiental, ensino de ciências 

e cidadania em construções 

discursivas docentes 

2014 
v. 14, n. 2,  

p.89-98 

EnC 
MELLADO, V. et 

al. 

Las emociones en la 

enseñanza de las ciencias 
2014 

v. 32, n. 3,  

p. 11-36 

REIEC 

MARZÁBAL, A.; 

MERINO, C.; 

ROCHA, A.  

El obstáculo epistemológico 

como objeto de reflexión para 

la activación del cambio 

didáctico en docentes de 

ciencias en ejercicio 

2014 
v. 9, n. 1,  

p. 70-83 

IEC 

FONSECA, C. 

V.; SANTOS, F. 

M. T. dos. 

Educação em Química, 

formação e trabalho docente: 

revisão de pesquisas 

brasileiras (2002-2015) 

2016 
v. 21, n. 2, 

p.179-199 

 
Fonte: Autor. 

 

Iremos apresentar as ideias centrais de dois artigos que fazem parte da categoria 

“práticas formativas e reflexivas”, e que apresentam diferenciadas maneiras de realizar uma 

reflexão docente. No primeiro artigo, são analisadas as reflexões de apenas uma professora de 
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Ciências da educação básica, diferentemente do segundo artigo, que trata da formação 

continuada baseada na autonomia, inovação e colaboração entre professores formadores, 

acadêmicos e professores de química do ensino médio. 

 O artigo intitulado “Análise das reflexões da professora de ciências sobre a sua 

relação com os alunos e implicações para a prática educativa” e publicado na Revista Ensaio 

no ano de 2010, teve por objetivo analisar as reflexões que uma professora formada em Ciências 

Biológicas e docente da disciplina de Ciências do ensino fundamental da rede pública estadual 

de ensino, fez sobre os seus estudantes. Para isso, foram realizados encontros semanais entre a 

pesquisadora e a professora durante o período de um ano letivo, tendo como aporte teórico a 

prática reflexiva proposta por Schön (2007), bem como a estratégia utilizada para esta prática 

a qual o autor chama de “sala de espelhos”.  

Os encontros basearam-se na autoscopia, a qual consiste na videogravação de aulas que 

visa a análise, observação e autoavaliação pelo próprio professor da classe (SADALLA; 

LAROCCA, 2004). Ao final deste acompanhamento os autores consideram que este tipo de 

formação continuada possibilita a aprendizagem reflexiva, uma vez que a partir dos diálogos o 

pesquisador estimula o professor para que haja uma reflexão sobre a ação.  

Com relação ao artigo intitulado “Uma proposta de formação continuada de 

professores de Ciências buscando Inovação, Autonomia e Colaboração a partir de referenciais 

integrados”, publicado na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências no ano de 

2011, os autores descrevem detalhadamente como foi realizado o projeto de formação 

continuada docente, o qual envolveu uma professora coordenadora, alunos de pós-graduação 

em Educação e do curso de Química Licenciatura da UFMG e professores de Química atuantes 

nas redes pública e particular de ensino da cidade de Belo Horizonte.  

O projeto se estruturou com base nos seguintes referenciais teóricos: um modelo de 

raciocínio pedagógico, pesquisa-ação colaborativa e práxis, os quais permearam o estudo do 

Ensino de Química voltado para a modelagem. Segundo Figueirêdo e Justi (2011, p. 169), “essa 

proposta de formação desenvolveu-se sob uma perspectiva crítico-reflexiva, tendo como 

principais premissas a concepção de docentes como aprendizes e a interação docente-

especialista em um real nível de colaboração [...]”. 

Na categoria “conhecimento científico” estão presentes trabalhos que visam o 

aprimoramento do conhecimento do conteúdo das disciplinas que compõe a área de Ciências, 

sendo elas Química, Física e Biologia, bem como artigos voltados para discussões sobre a 
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natureza do conhecimento científico. O Quadro 10 apresenta os artigos pertencentes a esta 

segunda categoria. 

 

Quadro 10 - Publicações que fazem parte da categoria “conhecimento científico” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “conhecimento científico” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

RAS 

LOPES, C. V. 

M.; KRÜGER, 

V.; DELPINO, 

J. C.; SOUZA, 

D. O. G. de.  

Concepções de professores de 

Química sobre a natureza do 

conhecimento científico 

 

2007 
v. 9, n. 1, p.3-

16, jan/jun 

EnC 
BARROS, S. 

G. 

¿Cómo valoran los profesores 

en ejercicio y en formación 

unas actividades dirigidas al 

estudio de la reproducción en 

la educación obligatoria? 

2011 
v. 29, n. 1, 

p. 5-22 

EnC 

JUSTI, R.; 

CHAMIZO, J. 

A.; 

FIGUEIRÊDO

, K. L.; 

FRANCO, A. 

G. 

Experiencias de formación de 

profesores latinoamericanos de 

ciencias sobre modelos y 

modelaje 

2011 
v. 29, n. 3,  

p. 413-426 

RBPEC 

BRETONES, 

P. S.; 

COMPIANI, 

M. 

Tutoria na formação de 

professores para a observação 

do movimento anual da esfera 

celeste e das chuvas de 

meteoros 

2012 
v. 12, n. 3, p.43-

66 

EnC 

MARBÀ-

TALLADA, 

A.; GAIRÍN, 

J.;   

TALAVER, 

M. 

Evaluación del conocimiento 

didáctico y científico del 

profesorado: el caso del 

sistema educativo de Panamá 
2013 

v. 31, n. 3, 

p. 229-247 

RBPEC 

SILVA, J. R. 

N. da.; 

ARAYA, A. 

M. O.; FILHO, 

M. P. S.; 

LINO, A. 

O grupo de estudos e discussão 

como subsídio ao 

desenvolvimento de interações 

discursivas auto-organizadas 

entre professores de física 

sobre a temática teoria da 

relatividade. 

2013 
v. 13, n. 1, p.9-

25 

CE 
BAPTISTA, 

G. C. S. 

Um enfoque etnobiológico na 

formação do professor de 

ciências sensível à diversidade 

cultural: estudo de caso. 

2015 
v. 21, n. 3, 

p.585-603 
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Quadro 10 - Publicações que fazem parte da categoria “conhecimento científico” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “conhecimento científico” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

IEC 
PACCA, J. L. 

A. 

Construção de conhecimento 

na sala de aula: um diálogo 

pedagógico significativo 

2015 
v. 20, n. 3, 

p.131-150 

CE 

SCHNEIDER, 

E. M.; 

MEGLHIORA

TTI, F. A.; 

CORAZZA, 

M. J. 

Discursos de professores em 

formação continuada acerca da 

relação entre a manipulação 

genética e a possibilidade de 

melhoramento em humanos. 

2016 
v. 22, n. 3, 

p.597-613 

IEC 

BULLA, M. 

E.; 

MEGLHIORA

TTI, F. A. 

Controvérsias científicas na 

construção do conhecimento 

biológico: investigando um 

curso de formação continuada 

de professores referente à 

evolução biológica humana. 

2016 
v. 21, n. 2,  

p.01-29 

EnC 

BAHAMOND

E, N.; 

GALINDO, A. 

A. G. 

Caracterización de modelos de 

digestión humana a partir de 

sus representaciones y análisis 

de su evolución en un grupo de 

docentes y auxiliares 

académicos 

2016 
v. 34, n. 1,  

p. 129-147 

EnC 

BRINES, A. 

B.; SOLAZ-

PORTOLÉS, 

J. J.; LÓPEZ, 

V. S. 

Estudio exploratorio 

comparativo del conocimiento 

didáctico del contenido sobre 

pilas galvánicas de profesores 

de secundaria en ejercicio y en 

formación 

2016 
v. 34, n. 2, 

p. 107-127 

 
Fonte: Autor. 

 

As duas publicações pertencentes a categoria “conhecimento científico”, foram 

selecionadas por abordarem assuntos gerais relacionados à natureza do conhecimento científico 

e a importância do planejamento pedagógico. Os demais artigos desta categoria apresentam 

uma centralidade nos conteúdos dos componentes curriculares da área de Ciências da Natureza, 

como, por exemplo, teoria da relatividade, manipulação genética, evolução biológica, pilhas 

galvânicas, entre outros. 

A primeira publicação mencionada no Quadro 10, “Concepções de professores de 

Química sobre a natureza do conhecimento científico”, buscou explicitar as concepções sobre 

a natureza da ciência apresentadas pelos professores de Química participantes das atividades de 



62 

 

educação continuada do Projeto Pró-Ciências, o qual teve um período de realização de dois 

anos. Os dados foram obtidos a partir da aplicação de questionários e realização de entrevistas 

semi-estruturadas. Os autores ressaltaram que a partir da análise realizada foi possível perceber 

que os professores apresentaram ideias contraditórias e mudança de opinião ao longo das 

entrevistas, o que pode indicar a falta de reflexão sobre suas crenças.  

Já o artigo publicado na Revista Investigações em Ensino de Ciências, intitulado 

“Construção de conhecimento na sala de aula: um diálogo pedagógico significativo”, visou a 

análise do desempenho dos professores em sala de aula com relação à interação pedagógica 

praticada. Os professores participaram de um curso de formação continuada de longa duração, 

em que eram realizados os planejamentos pedagógicos em um parâmetro construtivista e 

posteriormente aplicados e analisados.  

As oito professoras de Física participantes do curso escolheram o conteúdo “óptica” 

para realizar o planejamento, pois consideram este assunto difícil. Os autores destacaram que 

os resultados foram surpreendentes, não somente com relação ao planejamento, mas também 

foram significativas as conquistas individuais de cada professor. 

A seguir descreveremos qual a característica dos trabalhos que pertencem à terceira 

categoria, interação universidade-escola, assim como iremos apresentar os dados das 

publicações e comentar as ideias principais de alguns artigos selecionados. 

Interação universidade-escola: os artigos que compõe esta categoria estão relacionados 

a cursos de formação continuada voltados aos professores de Ciências da educação básica, os 

quais são organizados por sujeitos vinculados aos programas de extensão de instituições 

superiores, programas de iniciação a docência como o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), ou ainda relacionados aos trabalhos de conclusão de curso e 

estágios supervisionados, no caso dos cursos de licenciatura.   

 

Quadro 11 - Publicações que fazem parte da categoria “interação universidade-escola” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “interação universidade-escola” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

CE 

SANTOS, N. 

N. S.; 

VILLANI, A. 

Troca entre universidade e 

escola na formação 

docente: uma experiência de 

formação inicial e continuada. 

2006 
v. 12, n. 1, p.73-

97 
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Quadro 11 - Publicações que fazem parte da categoria “interação universidade-escola” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “interação universidade-escola” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

CE 

SOUZA, L. H. 

P. de.; 

GOUVÊA, G. 

Oficinas pedagógicas de 

ciências: os movimentos 

pedagógicos predominantes na 

formação continuada de 

professores. 

2006 
v. 12, n. 3,  

p.303-313 

Amaz 

RECM 

VIDAL, C. L. et 

al. 

O programa EDUCIMAT: 

Ensaios e reflexões sobre a 

extensão universitária 

2007 
v. 3, n. 6, p. 43-

49, jan./jun. 

CE 

LIMA, K. E. C.; 

VASCONCELO

S, S. D. 

O professor de Ciências das 

Escolas Municipais de Recife e 

suas perspectivas de educação 

permanente. 

2008 
v. 14, n. 2, 

p.347-364 

RBPEC 

ECHEVERRÍA, 

A. R.; 

BELISÁRIO, C. 

M. 

Formação inicial e continuada de 

professores num núcleo de 

pesquisa em ensino de ciências 

2008 v. 8, n. 3 

RBPEC 

RIBEIRO, E. B. 

V. R.; BENITE, 

A. M. C. 

Concepções sobre natureza da 

ciência e ensino de ciências: um 

estudo das interações discursivas 

em um Núcleo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências 

2009 v. 9, n. 1 

REEC 

EICHLER, M. 

L.; DELPINO, 

J. C. 

A produção de material didático 

como estratégia de formação 

permanente de professores de 

ciências 

2010 
v. 9, n. 3, 

p.633-656 

IEC 

PEREIRA, L. L. 

S.; BENITE, A. 

M. C. 

Redes sociais como espaço de 

interações sobre formação de 

professores de ciências para a 

educação inclusiva 

2012 
v. 17, n. 3, 

p.615-639 

EPEC 
MASSI, L.; 

SANTOS, M. G. 

Introdução à pesquisa com 

sequências didáticas na formação 

continuada online de professores 

de ciências 

2014 
v. 16, n. 3, 

p.75-93 

RAS 
PERSICH, G. 

D. 

Contribuições do PIBID para a 

Formação de Professores: um 

Olhar Sobre uma Oficina com a 

Temática “Sexualidade” 

2016 

v. 18, n. 2, 

p.566-578, 

maio/agosto 

REEC 

LIMA, V. M. 

R.; RAMOS, M. 

G.; HARRES, J. 

B. S.; 

DELORD, G. C. 

C. 

A reconstrução da prática docente 

de ciências por meio do Educar 

Pela Pesquisa: uma experiência 

dialógica envolvendo 

pesquisadores, professores, pais e 

estudantes 

2016 
v. 15, n. 3, 

p.476-500 

Fonte: Autor. 
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As publicações que serão mencionadas posteriormente referem-se a projetos de 

extensão organizados pelas instituições de ensino superior, sendo oferecidas atividades para a 

comunidade escolar na forma de oficinas temáticas, cursos de especialização e cursos de 

qualificação de professores da rede básica de ensino.  

Os demais artigos que compõem esta categoria relatam encontros entre professores 

formadores, acadêmicos e professores da educação básica realizados na universidade. Além 

disso, também são apresentadas algumas contribuições dos licenciandos atuantes no PIBID para 

a formação dos professores de Ciências, entre outras formas de interação universidade-escola.  

Com relação ao segundo artigo mencionado no Quadro 11, publicado na Revista Ciência 

e Educação, “Oficinas pedagógicas de ciências: os movimentos pedagógicos predominantes 

na formação continuada de professores”, os autores analisaram 175 oficinas pedagógicas de 

Ciências de curta duração que foram realizadas no período de 1992 a 2002 no estado do Rio de 

Janeiro. Quatro instituições foram selecionadas para a análise de seus projetos, sendo que os 

critérios utilizados para a seleção foram a existência de estudos sobre algumas dessas 

instituições e o foco dado às ações de formação continuada de professores na forma de oficinas.  

A primeira instituição, Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância 

do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), desenvolveu o projeto “Praça da Ciência Itinerante”, 

contando com as seguintes atividades: atendimento aos alunos no seu espaço escolar, 

atualização dos professores da rede estadual, e Praça da Ciência Itinerante, em que foram 

realizadas atividades em local aberto para professores, alunos, funcionários e comunidades 

próximas às escolas.  

A segunda instituição, Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu o Projeto 

Fundão - Desafio para a Universidade, sendo oferecido um espaço de formação permanente aos 

professores do ensino fundamental e médio. Já o projeto “Uma andorinha só não faz verão” 

desenvolveu no Espaço UFF de Ciências, um programa de extensão da Universidade Federal 

Fluminense, encontros com duração de um dia com professores das escolas de ensino 

fundamental. A quarta e última instituição, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro, com o projeto do Pólo de Ciências e Matemática, organizou equipes de professores 

pertencentes as coordenadorias regionais de Educação para a realização de uma atualização. 

A partir desta apresentação das instituições podemos observar a íntima interação entre 

as instituições superiores e as escolas. Mesmo que as oficinas selecionadas para análise sejam 

de curta duração, os autores destacam que esse tipo de encontro tem sido frequentemente 

oferecido em ações de formação continuada, bem como tem contado com uma participação 
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representativa dos professores nessas atividades. Souza e Gouvêa (2006) analisaram os títulos 

e as ementas das oficinas realizadas, com o intuito de identificar os movimentos pedagógicos 

dessas ações, como por exemplo os termos “resignificando” e “construção dos conceitos” 

remetem ao movimento do construtivismo e das mudanças conceituais, estando fortemente 

ligado ao movimento histórico e social da época.  

Destacamos também o artigo publicado na Revista Electrónica de Enseñanza de las 

Ciencias intitulado “A produção de material didático como estratégia de formação permanente 

de professores de Ciências”, o qual apresenta a maneira como a Área de Educação Química 

(AEQ) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) vem trabalhando ao longo dos 

20 anos de existência, até o momento da publicação do artigo. A produção de material didático 

realizada por este grupo de pesquisa se deu em três momentos diferentes ao longo de sua 

história. O primeiro momento foi destinado à confecção de materiais didáticos alternativos 

utilizando temas geradores para a abordagem dos conteúdos de Química, com alunos do curso 

de Química Licenciatura da UFRGS, bolsistas de Iniciação Científica e de Extensão. 

No segundo momento foram realizados cursos de Especialização em Educação Química 

(CEEQ) voltados aos professores de Ciências e/ou Química atuantes no Ensino Médio, estando 

o curso dividido em duas partes, sendo a primeira destinada as disciplinas de conteúdos 

específicos e a segunda as disciplinas didático-pedagógicas. Já no terceiro momento foram 

realizados cursos de qualificação de professores em serviço, os quais foram oferecidos a 

diversas cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul. Os autores ressaltaram que essas 

ações só foram possíveis devido a existência de políticas públicas que visavam a qualificação 

do professor em serviço.   

Escolhemos para fazer parte da categoria “currículo”, os trabalhos que foram 

desenvolvidos em cursos de formação continuada com foco no currículo escolar, como 

discussões sobre o Ensino de Química voltado para a Educação de Jovens e Adultos, a 

elaboração de materiais instrucionais que abordam aspectos da Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente (CTSA), assim como discussões sobre as políticas educacionais as quais possuem 

uma grande influência na organização do currículo escolar. O Quadro 12 apresenta os trabalhos 

referentes a esta categoria. 
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Quadro 12 - Publicações que fazem parte da categoria “currículo” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “currículo” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

EnC BANET, E. 

Finalidades de la educación 

científica en secundaria: 

opinión del professorado sobre 

la situación actual 

2007 
v. 25 n. 1,  

p. 5-20   

IEC 

LAMBACH, 

M.;  

MARQUES, 

C. A. 

Ensino de Química na 

Educação de Jovens e Adultos: 

relação entre estilos de 

pensamento e formação 

docente 

2009 
v. 11, n. 2, 

p.219-235 

IEC 

MARCONDE

S, M. E. R.; 

CARMO, M. 

P.; SUART, R. 

C.; SILVA, E. 

L. da.; 

SOUZA, F. L.; 

JÚNIOR, J. B. 

S.; 

AKAHOSHI, 

L. H. 

Materiais instrucionais numa 

perspectiva CTSA: uma análise 

de unidades didáticas 

produzidas por professores de 

Química em formação 

continuada 

2009 
v. 14, n. 2, 

p.281-298 

EPEC 

FIGUEIREDO

, J. S. B.; 

LOPES, J. A.  

Políticas Educacionais de 

Formação Continuada e o 

Programa de desenvolvimento 

profissional de Minas Gerais 

2009 v. 11, n. 1 

EPEC 

SILVA, P. S. 

A. da.; 

CHAVES, S. 

N. 

Epistemologia, ética e política 

na formação de professores de 

ciências 

2009 v. 11, n. 2 

REur 

EDC 
OLIVA, J. M. 

Dificultades para la 

implicación del profesorado de 

Educación Secundaria en la 

lectura, innovación e 

investigación en didáctica de 

las ciencias (I): el problema de 

la inmersión 

2011 
v. 8, n. 1,  

p. 41-53 

REur 

EDC 
OLIVA, J. M. 

Dificultades para la implicación 

del profesorado de Secundaria 

en la lectura, innovación e 

investigación en didáctica de las 

ciencias (II): el problema del 

“manos a la obra” 

2012 
v. 9, n. 2,  

p. 241-251 

 

 

https://ddd.uab.cat/search?cc=edlc&f=issue&p=02124521v25n1&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca
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Quadro 12 - Publicações que fazem parte da categoria “currículo” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “currículo” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

REur 

EDC 

ASTUDILLO, 

C.;  

RIVAROSA, 

A. S.; ORTIZ, 

F. 

La reflexión metacientífica a 

través del cine: un estudio 

sobre los saberes docentes 

2012 
v. 9, n. 3,  

p. 376-391 

CE 
FERRAZ, G.; 

REZENDE, F. 

Perspectivas de professores de 

Física sobre as políticas 

curriculares nacionais para o 

ensino médio 

2014 
v. 20, n. 2, 

p.497-515 

CE 

ZANOTELLO

, M.; PIRES, 

M. O. C. 

Discursos sobre o currículo 

oficial do estado de São Paulo 

no contexto de um curso de 

formação continuada para 

professores de Física. 

2016 
v. 22, n. 1, p.43-

63 

Amaz 

RECM 

GOMES, A. S. 

A.; 

ALMEIDA, A. 

C. P. C. de. 

Letramento científico e 

consciência metacognitiva de 

grupos de professores em 

formação inicial e continuada: 

um estudo exploratório 

2016 
v. 12, n. 24, p. 

53-73, jan./jul. 

 
Fonte: Autor. 

 

Optamos por comentar a seguir os trabalhos que abordam de uma maneira abrangente 

as políticas públicas educacionais e os documentos oficiais que dão subsídios para a construção 

do currículo escolar brasileiro.  

O trabalho intitulado: “Políticas Educacionais de Formação Continuada e o Programa 

de desenvolvimento profissional de Minas Gerais”, publicado na Revista Ensaio, no ano de 

2009, teve por objetivo analisar a implementação de uma política pública mineira do Projeto 

Escolas-Referência com o Programa de Desenvolvimento Profissional de Educadores 

desenvolvido com professores das diferentes áreas do conhecimento da cidade de Poços de 

Caldas-MG. Os grupos de desenvolvimento profissional de professores receberam um Plano 

Anual de Atividades, as quais estavam subdivididas em três temáticas: propostas curriculares; 

avaliação da aprendizagem e avaliação de desempenho.  

Os autores ressaltaram a necessidade de haver uma quebra de resistência a mudanças 

por parte dos professores, sendo realizadas diversas reflexões sobre a prática pedagógica. 

Também apontaram alguns aspectos positivos tais como: a realização dos encontros no 

https://revistas.uca.es/index.php/eureka/issue/view/206
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ambiente de trabalho dos professores; bem como a possibilidade de uma aprendizagem em 

equipe além do aprimoramento pedagógico e por consequência, o desenvolvimento 

profissional.  

No trabalho de Zanotello e Pires (2016) foram analisados os documentos oficiais que 

fazem parte do currículo oficial do Estado de São Paulo, com foco na disciplina de Física. Os 

discursos de 23 professores de Física da rede básica de ensino também foram analisados, sendo 

estes docentes participantes de um curso de formação continuada.  

A seguir serão caracterizados os artigos que fazem parte da categoria “metodologias de 

ensino”, bem como serão apresentados os dados referentes a estas publicações, conforme 

explicitado no Quadro 13. 

Metodologias de ensino: Os artigos que fazem parte desta categoria têm como foco 

trabalhar com os professores participantes do curso de formação continuada diferentes 

metodologias de ensino que podem ser utilizadas em sala de aula, como as sequências didáticas, 

resolução de problemas e estudo de casos.    

 

Quadro 13 - Publicações que fazem parte da categoria “metodologias de ensino” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “metodologias de ensino” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

EnC 
COUSO, D.; 

PINTÓ, R. 

Análisis del contenido del 

discurso cooperativo de los 

profesores de ciencias en 

contextos de innovación 

didáctica 

2009 
v. 27, n. 1,  

p. 5–18 

EnC 
QUINTANILL

A, M. et al. 

Resolución de problemas 

científicos escolares y 

promoción de competencias de 

pensamiento científico. ¿Qué 

piensan los docentes de 

química en ejercicio? 

2010 
v. 28, n. 2,  

p. 185-198 

REEC 

ASTUDILLO, 

C.; 

RIVAROSA, 

A.; ORTIZ, F. 

Formas de pensar la enseñanza 

en ciencias. Un análisis de 

secuencias didácticas 

2011 
v. 10, n. 3, 

p.567-586 

REIEC 

AMARAL, A. 

Q.; 

CARNIATTO, 

I. 

Concepções sobre projetos de 

educação ambiental na 

formação continuada de 

professores 

2011 
v. 6, n. 1,  

p. 113-123 
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Quadro 13 - Publicações que fazem parte da categoria “metodologias de ensino” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “metodologias de ensino” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

REEC 

NERY, B. K.; 

MALDANER, 

O. A. 

Formação continuada de 

professores de química na 

elaboração escrita de suas aulas 

a partir de um problema 

2012 
v. 11, n. 1, 

p.120-144 

IEC 

GOI, M. E. J.; 

SANTOS, F. 

M. T. dos.  

Formação de professores e o 

desenvolvimento de 

habilidades para a utilização da 

metodologia de resolução de 

problemas 

2014 
v. 19, n. 2, 

p.431-450 

REur 

EDC 

ABRIL, A. M. 

et al. 

Creencias del profesorado en 

ejercicio y en formación sobre 

el aprendizaje por 

investigación 

2014 
v. 11, n. 1,  

p. 22-33 

RAS 

CANTIONÍLI

O, E. R.; 

SOUZA, V.; 

JUNIOR, M. 

E. R.  

Concepções de professores em 

formação inicial e continuada 

sobre a viabilidade dos estudos 

de caso e o ensino atual 

2016 

v. 18, n. 3, 

p.853-868, 

set./dez. 

REur 

EDC 

COBOS, T. L.; 

GÁMEZ, C. 

M. 

Desarrollo profesional docente 

de profesorado de secundaria 

en una experiencia de 

innovación mediante 

investigaciones escolares 

2016 
v. 13, n. 3, p. 

686-704 

REIEC 

ROSA, C. T. 

W.; ROSA, A. 

B. 

Ensino de física por estratégias 

metacognitivas: análise da 

prática docente 

2016 

v. 11, n. 1,  

p. 1-7 

 
Fonte: Autor. 

 

Ambos os trabalhos que iremos comentar brevemente abordam a metodologia de 

resolução de problemas, assunto esse que foi trabalhado durante o curso de formação 

continuada para professores de Ciências implementado nesta pesquisa. 

 O artigo “Formação de professores e o desenvolvimento de habilidades para a 

utilização da metodologia de resolução de problemas”, apresenta inicialmente os dados obtidos 

através de uma revisão da literatura, a qual buscou analisar os artigos que descrevem a utilização 

da metodologia de resolução de problemas em cursos de formação de professores de Ciências. 

Também foram analisadas as situações-problema produzidas por professores em cursos de 

formação inicial e continuada. 
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O artigo publicado no periódico Enseñanza de las Ciencias intitulado: “Resolución de 

problemas científicos escolares y promoción de competencias de pensamiento científico. ¿Qué 

piensan los docentes de química en ejercicio?”, teve por objetivo geral identificar e caracterizar 

as noções sobre problemas científicos escolares e competências do pensamento científico 

desenvolvidas por 33 professores de química atuantes em diferentes escolas da cidade de 

Santiago, Chile. Para isso, elaboraram, validaram e aplicaram um questionário a fim de verificar 

as representações metateóricas desses professores em exercício.  

Como considerações, os autores ressaltam que os docentes de química que responderam 

ao questionário apresentaram diferentes imagens sobre a natureza da ciência, ensino do 

conhecimento químico e a aprendizagem. Mencionaram também que as visões desses 

professores sobre as competências do pensamento científico e a resolução de problemas devem 

justificar-se com base em sua formação inicial.  

No Quadro 14 apresentamos os artigos que fazem parte da sexta categoria, “Tecnologias 

da Informação e comunicação (TIC)”. As publicações selecionadas referem-se a atividades 

voltadas para a elaboração e uso de diferentes tecnologias que podem ser utilizadas no âmbito 

escolar como, por exemplo, o uso do laboratório de informática, a construção de simulações em 

cursos voltados para professores de química da educação básica, assim como a realização de 

programas de formação continuada de forma online. 

 

Quadro 14 - Publicações que fazem parte da categoria “TIC” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “TIC” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

EnC 

FEJES, M. E.; 

INFANTE-

MALACHIAS

, M. E.; 

NAVAS, A. 

M.; NUNES, 

C. A. A. 

Proceso de autoría/creación de 

simulaciones realizado por 

profesores de química: una 

experiencia de capacitación en 

servicio  

2008 
v. 26, n. 2,   

p. 281-290 

RBPEC 

GABINI, W. 

S.; DINIZ, R. 

E. S. 

Formação Continuada de 

Professores de Química: uma 

proposta envolvendo a inserção 

da informática nas práticas de 

sala de aula 

2009 v. 9, n. 2 

Amaz 

RECM 

LIMA, A. C. 

C. V.; RÉGIS, 

C. R. T. 

Educação à distância e formação 

continuada em ciências: 

Indicativos para configuração de 

cursos via internet 

2010 

v. 6, n. 12, 

p.40-46, 

jan./jun. 

https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?cc=edlc&f=issue&p=02124521v26n2&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca


71 

 

Quadro 14 - Publicações que fazem parte da categoria “TIC” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “TIC” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

REIEC 

SALVADOR, 

D. F.; 

ROLANDO, 

L. G. R.; 

ROLANDO, 

R. F. R. 

Aplicação do modelo de 

conhecimento tecnológico, 

pedagógico do conteúdo 

(TPCK) em um programa on-

line de formação continuada de 

professores de Ciências e 

Biologia 

2010 
v. 5, n. 2,  

p. 31-43 

EnC 

CRESPO, M. 

A. G. et al. 

Ordenadores en el aula: 

¿estamos preparados los 

profesores? 

2014 
v. 32, n. 2,  

p. 239-250 

 
Fonte: Autor. 

 

Apresentaremos dois artigos que possuem diferenciados enfoques, porém, ambos com 

o uso das tecnologias da informação e comunicação. O primeiro estimula a autoria de 

simulações por professores de química, já no segundo são relatadas atividades de capacitação 

para docentes de química a fim de apresentar-lhes diferentes softwares e websites que podem 

ser utilizados pelos estudantes no laboratório de informática da escola. 

A publicação intitulada “Proceso de autoría/creación de simulaciones realizado por 

profesores de química: una experiencia de capacitación en servicio”, relata as atividades que 

fazem parte do Projeto Laboratório Virtural (Labvirt) da Escola do Futuro da Universidade de 

São Paulo – BR. Os autores apresentam quatro objetivos do projeto, sendo eles: 1) acompanhar 

professores de química no planejamento e desenvolvimento de novos métodos de ensino de 

ciências elaborando simulações interativas; 2) promover nos alunos o desenvolvimento de 

habilidade e competências básicas como a observação, análise, síntese, criatividade e resolução 

de problemas; 3) possibilitar que os materiais produzidos pelos alunos e professores possam ser 

vistos, utilizados e compartilhados por outros usuários da internet; 4) formalizar uma prática 

colaborativa entre a universidade e a escola, que permita uma visão mais profunda sobre a 

realidade escolar. 

Buscando alcançar os objetivos propostos, o primeiro curso de formação continuada 

oferecido pelo Labvirt, contou com a participação de 12 professores de química de escolas 

públicas da cidade de São Paulo. A metodologia utilizada para os encontros de trabalho em 

grupo se inspirou na proposta de “aprender fazendo” de Bereiter e Scardamalia (2003), em que 

https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/39833?ln=ca
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os autores consideram de extrema importância a vivência de situações, para a posterior 

transmissão, aplicação e adaptação.  

Em suas considerações, os autores ressaltam que o trabalho colaborativo entre 

professores, orientadores, investigadores, designer e programadores foi fundamental durante o 

curso de capacitação. Além disso, mencionam que a formação continuada permite um repensar 

do professor sobre o seu papel no processo de ensino e aprendizagem, modificar suas estratégias 

e melhorar a sua prática docente. 

O artigo de Gabini e Diniz (2009), apresenta uma formação continuada com professores 

de Química, em que foram realizados encontros mensais no Centro de Capacitação da Diretoria 

de Ensino da região de Jaú, São Paulo, ao longo dos anos de 2006 e 2007. Associado aos 

encontros presenciais foi utilizado um ambiente virtual que apresenta ferramentas como fórum 

e chat para integrar a educação a distância a este processo de formação.  

Dentre as diversas atividades que fizeram parte deste curso de formação continuada, 

houve a exploração dialogada de softwares livres, que podem ser acessados via internet, bem 

como foram trabalhados sites relacionados ao ensino de Química que possuem materiais 

significativos para uso em sala de aula.  

Como considerações finais, os autores ressaltam que “quando os professores participam 

de um grupo que cria uma identidade própria e que partilha troca de experiências, as 

inseguranças quanto ao uso do computador tornam-se mais diluídas” (GABINI; DINIZ, 2009, 

p. 15). Mencionam a viabilidade de se realizar uma associação entre teoria e prática na formação 

continuada, e a importância da reflexão sobre as ações do cotidiano escolar. 

Para a categoria “contextualização”, ambos os artigos apresentam como embasamento 

teórico a contextualização no ensino de Química. O Quadro 15 apresenta as informações 

referente as publicações que fazem parte desta categoria.  

 

Quadro 15 - Publicações que fazem parte da categoria “contextualização” 

(continua) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “contextualização” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

EPEC 

SILVA, E. L. 

da.; 

MARCONDE

S, M. E. R. 

Visões de contextualização de 

professores de Química na 

elaboração de seus próprios 

materiais didáticos 

2010 
v. 12, n. 1, 

p.101-118 
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Quadro 15 - Publicações que fazem parte da categoria “contextualização” 

(conclusão) 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “contextualização” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

RBPEC 

AIRES, J. A.; 

LAMBACH, 

M. 

Contextualização do ensino de 

Química pela problematização 

e alfabetização científica e 

tecnológica: uma possibilidade 

para a formação continuada de 

professores 

2010 v. 10, n. 1 

 
Fonte: Autor. 

 

O artigo publicado na Revista Ensaio, “Visões de contextualização de professores de 

Química na elaboração de seus próprios materiais didáticos”, buscou investigar as visões de 

contextualização dos professores de Química em um curso de formação continuada, o qual foi 

oferecido pela Diretoria de Ensino Regional, situada na cidade de São Paulo. 

O curso foi estruturado nos três momentos pedagógicos descritos por Delizoicov e 

Angotti (1991). No primeiro momento pedagógico houve a problematização das possíveis 

concepções atribuídas à contextualização no ensino de Química. No segundo momento 

pedagógico foram realizadas discussões e reflexões compartilhadas sobre os referenciais 

teóricos, assim como os professores foram estimulados a fazer relações entre esses referenciais 

e sua prática pedagógica.  

Com relação ao terceiro e último momento pedagógico, os professores participantes do 

curso elaboraram propostas de ensino, buscando superar a ideia de que contextualizar refere-se 

apenas à exemplificação e descrição de fatos. Após a elaboração desses materiais os autores 

buscaram investigar como os professores apresentaram as ideias trabalhadas ao longo do curso 

em suas unidades didáticas.  

A publicação intitulada “Contextualização do ensino de Química pela problematização 

e alfabetização científica e tecnológica: uma possibilidade para a formação continuada de 

professores”, relata uma formação realizada com 24 professores efetivos de Química da rede 

pública de educação do Paraná.  

Inicialmente os autores procuraram identificar quais seriam as necessidades formativas 

dos professores. Nessa busca, constataram a existência de uma nova ferramenta multimídia nas 

escolas, a TV Pendrive ou TV Multimídia. Entretanto, verificaram que os professores 

apresentam dificuldades na utilização desse recurso, relacionadas a questões operacionais e de 
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cunho teórico-metodológico. Para dar conta de tais necessidades formativas, o curso foi 

estruturado por uma base teórica, alicerçada na Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) 

e na Contextualização, na perspectiva freireana; e uma operacional, na utilização das TIC. 

Com base na análise dos projetos de ensino elaborados no processo formativo, os 

autores evidenciaram que os professores apresentaram algumas limitações, pois não 

desenvolveram plenamente o segundo e terceiro momentos pedagógicos (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), mostrando que os professores não conseguiram se 

apropriar completamente do referencial teórico desenvolvido no curso. Além disso, mais da 

metade dos professores participantes do curso apresentaram uma visão de contextualização 

como “exemplificação do cotidiano”.  

Os autores finalizam reafirmando a necessidade de haver uma oferta sistemática da 

formação continuada, por áreas de conhecimento, estruturadas de modo a garantir a reflexão 

crítica sobre a prática, embasada nos diferentes referenciais teóricos para a área de ensino de 

ciências.  

Na última categoria denominada “outros”, está o trabalho que não apresentou 

semelhança com as categorias anteriores, pois relata formações continuadas de professores em 

espaços não-formais (Quadro 16). 

 

Quadro 16 - Publicações que fazem parte da categoria “outros” 

 

Informações dos artigos pertencentes a categoria “outros” 

Código Autores Título Ano 
Dados da 

publicação 

REEC 

JACOBUCCI, 

D. F. C.; 

JACOBUCCI, 

G. B.; NETO, 

J. M. 

Experiências de formação de 

professores em centros e 

museus de ciências no Brasil 

2009 
v. 8, n. 1,  

p.118-136 

 
Fonte: Autor. 

 

Na publicação em questão, os autores analisaram as propostas de formação de 

professores e os modelos teóricos que nortearam essas ações em onze centros e museus de 

ciências do Brasil, com o intuito de obter uma visão geral desses programas que estão sendo 

realizados atualmente.  
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2.7 FICHAMENTO 

 

A partir da leitura dos artigos apresentados na seção anterior, surgiram as seguintes 

categorias para análise:  

- Quanto à abrangência dos cursos de formação; 

- Tipo de formação de professores; 

- Nível de atuação dos professores; 

- Tempo de duração dos cursos de formação. 

Com relação à primeira categoria, “quanto à abrangência dos cursos de formação”, 

dentro os 45 artigos selecionados para análise verificamos qual o público-alvo dos cursos de 

formação de professores com relação à formação acadêmica dos professores da área das 

Ciências da Natureza. O Quadro 17 apresenta a abrangência dos cursos de formação e o número 

de artigos que compõe cada uma das opções. 

 

Quadro 17 - Abrangência dos cursos de formação 

 

Abrangência dos cursos de formação Número de artigos 

Química 13 

Física 7 

Biologia 5 

Ciências (ensino fundamental) 14 

Ciências da Natureza 13 

Outras relações 16 

 
Fonte: Autor. 

 

No Quadro 17, podemos perceber que o número de publicações relativas aos cursos de 

formação continuada para professores de Química é maior se comparado ao número de artigos 

voltados para a formação continuada de professores de Física e Biologia. Também foi 

expressivo o número de trabalhos direcionados para a formação de professores de Ciências do 

Ensino Fundamental.  

Dentre as 13 publicações que relatam cursos de formação para professores de Química, 

Física e Biologia, os quais pertencem à área de Ciências da Natureza, detalharemos 

posteriormente esses trabalhos, já que estão intimamente relacionados com o público-alvo da 

presente tese. Na classificação “outras relações”, as publicações trazem diversas associações 
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das áreas e/ou disciplinas, tais como: Ciências e Biologia; Ciências e Química; Química e 

Física; assim como cursos de formação voltados para todos os professores da escola. 

Para a categoria “tipo de formação de professores”, 51 artigos realizaram 

exclusivamente cursos de formação continuada de professores e 17 artigos referem-se a 

formação inicial e continuada de professores. Com relação ao nível de atuação dos professores, 

o Quadro 18 especifica o número de artigos que desenvolvem cursos de formação para os 

professores atuantes em nível fundamental, médio ou em ambos.  

 

Quadro 18 - Nível de atuação dos professores 

 

Nível de atuação dos professores Número de artigos 

Fundamental 26 

Médio 33 

Fundamental e médio 9 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir do Quadro 18 é possível perceber uma maior quantidade de trabalhos voltados 

aos professores atuantes no Ensino Médio, seguido dos trabalhos que realizaram cursos de 

formação para professores atuantes no ensino fundamental. Com relação a última categoria, 

“tempo de duração dos cursos de formação”, os artigos foram classificados quanto ao período 

de realização dos cursos, conforme apresentado no Quadro 19.  

 

Quadro 19 - Tempo de duração dos cursos de formação 

 

Tempo de duração Número de artigos 

Curta duração (CDU) 26 

Média duração (MDU) 12 

Longa duração (LDU) 29 

Não se aplica 1 
 

Fonte: Autor. 

 

Caracterizamos como cursos de curta duração aqueles que foram realizados em um 

período de até 3 meses. Cursos de média duração que compreendem o período de 6 a 12 meses. 

Já os cursos de longa duração são aqueles que possuem um tempo de realização acima de um 

ano. Desta forma, fica evidente que o número de artigos encontrados que descrevem atividades 

de formação continuada de curta e longa duração foram semelhantes. Fazem parte da opção 
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“não se aplica”, os trabalhos que buscaram investigar de um modo geral como estão sendo 

desenvolvidos os cursos de formação continuada de professores.  

 

2.8 ORGANIZAÇÃO LÓGICA DO ASSUNTO 

 

Das 68 publicações apresentadas anteriormente, apenas 13 relatam trabalhos de 

formação continuada para professores pertencentes à área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. Posteriomente detalharemos cada uma das publicações que desenvolvem 

trabalhos de formação para essa área do conhecimento que contempla os componentes 

curriculares Química, Física e Biologia. O Quadro 20 apresenta os treze artigos selecionados, 

bem como ressalta o tipo de formação, o tempo de duração dos cursos e a categoria que 

corresponde cada trabalho.  

 

Quadro 20 - Cursos de formação com professores de Ciências da Natureza 

(continua) 

Cursos de formação com professores de Ciências da Natureza 

Código Título Ano 
Tipo de 

formação 

Tempo de 

duração 
Categoria 

RBPEC 

Formação inicial e 

continuada de professores 

num núcleo de pesquisa em 

ensino de ciências 

2008 FIC LDU 

Interação 

universidade- 

escola 

RBPEC 

Concepções sobre natureza 

da ciência e ensino de 

ciências: um estudo das 

interações discursivas em um 

Núcleo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências 

2009 FIC CDU 

Interação 

universidade- 

escola 

REEC 

Experiências de formação de 

professores em centros e 

museus de ciências no Brasil 

2009 FC CDU Outros 

EPEC 

Epistemologia, ética e 

política na formação de 

professores de ciências 

2009 FC CDU Currículo 

EnC 

Análisis del contenido del 

discurso cooperativo de los 

profesores de ciencias en 

contextos de innovación 

didáctica 

2009 FC LDU 
Metodologias 

de ensino 
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Quadro 20 - Cursos de formação com professores de Ciências da Natureza 

(conclusão) 

Cursos de formação com professores de Ciências da Natureza 

Código Título Ano 
Tipo de 

formação 

Tempo de 

duração 
Categoria 

REEC 

Formas de pensar la 

enseñanza en ciencias. Un 

análisis de secuencias 

didácticas 

2011 FIC MDU 
Metodologias 

de ensino 

REur 

EDC 

Dificultades para la 

implicación del profesorado 

de Educación Secundaria en 

la lectura, innovación e 

investigación en didáctica de 

las ciencias (I): el problema 

de la inmersión 

2011 FC LDU Currículo 

REur 

EDC 

Dificultades para la 

implicación del profesorado 

de Secundaria en la lectura, 

innovación e investigación en 

didáctica de las ciencias (II): el 

problema del “manos a la 

obra” 

2012 FC LDU Currículo 

IEC 

Redes sociais como espaço de 

interações sobre formação de 

professores de ciências para a 

educação inclusiva 

2012 FIC MDU 

Interação 

universidade- 

escola 

EnC 

Evaluación del conocimiento 

didáctico y científico del 

profesorado: el caso del 

sistema educativo de Panamá 

2013 FC CDU 
Conheciment

o científico 

REIEC 

El obstáculo epistemológico 

como objeto de reflexión para 

la activación del cambio 

didáctico en docentes de 

ciencias en ejercicio 

2014 FC CDU 

Práticas 

formativas e 

reflexivas 

CE 

Discursos de professores em 

formação continuada acerca 

da relação entre a 

manipulação genética e a 

possibilidade de 

melhoramento em humanos 

2016 FC CDU 
Conheciment

o científico 

REur 

EDC 

Desarrollo profesional 

docente de profesorado de 

secundaria en una experiencia 

de innovación mediante 

investigaciones escolares 

2016 FC LDU 
Metodologias 

de ensino 

 
Fonte: Autor. 
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A publicação intitulada “Formação inicial e continuada de professores num núcleo de 

pesquisa em ensino de ciências”, apresenta um trabalho desenvolvido em um grupo de pesquisa 

composto por professores formadores de Química, Física e Biologia, alunos de graduação e 

mestrado, juntamente com professores de Ciências da Natureza da Educação Básica. Devido a 

esta interação entre universidade e escola básica é que elencamos o tipo de trabalho como 

formação inicial e continuada de professores.  

Os encontros foram realizados quinzenalmente e tiveram um tempo de duração de um 

ano e meio, sendo que o eixo norteador dos encontros era a reflexão da prática docente. Na 

referida publicação foram analisados quatro encontros que totalizaram 16 horas de gravações 

que foram transcritas. Ao longo destes encontros, no primeiro momento foi realizada a 

identificação de necessidades e perspectivas da prática pedagógica. Já o segundo momento foi 

baseado em discussões de conceitos científicos e propostas de trabalho. Conforme ressaltam os 

autores, “concluiu-se que os professores não apresentam as mesmas dificuldades e nem 

objetivam o mesmo caminho profissional e pessoal, mas, mostram uma vontade em comum, 

que é a aproximação entre a universidade e a escola (ECHEVERRÍA; BELISÁRIO, 2008, p. 

18)”. 

O artigo “Concepções sobre a natureza da ciência e ensino de ciências: um estudo das 

interações discursivas em um Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências”, expõe um curso de 

formação inicial e continuada para professores da área de Ciências (Química, Física, Biologia 

e Matemática). O curso foi promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás, e contou com a participação de professores 

formadores, professores do ensino médio, alunos de pós-graduação e alunos de graduação.  

Foram realizados três encontros quinzenais de 90 minutos, que contaram com a 

participação de uma média de 10 pessoas por reunião. Esses três encontros foram destinados a 

discussões sobre a natureza da ciência, sendo mediados pelos professores formadores da área 

de pesquisa em Ensino de Ciências. As discussões foram gravadas em áudio e vídeo e, 

posteriormente, trascritas e analisadas pela Análise de Discurso (BAKTHIN, 2003). Os autores 

deixam bem claro que o grupo de pesquisa visa principalmente a formação continuada dos 

professores do ensino médio, entretanto, ressaltam em suas considerações finais que esperavam 

uma participação mais efetiva dos professores. Para isso, os autores apontam o que pode ter 

levado a esse resultado, tais como: o discurso de autoridade utilizado pelos professores 

formadores, o que pode coibir a partipação; a falta de domínio com relação aos assuntos 

acadêmicos e ao tema; ou ainda o que os autores chamam de “isolamento imposto pelas salas 
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de aulas”. Além disso, os professores não expuseram claramente seus pensamentos sobre a 

natureza da ciência, o que provocou uma reflexão por parte dos professores formadores a 

respeito da maneira de conduzir essas discussões e reflexões durante as reuniões realizadas.  

Apesar dessas constatações, alguns aspectos foram internalizados por todos os 

participantes, no que diz respeito à necessidade de trabalhar em sala de aula a evolução histórica 

da ciência. Por fim, ressaltam que esta foi uma importante contribuição que a Universidade 

proporcionou à sociedade, a qual é tão carente de atividades de formação continuada de 

professores de Ciências.  

Na publicação de Jacobucci et al. (2009) eles buscaram examinar as propostas de 

formação continuada de professores em centros e museus de ciências brasileiros, com o intuito 

de traçar um panorama dos programas que estão sendo realizados por esses espaços. Sendo 

assim, foram selecionados 11 centros e museus para a pesquisa, localizados em diferentes 

regiões do país. Este levantamento de dados refere-se ao período de outubro de 2004 a 

dezembro de 2005, sendo realizadas obsevações em cada um dos centros e museus, obtidas as 

documentações das propostas de formação realizadas, bem como foram feitas entrevistas com 

as equipes técnicas.  

Os programas de formação analisados foram classificados com relação aos seguintes 

modelos: clássico, prático-reflexivo e emancipatório-político. Dos 14 programas de formação, 

6 apresentaram o modelo clássico, em que ocorre uma hierarquização da relação entre os 

professores participantes e os pesquisadores da equipe técnica. Esses programas apresentam um 

formato de cursos rápidos, oficinas e palestras.  

Enquadraram-se no modelo prático-reflexivo seis propostas de formação, sendo que este 

tipo de modelo objetiva a mudança da prática pedagógica por meio da reflexão sobre o trabalho 

docente. Esses programas são voltados para a elaboração de materiais didáticos que dão suporte 

às aulas práticas, estando estruturados na forma de oficinas ou cursos de média e longa duração. 

Por fim, apenas dois programas de formação se encaixaram no modelo emancipatório-político, 

que visa a mudança da realidade social e escolar a partir da organização de grupos de 

professores para as discussões dos problemas enfrentados na prática docente cotidiana. Desta 

forma, os autores finalizam o trabalho ressaltando a importância de se realizar atividades de 

formação continuada nos núcleos de divulgação científica.  

O artigo intitulado “Epistemologia, ética e política na formação de professores de 

ciências” relata um curso de especialização em Ensino de Ciências desenvolvido em um 

período de 2 meses. Os envolvidos no processo foram uma professora formadora, graduada em 



81 

 

Ciências Biológicas e doutora em Educação, e professores participantes atuantes nas disciplinas 

de Química, Física, Biologia e Ciências da Educação Básica. Os autores analisaram as 

discussões e reflexões sobre a dimensão ético-política do fazer docente. Os depoimentos 

apresentados ao longo do trabalho referem-se a discussões sobre os seguintes assuntos: 1) 

produção/fabricação da ciência; 2) implicações éticas e políticas tanto na organização do 

trabalho científico quanto na prática educativa dos professores de ciências; 3) concepções de 

ciência dogmática neutra e autônoma; 4) inserção de tais concepções na cultura escolar. 

A publicação intitulada “Análisis del contenido del discurso cooperativo de los 

professores de ciencias em contextos de innovación didáctica”, relata encontros mensais 

realizados por um grupo de estudos que possui um foco integrador, sendo constituído por um 

professor coordenador, 2 professores de biologia e de química, e um professor de física. Foram 

analisados dois encontros com o intuito de explorar o discurso dos professores em ambientes 

cooperativos de inovação didática, verificar o fenômeno da cooperação docente, sua relação 

com a aprendizagem e o desenvolvimento do professor. 

Para a coleta de dados, os autores utilizaram um enfoque etnográfico por meio da 

observação participante, sendo realizados registros das observações, os discursos verbais 

gravados e transcritos, bem como foram analisados os documentos e materiais utilizados nas 

reuniões.  

Por meio da Análise Qualitativa do Conteúdo (HOLSTI, 1969; KRIPPENDORF, 2004) 

foram definidas categorias do conteúdo do discurso dos professores, sendo divididas em três 

grandes áreas: didática, científica-temática e atuação sobre a cooperação. Como considerações, 

os autores destacam que as duas primeiras áreas são habituais nos discursos dos docentes, 

diferentemente da terceira que caracteriza um discurso associado à situações de cooperação. 

Além disso, foram identificadas subcategorias que fazem referência ao conteúdo, atividades e 

metodologias de ensino em espaços didáticos, entre outros.    

A publicação “Formas de pensar la enseñanza en ciencias. Un análisis de secuencias 

didácticas”, refere-se a análise de 26 sequências didáticas escritas por professores e futuros 

professores de Ciências, coletadas em um curso de formação inicial e continuada. Das 26 

sequências didáticas, 10 foram produzidas por acadêmicos de Ciências (Biologia, Física, 

Química e Informática) e 16 por professores em exercício a nível fundamental e médio, 

participantes de um curso de atualização em Didática das Ciências Naturais.  

A elaboração das sequências didáticas foi a atividade central da formação, sendo que 

posteriormente foi realizada uma análise aprofundada que leva em consideração dois aspectos: 
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1º) definição de modalidades ou formas de pensar sobre o ensino como construções de 

significados; 2) análise dos níveis de progressão do conhecimento profissional. Como 

considerações finais os autores ressaltam a importância de se realizar esses processos 

formativos, os quais levam em consideração a realidade dos docentes e suas práticas. 

O trabalho de Oliva (2011), “Dificultades para la implicación del profesorado de 

Educación Secundaria en la lectura, innovación e investigación en didáctica de las ciencias 

(I): el problema de la inmersión”, relata um curso de formação permanente realizado com 16 

professores da área de Ciências da Natureza de educação secundária, na modalidade 

semipresencial. O curso teve por objetivo despertar nos participantes o desejo em realizar 

atividades de inovação e investigação educativa. Para isso, proporcionaram uma base necessária 

para que eles pudessem iniciar esse tipo de tarefa.  

O curso se desenvolveu com a utilização de uma plataforma virtual, sendo 

desenvolvidas diversas sessões de trabalho com o grande grupo, voltadas para o debate e 

discussões de assuntos, postagem de tarefas e trocas de experiências. Os textos produzidos e 

publicados pelos professores no ambiente virtual foram objetivo de análise do conteúdo, da 

qual foram extraídos os resultados deste trabalho. 

A partir das atividades realizadas no curso, o autor analisou as percepções e opiniões 

dos professores atuantes na educação secundária, sobre as dificuldades no envolvimento com 

tarefas de leitura, publicação de trabalhos sobre o ensino de ciências, atrelado a processos de 

inovação e/ou investigação educativa. Como constatações, alguns problemas encontrados 

foram: pouco interesse dos professores por este tipo de tarefa; carências na sua formação inicial; 

falta de confiança em sua capacidade; pouca cultura de trabalhar colaborativamente e com 

intercomunicação entre colegas; limitações quanto ao tempo disponível, e pouca importância 

dada ao professor como pesquisador na sua área de atuação escolar.  

Dando continuidade às análises dos dados obtidos no curso de formação continuada, 

Oliva (2012) também buscou analisar as dificuldades que surgem no momento em que os 

professores se envolvem em tarefas de leitura e publicação de trabalhos sobre o ensino de 

ciências, relacionadas a processos de inovação e investigação didática. Como atividade final do 

processo formativo, os professores tiveram que redigir um pequeno artigo, sendo analisadas 

essas produções textuais a fim de responder à questão de investigação do trabalho. 

As dificuldades detectadas pelo autor foram: a) dificuldades na seleção do tema a ser 

abordado; b) problemas na elaboração de objetivos do trabalho a ser apresentado; c) falta de 
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fundamentação teórica; d) carências metodológicas para um desempenho adequado no processo 

de ingestigação; e) problemas na redação escrita do trabalho.  

Ao final de seus escritos, Oliva (2012) ressalta a necessidade dos centros acadêmicos 

analisarem as suas linhas de pesquisa buscando se conectar aos interesses e preocupações do 

âmbito escolar, como por exemplo, a atenção à diversidade, motivação, “disciplina” na sala de 

aula, pois parece haver um separação entre pesquisadores e professores. O autor reforça a 

necessidade de serem realizadas pesquisas sobre os problemas que os professores enfrentam no 

momento de pensar e desenvolver intervenções, pois a análise da prática pode contribuir para 

o desenvolvimento profissional de professores.  

 O trabalho intitulado “Redes sociais como espaço de interações sobre formação de 

professores de ciências para a educação inclusiva” apresenta uma rede de colaboração 

chamada Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Especial/Inclusiva (RPEI). Os 

autores analisaram apenas sete interações discursivas produzidas no ambiente da RPEI ao longo 

de oito meses. Este processo formativo visa aproximar a Universidade e a Secretaria de 

Educação do estado de Goiás.  

Participaram das interações discursivas 5 professores formadores, 8 professores em 

formação inicial e 12 professores em formação continuada atuantes na educação básica. Os 

autores destacam que apesar das inúmeras dificuldades com relação a participação dos 

professores, a RPEI caracteriza-se como uma importante ferramenta para promover a formação 

de professores na perspectiva da Educação Inclusiva. 

No ano de 2013 foi publicado na revista Enseñanza de las Ciencias o artigo “Evaluación 

del conocimiento didáctico y científico del profesorado: el caso del sistema educativo de 

Panamá”, o qual relata um estudo sobre os professores que ensinam ciências. Os autores 

apontam como objetivos analisar e avaliar o conhecimento científico e didático dos professores 

de ciências panamenhos, bem como buscam obter propostas voltadas para o aprimoramento dos 

professores e do ensino das ciências.  

Foram aplicados 237 questionários a professores de Ciências Naturais (Química, Física 

e Biologia) e Matemática do 7º, 8º e 9º graus da educação básica, e do 10º, 11º e 12º graus do 

ensino médio distribuídos nas quatro regiões do país. O questionário foi estruturado em três 

partes fundamentais: os dados gerais dos professores, de caráter pessoal e profissional; visão 

sobre o ensino de ciências, composto por 72 afirmações, sendo atribuídos valores em uma escala 

tipo Likert; conhecimento de ciências, a partir da realização de questões provenientes do projeto 

de avaliação PISA e questões de prova para ingresso em universidades. 



84 

 

Dentre as diversas considerações apresentadas, ressaltamos a necessidade de atualização 

científica dos professores, uma vez que os conhecimentos obtidos nas provas de ensino médio 

foram insuficientes. Os resultados analisados mostraram o desconhecimento dos professores 

sobre a importância de questionamentos na aprendizagem, sendo considerado um aspecto 

fundamental para ser tratado em processos de formação. Os professores analisados 

apresentaram alguns conhecimentos didáticos não consistentes apesar da formação recebida. 

Os autores reforçam a importância das avaliações, pois fornece respostas às necessidades 

formativas dos professores, a fim de minimizar as problemáticas do processo de ensino-

aprendizagem de ciências, bem como promover um ensino de ciências mais significativo a 

todos os estudantes.  

O trabalho “El obstáculo epistemológico como objeto de reflexión para la activación 

del cambio didáctico en docentes de ciencias en ejercicio” publicado na Revista Electrónica de 

Investigación em Educación em Ciencias, relata as oficinas de reflexão docente realizadas com 

um grupo de professores de Ciências Naturais, que teve por objetivo incentivar o processo de 

mudança didática a partir da tomada de consciência de seus obstáculos epistemológicos. O 

conteúdo de esmose foi selecionado para ser discutido ao longo dos encontros.  

No primeiro momento os professores construíram explicações para o fenômeno em 

questão. Logo após as explicações foram confrontadas entre os colegas e com as concepções 

de um estudante, sendo que os professores devem realizar uma avaliação dos obstáculos deste 

aluno. A partir do confrontamento de ideias, os professores analisaram criticamente as suas 

representações, reelaborando e aprimorando as suas explicações para superar os obstáculos 

epistemológicos. 

A publicação intitulada “Discursos de professores em formação continuada acerca da 

relação entre a manipulação genética e a possibilidade de melhoramento em humanos”, retrata 

um curso de formação continuada que contou com a participação de 16 professores de Química, 

Física e Biologia da educação básica. O curso foi realizado em dois dias, totalizando 16 horas 

presenciais. Os autores buscaram analisar o discurso de professores acerca da relação entre o 

desenvolvimento da engenharia genética e o melhoramento genético humano.  

Para finalizar, o artigo “Desarrollo profesional docente de profesorado de secundaria 

en una experiencia de innovación mediante investigaciones escolares”, relata um curso de 

formação realizado nos anos de 2014 e 2015, que teve por objetivo descrever a experiência de 

inovação educativa de dez professores de ciências de nível médio atuantes em instituições 
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públicas da província de Málaga. Também foram analisados quais os aspectos do conhecimento 

docente que evoluíram após a implementação do curso.  

Os professores participantes supervisionaram 60 estudantes nas investigações escolares, 

sendo selecionadas propostas científicas que abordavam temáticas relativas a questões de 

interesse da vida diária. Ao total, foram realizados sete encontros da equipe de trabalho docente, 

com a realização de dinâmicas de aprendizagem cooperativa no grande grupo e individuais.  

Como considerações, os autores mencionam que a constituição de grupos de trabalho 

na formação permanente de professores se configura uma boa ferramenta para que haja uma 

mudança nas atividades formativas, pois desta maneira pode-se acompanhar os professores no 

protagonismo de sua própria formação. 

  

2.9 REDAÇÃO DO TEXTO 

 

Com relação aos treze trabalhos apresentados no Quadro 20, os quais abordam a 

formação continuada de professores de Ciências da educação básica, apenas dois trabalhos 

foram realizados em um período de média duração (MDU), seguido de cinco trabalhos de longa 

duração (LDU) e seis trabalhos classificados como curta duração (CDU). A partir desses 

resultados é possível perceber como estão sendo desenvolvidos os trabalhos com os professores 

da área de Ciências (Química, Física, Biologia e Ciências do Ensino Fundamental) da educação 

básica, os quais são realizados, em sua maioria, em um curto período de tempo. Uma hipótese 

para a escolha desse tipo de formação continuada deve-se a carga horária excessiva de trabalho 

dos professores, o que pode inviabilizar a sua participação em atividade de média ou longa 

duração.  

Quanto ao tipo de formação, dos treze trabalhos analisados nove foram voltados 

exclusivamente para a formação continuada de professores de ciências. Dentre esses, três estão 

relacionados à categoria “currículo”, dois trabalhos relacionados a cada uma das categorias 

“conhecimento científico” e “metodologias de ensino”, e um trabalho nas categorias “práticas 

formativas e reflexivas” e “outros”. Os outros quatro trabalhos atrelaram a formação inicial e 

continuada, estando de acordo com uma perspectiva de Desenvolvimento Profissional Docente 

(DPD).  

Marcelo (2009) ressalta algumas características do DPD: baseia-se no construtivismo e 

não em modelos de transmissão do conhecimento; é entendido como um processo a longo prazo 

e que tem lugar em contextos concretos, pois relacionam as situações de formação com as 
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práticas de sala de aula; preocupa-se com as reformas curriculares da escola; o professor é visto 

como um profissional que reflete sobre suas ações e que, por meio das atividades de 

desenvolvimento profissional, constrói novas teorias e práticas pedagógicas. Além disso, 

gostaríamos de enfatizar que dentre esses quatro trabalhos, três deles fazem parte da categoria 

“interação universidade-escola”, o que justifica a realização de cursos de formação com a 

participação de professores pesquisadores, graduandos e professores do ensino médio.  

Com relação às categorias de análise, houve uma predominância de trabalhos voltados 

para as categorias “interação universidade-escola”, “currículo” e “metodologias de ensino”. Na 

primeira categoria, fica evidente uma certa preocupação dos centros de formação com a 

qualidade de ensino da educação básica. Assim como há um cuidado com as questões 

relacionadas ao currículo escolar, devido as diferentes formas de organização curricular 

associadas a diversas metodologias de ensino que podem ser utilizadas pelos professores no 

intuito de favorecer o processo de ensino e aprendizagem.  

Dentre os treze trabalhos selecionados, apenas um faz parte da categoria “práticas 

formativas e reflexivas”, o que também pode estar associado ao tempo de duração dos cursos 

de formação continuada, pois para que haja uma reflexão docente deve ser proporcionado um 

número maior de encontros que estimulem as discussões e reflexões entre o grupo de 

professores, bem como a análise pessoal da prática docente. Nesta tese, ao longo do curso de 

formação continuada que foi oferecido aos professores de Ciências da rede básica de ensino, 

proporcionamos diversos momentos de reflexão da prática docente ao longo dos encontros, os 

quais foram realizados ao longo de um ano letivo, o que, segundo os nossos critérios de 

classificação, são considerados de média duração.   

Pertencente à categoria “outros” está o trabalho que realiza uma análise das formações 

de professores em espaços não-formais, mais especificamente em centros e museus de Ciências. 

Jacobucci (2008, p. 55) destaca que o termo “espaço nao-formal” é utilizado por profissionais 

da educação que “[...] trabalham com divulgação científica para descrever lugares, diferentes 

da escola, onde é possível desenvolver atividades educativas”.  

A partir da análise realizada foi possível perceber a pouca ênfase dada aos cursos de 

formação continuada para professores de Ciências da rede básica de ensino, pois dentre as 68 

publicações selecionadas inicialmente, apenas 13 são específicas a este público. O trabalho 

proposto por esta tese refere-se ao desenvolvimento de um curso de formação continuada com 

professores de Ciências da rede básica de ensino, atuantes nas disciplinas de Química, Física, 

Biologia do ensino médio e Ciências do ensino fundamental. Além disso, cabe ressaltar que o 
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nosso foco foi a formação continuada desses professores, estando o curso estruturado em quatro 

momentos. O primeiro momento voltado para a prática reflexiva dos professores (SCHÖN, 

2007), que se estendeu ao longo de todos os encontros do curso. No segundo momento foram 

trabalhados os temas de interesse dos docentes participantes do curso de formação, o terceiro 

momento foi destinado ao estudo de referenciais teóricos que dão subsídios para a posterior 

elaboração do módulo temático, que foi realizado no quarto momento do curso. O Capítulo 3 

apresenta detalhadamente esses referenciais teóricos que foram trabalhados no curso de 

formação continuada.  
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CAPÍTULO 3 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 

TEMÁTICO 

 

O presente capítulo visa a explicitação dos pressupostos teóricos necessários para a 

construção e utilização do modulo temático proposto neste trabalho, o qual busca a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Para tanto, iniciaremos olhando 

novamente para a BNCC (BRASIL, 2017), a qual foi homologada em 20 de dezembro de 2017 

para a educação infantil e ensino fundamental.  

Ao analisarmos os aspectos introdutórios que são comuns à toda educação básica, o item 

“Base Nacional Comum Curricular e currículos” nos chama atenção, pois há uma comunhão de 

princípios e valores, visto que a BNCC está orientada pela Lei de Diretrizes e Bases e as 

Orientações e Diretrizes Curriculares Nacionais. Esta complementação entre a BNCC e os 

currículos utilizados pelas instituições básicas de ensino buscam assegurar as aprendizagens 

essenciais que são descritas para cada etapa da educação básica brasileira. Além disso, 

enfatizam as adequações das proposições da BNCC que cada comunidade escolar poderá 

realizar a fim de aproximar à realidade local, considerando o contexto e as características dos 

estudantes.  

Neste documento, são propostas oito ações que podem estar presentes nos currículos 

das escolas. Iremos enfatizar três dessas ações, que mais se aproximam da metodologia proposta 

pelo nosso trabalho:  

 

Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias 

para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los 

significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens 

estão situadas; 

 

Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, 

recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para 

trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura 

de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.; 

 

Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos 

nas aprendizagens (BRASIL, 2017, p. 16-17). 

 

Essas ações apresentadas mostram a importância de se realizar a contextualização, a 

partir da utilização de fatos e situações da realidade escolar. Além disso, enfatizam a utilização 

de estratégias e metodologias de ensino diversificadas, que permitam a motivação e o 

engajamento dos estudantes nas aprendizagens de sala de aula.  

Uma das maneiras de se contemplar essas ações propostas na BNCC é a utilização de 

temáticas para favorecer o processo de ensinar e aprender. Marcondes et al. (2007, p. 69) 
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ressaltam que o uso de temáticas possibilita “abordar dados, informações e conceitos para que 

se possa conhecer a realidade, avaliar situações e soluções e propor formas de intervenção na 

sociedade”. Além disso, mencionam que os temas a serem utilizados no âmbito escolar devem 

permitir um estudo da realidade, contemplando os aspectos individuais, sociais e históricos que 

dão uma significação para a situação em estudo (Figura 5).  

 

Figura 5 – Abordagem temática 

 
 

Fonte: Marcondes et al. (2007). 

 

A partir do estudo da realidade o aluno irá reconhecer “a importância da temática para 

si próprio e para o grupo social a que pertence (MARCONDES, 2008, p. 69)”. Também 

devemos entender quais são as diversas maneiras existentes de uma abordagem temática, as 

quais foram explicitadas em três diferentes itens (MARCONDES et al., 2007). A primeira 

maneira, “pretexto para o desenvolvimento dos conteúdos químicos”, o tema é apenas uma 

forma de introdução dos conteúdos químicos que se almeja trabalhar em sala de aula, não sendo 

a situação-problema estudada pelos estudantes.  

Outro entendimento da abordagem temática diz respeito à “informação sobre o mundo 

físico, sobre processos produtivos socialmente importantes”, em que são levados os 

conhecimentos aos estudantes, entretanto, é ele quem realiza as possíveis avaliações e tomadas 

de decisões sobre o tema em questão. Com relação à terceira maneira de uma abordagem 

temática, “conhecimento da realidade, julgamento e intervenção”, são realizadas intervenções 

em uma perspectiva mais social. São proporcionados momentos para que o estudante possa 

elaborar o seu próprio ponto de vista sobre as situações em estudo, e, posteriormente, poder 

tomar alguma decisão de forma tanto individual quanto coletivamente. 

Marcondes (2008) apresenta a oficina temática como uma proposição metodológica 

para o ensino de Química. Nesse espaço de estudo os conhecimentos são tratados de forma 

inter-relacionada e contextualizada, bem como os alunos são envolvidos em um processo ativo 
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de construção do seu próprio conhecimento, o que possibilita a reflexão para a posterior tomada 

de decisões. As principais características de uma oficina temática são: 

 

• Utilização da vivência dos alunos e dos fatos do dia a dia para organizar o 

conhecimento e promover aprendizagens. 

• Abordagem de conteúdos da Química a partir de temas relevantes que permitam a 

contextualização do conhecimento. 

• Estabelecimento de ligações entre a Química e outros campos de conhecimento 

necessários para se lidar com o tema em estudo. 

• Participação ativa do estudante na elaboração de seu conhecimento 

(MARCONDES, 2008, p. 68). 

 

Braibante e Pazinato (2014) constataram, a partir da realização de diversos trabalhos 

temáticos, que as oficinas temáticas proporcionam uma maior participação e envolvimento dos 

estudantes na construção do seu conhecimento, se comparado ao ensino tradicional; uma 

interação entre professor e aluno, como também entre os alunos, pois são disponibilizados 

momentos de discussões e reflexões na classe escolar; bem como proporcionam a relação dos 

conceitos com os fatos do cotidiano vivenciados pela realidade da escola, tornando assim o 

processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso aos estudantes.   

Quanto à organização de uma oficina temática, Marcondes et al. (2007) utilizam a 

sequência descrita por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) que são os três momentos 

pedagógicos: a problematização inicial; organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. O Quadro 21 apresenta as características de cada momento pedagógico. 

 

Quadro 21 – Síntese dos três momentos pedagógicos 

 

 Estudo da realidade – 

problematização inicial 

Organização do 

conhecimento 

Aplicação do 

conhecimento 

-Ligação entre o conteúdo e 

situações reais que os alunos 

conhecem e vivenciam. 

-Desenvolvimento dos 

conteúdos a partir do 

conhecimento científico. 

-Conteúdo escolar é usado 

para reinterpretar as 

questões 

problematizadoras iniciais. 

-Manifestação das 

concepções prévias sobre as 

questões colocadas para a 

problematização. 

-Percepção de outras 

explicações para as questões 

problematizadoras. 

-Novas questões que 

podem transcender o 

cotidiano do aluno; 

-Professor atua como um 

problematizador. 

-Comparação entre os 

conhecimentos para resolução 

das questões desafiadoras.  

-Professor atua como 

mediador, organizador, 

problematizador. 

 -Professor atua como 

mediador, provedor 

 

Fonte: Marcondes et al. (2007, p. 20). 
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Conforme o explicitado a respeito da utilização de temáticas, esta metodologia 

possibilita uma melhor compreensão dos conhecimentos científicos atrelados aos fatos do 

cotidiano, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da 

educação básica. Dentre os diversos trabalhos desenvolvidos a partir de uma temática, o 

Laboratório de Ensino de Química (LAEQUI) vem contribuindo com muitas dessas pesquisas.   

O LAEQUI6 é um grupo de pesquisa que tem como principal objetivo contribuir para a 

melhoria do ensino de Química na educação básica e superior. O presente grupo está localizado 

na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e é composto por professores pesquisadores, 

acadêmicos do curso de Química Licenciatura, assim como mestrandos e doutorandos 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e 

Saúde.    

O grupo de pesquisa LAEQUI iniciou suas pesquisas no ano de 2008, desenvolve 

trabalhos nas seguintes linhas de pesquisa: análise de livros didáticos, produção de material 

paradidático para o ensino médio, formação inicial e continuada de professores, divulgação 

científica, bem como diversas pesquisas que buscam investigar as concepções dos estudantes 

sobre conceitos químicos e temáticas (BRAIBANTE; PAZINATO, 2014). Até o presente 

momento, no LAEQUI foram defendidas 20 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado 

pelo PPG em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde/UFSM. 

Dentre as diversas pesquisas realizadas pelo LAEQUI voltadas para a realização de uma 

abordagem temática, Braibante e Pazinato (2014, p. 822) ressaltam que “o percurso 

metodológico é a grande diferença de cada pesquisa, pois são estudadas pelo grupo alternativas 

didático-pedagógicas mais adequadas a cada temática e ao público-alvo”. Como forma de 

exemplificação das temáticas pesquisadas pelo grupo, o Quadro 22 apresenta o ano de defesa, 

a autoria e título da dissertação, bem como uma síntese das atividades desenvolvidas por cada 

um desses trabalhos. 

 

Quadro 22 – Algumas dissertações concluídas pelo LAEQUI 

(continua) 

Algumas dissertações concluídas pelo grupo LAEQUI 

Ano Autoria Título Atividades desenvolvidas 

2017 
Valesca Vargas 

Vieira 

Tecidos têxteis: uma temática 

para o ensino e aprendizagem 

de Química 

-Atividades experimentais; 

-Estudos de caso. 

 

                                                 
6 Para saber mais sobre o LAEQUI, acesse o endereço eletrônico: www.ufsm.br/laequi. 
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Quadro 22 – Algumas dissertações concluídas pelo LAEQUI 

(conclusão) 

Algumas dissertações concluídas pelo grupo LAEQUI 

Ano Autoria Título Atividades desenvolvidas 

2016 
Ângela Renata 

Kraisig 

A temática “cores” no ensino 

de Química 

-Atividades experimentais; 

-Estudos de caso; 

-Mapas mentais. 

2016 
Sabrina Gabriela 

Klein 

Poluição como temática para 

construção de reações redox 

sobre uma perspectiva CTSA 

-Atividades experimentais; 

-Atividades de modelagem; 

-Resolução de problemas. 

2015 
Ângela Malvina 

Durand 

A Química dos minerais: uma 

temática para investigar o 

papel da experimentação no 

ensino de Química 

-Atividades práticas 

investigativas; 

-Estudos de caso. 

2014 

Fernando 

Vasconcelos de 

Oliveira 

Aromas: contextualizando o 

ensino de Química através do 

olfato e paladar 

-Atividade experimental; 

-Resolução de problemas. 

 
Fonte: Autor. 

 

O trabalho realizado por Vieira (2007), que aborda a temática “tecidos têxteis”, foi 

estruturado em cinco etapas. Após a primeira etapa, que foi a apresentação da proposta de 

trabalho, os alunos realizaram uma pesquisa bibliográfica seguida de diversas atividades 

experimentais de identificação das funções orgânicas abordadas ao longo das intervenções. Na 

terceira etapa, os alunos buscaram hipóteses para responder os cinco casos que estavam 

relacionados aos tecidos têxteis. Na quarta etapa foi aplicada uma oficina intitulada 

“Removendo manchas em tecidos”, em que foram realizados experimentos de remoção de 

manchas de café, suco de uva ou vinho, batom, lápis para olhos, tinta de caneta e óleo em 

tecidos (VIEIRA, 2017).  

A temática “cores” foi pesquisada por Kraisig (2016), a qual realizou a primeira parte 

de sua pesquisa com acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. A segunda 

parte foi realizada com estudantes da terceira série do ensino médio. Para analisar o 

conhecimento científico dos alunos, foram aplicados os mapas mentais como instrumento 

avaliativo em três momentos diferentes da aplicação. Além disso, foram realizadas duas 

atividades experimentais intituladas: “decomposição da luz branca” e “investigando a química 

presente nas cores”. Também foram aplicados estudo de casos relacionados com os corantes 

naturais e artificiais em alimentos (KRAISIG, 2016). 

A terceira dissertação apresentada no Quadro 22, diz respeito a temática “poluição” em 

uma perspectiva CTSA, sendo abordadas as diversas reações redox que fazem parte deste 
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contexto. As intervenções foram realizadas com estudantes da terceira série do ensino médio e 

estruturadas em duas partes. Na primeira parte, “poluição do solo”, foram trabalhadas as reações 

orgânicas de oxirredução. As oficinas foram estruturadas com base nos três momentos 

pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002).  

Na oficina intitulada “Pilhas e baterias: funcionamento, impacto ambiental e 

consequências para a saúde humana”, na organização do conhecimento foram realizadas 

atividades experimentais. Na aplicação do conhecimento foram disponibilizadas aos estudantes 

algumas situações problemas para a resolução, como também foram realizadas atividades de 

modelagem. Na segunda parte da aplicação, “poluição da água”, foram estudadas as reações 

orgânicas de oxirredução. Na aplicação do conhecimento da oficina intitulada “Tratamento de 

efluentes e oxidação química” foi realizada a atividade experimental de descontaminação da 

água por eletrofoculação (KLEIN, 2016). 

No ano de 2015 a temática “Química dos minerais” foi pesquisada e, posteriormente, 

aplicada intervenções com estudantes da primeira e terceira séries do ensino médio, pela Me. 

Ângela Durand. A pesquisa foi estruturada em 7 etapas, sendo que as etapas 3, 4 e 5 foram 

organizadas na forma de oficinas temáticas com a realização de atividades práticas 

investigativas. As oficinas temáticas foram intituladas: 1) Investigando as propriedades dos 

minerais; 2) A saúde bucal e os minerais; 3) Como os minerais são formados?. Já na sexta etapa, 

estudo de casos foram elaborados juntamente com a professora de Geografia da escola, pois 

estavam relacionados com as minas de Camaquã. Após a solução dos casos os estudantes 

fizeram uma saída de campo e visitaram a região em questão (DURAND, 2015). 

Por fim, a temática “aromas” foi investigada por Vasconcelos (2014). As atividades 

foram elaboradas com o intuito de contextualizar o ensino de Química através da abordagem 

dos sentidos, dando um enfoque para o olfato e paladar. A pesquisa foi estruturada em 4 etapas. 

Na segunda etapa foi realizada a atividade experimental de esterificação de Fischer para a 

obtenção de aromas característicos dos ésteres. Já na terceira etapa foram entregues aos 

estudantes de terceira série do ensino médio problemas a serem resolvidos a respeito da temática 

aromas. 

Ressaltamos que dentre as dissertações mencionadas, todas elas apresentam modos de 

organização e atividades desenvolvidas de diferentes formas. As ferramentas e metodologias 

utilizadas variam conforme a temática em questão. É claro que essa diversidade de abordagens 

é muito interessante para o ensino de Química, entretanto, se torna um processo demorado, 

detalhado e específico no momento de construir o trabalho baseado em uma abordagem 
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temática. Desta forma, acreditamos que este é um aspecto considerado pelos professores da 

educação básica no momento de planejamento de suas aulas, o que faz com que eles, por vezes, 

utilizem pouco ou até mesmo abandonem a utilização de temáticas como metodologia de 

ensino. 

Pensando nisso, esta tese estruturou a metodologia de ensino denominada Módulo 

Temático, com base nas experiências anteriores do grupo LAEQUI. O termo “módulo” foi 

escolhido pois caracteriza um conjunto de atividades que estão interligadas entre si, através da 

escolha de uma temática para ser trabalhada no âmbito escolar. Essa metodologia surgiu com o 

intuito de contribuir com o trabalho do professor na hora de planejar as suas atividades 

escolares. Apresentamos na seção a seguir alguns referenciais teóricos que deram subsídios 

para a construção do Módulo Temático.    

 

3.1 MODOS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Diversas denominações são utilizadas para expressar os modos de organizações 

curriculares no ensino de ciências. Dentre os termos estão: unidades didáticas, sequências 

didáticas, sequências de ensino e aprendizagem, unidades de aprendizagem, entre outros.  

Giordan, Guimarães e Massi (2011) apontam que as pesquisas iniciais sobre o tema estavam 

relacionadas com o contexto do planejamento do ensino (CRUZ, 1976; MATOS, 1971).  Cruz 

(1976, p. 55) defende o formato de unidades didáticas pois “a aprendizagem por unidades 

atende às necessidades do estudante de maneira mais efetiva. Opõe-se a que ele seja uma 

sucessão de aulas, tarefas e provas, referentes a informações esparsas, isoladas ou estanques”.   

Zabala (1998) destaca que as unidades didáticas, também chamadas pelo autor de 

sequências de ensino-aprendizagem, são determinadas por uma série ordenada e articulada de 

atividades. Além disso, o autor acredita que os conteúdos de aprendizagem não devem se limitar 

apenas ao que é estudado nas disciplinas tradicionais, mas todos aqueles conteúdos que 

possibilitem o desenvolvimento de diversas capacidades, podendo ser motoras, afetivas, de 

relação interpessoal ou de inserção social.    

O termo “unidade de aprendizagem” é utilizado por Freschi e Ramos (2009) para 

designar um modo de organização curricular utilizado pelos professores da rede básica de 

ensino. A unidade de aprendizagem têm íntima relação com ações de pesquisa, princípio 

baseado nos estudos sobre o educar pela pesquisa (GALIAZZI; MORAES, 2002; GALIAZZI; 

MORAES; RAMOS, 2003; GÜLLICH, 2013). O conhecimento inicial do aluno é 

problematizado com o intuito de promover um questionamento dialógico e reconstrutivo, além 
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de reconstruir argumentos e incitar a comunicação, principalmente a fala e a escrita (FRESCHI; 

RAMOS, 2009).   

O conceito de “unidade temática (UT)” se diferencia dos demais apresentados pois é   

“ uma forma flexível de material didático e, por isso mesmo facilmente adaptável aos diversos 

contextos escolares em que o professor pretenda utilizá-lo” (SANTOS, 2007, p. 4). A autora 

descreve o trabalho realizado na formação inicial de professores de Química o qual teve por 

objetivo desenvolver as habilidades necessárias para a análise, avaliação e produção de material 

didático na forma de Unidades Temáticas.   

Além disso, são mencionados os elementos que uma UT deve conter, sendo eles: um 

guia para o professor e outro para os estudantes; um texto didático básico como referência do 

conteúdo da unidade de ensino; um conjunto de materiais e recursos alternativos, como a 

utilização de simulações, modelos, filmes, entre outros; um conjunto de folhas de trabalho para 

desenvolver as habilidades e explorar as estratégias de aprendizagem; e um conjunto de 

materiais de avaliação da aprendizagem (SANTOS, 2007). 

Dentre as especificações, as Unidades Temáticas devem contemplar os temas propostos 

pelos documentos oficiais que regem a educação básica, bem como ser amplo o bastante para 

possibilitar o seu desenvolvimento em um número restrito de aulas. O tempo máximo estipulado 

para a duração de uma UT é de quatro semanas de trabalho escolar. O trabalho realizado por 

Fonseca e Loguercio (2013) caracteriza um exemplo prático de UT sobre nutrição, cujas etapas 

de elaboração do material didático foram apresentadas, bem como discutidos os dados obtidos 

por meio da aplicação da UT com uma turma de ensino médio.  

As chamadas sequências didáticas ou sequências de ensino e aprendizagem, tiveram sua 

origem no âmbito internacional, representadas pelo termo teaching-learning sequences (TLSs), 

proposto por Méheut e Psillos (2004). O termo é utilizado para caracterizar a relação entre o 

ensino proposto e a aprendizagem esperada do aluno, através de uma sequência orientada e 

baseada na pesquisa (MÉHEUT; PSILLOS, 2004).  Desta maneira, os autores consideram as 

dimensões pedagógicas e epistêmicas relevantes para o processo de ensino e aprendizagem, 

sendo que essas dimensões estão interligadas a quatro diferentes eixos: conhecimento 

científico, mundo material, professor e estudantes.    

Dentre os estudos nacionais relacionados a essa abordagem, destacamos o trabalho de 

Pazinato (2016), o qual elaborou uma Sequência de Ensino e Aprendizagem para a construção 

do conhecimento referente à estabilidade química e à natureza das interações interatômicas.   

Giordan, Guimarães e Massi (2011) analisaram as abordagens investigativas de trabalhos sobre 
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sequências didáticas no Ensino de Ciências. A pesquisa foi realizada em dissertações, teses e 

trabalhos publicados no Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências (ENPEC). 

Além disso, Guimarães e Giordan (2013) investigaram elementos para a validação das 

sequências didáticas.  

Voltados para a formação inicial de acadêmicos de Química, Passos e Garritz (2014) 

analisaram a natureza das estratégias didáticas propostas em uma sequência didática sobre 

ligações químicas, que foi produzida por alunos do PIBID e aplicada no ensino médio. Ao final, 

constatou-se que a elaboração da sequência didática foi uma ação importante na formação dos 

bolsistas, pois promoveu a reflexão e o trabalho colaborativo entre os participantes. 

Considerando a pesquisa como processo formativo, o Grupo Interdepartamental de 

Pesquisa sobre Educação em Ciências (Gipec) da Universidade Regional do Noroeste de Estado 

do Rio Grande do Sul (Unijuí), propõe uma reorganização do currículo escolar que busca 

contemplar a complexidade do trabalho pedagógico, denominada “situação de estudo (SE)”. 

Boff, Rosin e Del Pino (2012, p. 172) ressaltam que “a SE é uma proposta de ensino que situa 

o estudo em um contexto real de relevância social, rica conceitualmente para os entendimentos 

das explicações científicas”. Essa forma de organização visa romper com o estudo linear dos 

conteúdos escolares, por meio da realização de abordagens intercomplementares e 

interdisciplinares (BOFF et al., 2009; MALDANER; ZANON, 2001).  

Para a construção de uma Situação de Estudo há o envolvimento de professores 

universitários, professores da educação básica e licenciandos, sendo realizadas as seguintes 

etapas: I) planejamento coletivo no Gipec; II) desenvolvimento da SE com os estudantes do 

curso de Ciências – Licenciatura Plena; III) desenvolvimento da SE com professores de 

Ciências Naturais da rede básica de ensino; IV) reelaboração do material pelas três categorias 

de sujeitos a partir das contribuições dos diferentes grupos. Após essas etapas, o material 

elaborado é disponibilizado de forma impressa e eletrônica à comunidade escolar e acadêmica 

(ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2005). 

Preocupados com o modo de organização curricular das escolas de educação básica 

brasileiras, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) propõem o uso da Abordagem Temática 

Freireana, sendo os conteúdos dos componentes curriculares trabalhados a partir de uma 

temática que emerge de situações significativas vivenciadas pelos estudantes (SOLINO; 

GEHLEN, 2015).  

Fundamentada nos pressupostos educacionais de Paulo Freire, baseados no diálogo e na 

problematização, na abordagem temática freireana, a partir dos temas que emergem de 
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contradições sociais experienciados pela comunidade escolar, são estruturadas as atividades 

que fazem parte do processo didático-pedagógico (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002).  

A dinâmica da Investigação Temática, proposta por Freire (1987) e sistematizada por 

Delizoicov e Angotti (1991), é caracterizada por um processo de cinco etapas, sendo elas: 1) 

Levantamento preliminar: reconhecimento do ambiente em que o aluno está inserido, o seu 

contexto; 2) Codificação: análise e escolha de contradições sociais vivenciadas pelos estudantes 

e/ou comunidade escolar; 3) Descodificação: diálogos estabelecidos com os sujeitos envolvidos 

no processo a fim de obter os Temas Geradores; 4) Redução Temática: seleção dos conceitos 

científicos necessários para a compreensão do tema e o planejamento das atividades seguindo 

os Momentos Pedagógicos; 5) Desenvolvimento em sala de aula: implementação das atividades 

em sala de aula (SOLINO; GEHLEN, 2015; SOUSA et al., 2014; TORRES et al., 2008).  

Alguns grupos de pesquisa que realizam suas investigações com base na Abordagem 

Temática Freireana, são: Grupo de Estudos Freireanos no Ensino de Ciências (GEFEC), 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da 

Universidade Federal de Santa Catarina; Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no 

Ensino de Ciências (GEATEC), localizado na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) de 

Ilhéus/BA e o grupo de estudos denominado Educação em Ciências em Diálogo (GEPECiD) 

vinculado à Universidade Federal de Santa Maria/RS. 

O grupo de pesquisa LAEQUI-UFSM também utilizou a Abordagem Temática 

Freireana para identificar as contradições sociais de uma comunidade escolar, e assim, a partir 

de uma temática trabalhar os conteúdos da área de Ciências da Natureza do Ensino Médio com 

o intuito de favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Miranda (2015) 

realizou a investigação temática em uma comunidade escolar da periferia da cidade de Santa 

Maria/RS, sendo emergido o tema gerador “drogas”.  

Na redução temática, os professores de Química e Biologia realizaram um planejamento 

conjunto, sendo selecionados os conteúdos científicos para a compreensão do tema gerador. O 

trabalho desenvolvido em sala de aula foi dividido em dois blocos: no primeiro, foram 

trabalhadas as drogas lícitas, álcool e tabagismo e suas consequências físicas, mentais e sociais; 

no segundo, foram abordadas a composição química das drogas e suas consequências para o 

sistema nervoso central.  

Com relação ao modo de organização curricular proposto por esta tese, o módulo 

temático é uma metodologia de ensino que alia o conhecimento científico com temáticas do 
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cotidiano de uma comunidade escolar. As oito fases que estruturam o módulo temático foram 

pensadas cuidadosamente para que o estudante perpasse todas as etapas de construção do 

conhecimento, tendo por bases os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom. 

Evidenciamos a utilização do módulo temático no ensino de ciências, pois esta 

metodologia de ensino: 

• Possibilita a utilização de temáticas na educação básica, as quais estão baseadas na 

contextualização, devido às inúmeras relações que podem ser realizadas com o 

cotidiano; 

• Pode ser construída em conjunto com professores atuantes no mesmo componente 

curricular, ou até mesmo professores da área de Ciências da Natureza (Química, 

Física, Biologia); 

• Contribui para o trabalho do professor, pois as fases do módulo temático servem 

como um guia para a construção de um trabalho baseado em temáticas; 

• Oferece flexibilidade no trabalho docente, pois as atividades escolhidas para 

compor o módulo temático são selecionadas de acordo com cada regionalidade; 

• Contempla as recomendações presentes nos documentos oficiais que regem a 

educação básica brasileira; 

• Promove a reflexão docente, pois o professor irá analisar o desenvolvimento de 

cada fase do módulo temático, o que contribui para que haja uma reflexão na e 

sobre a ação; 

• Possibilita ao professor ser mediador do processo de ensino e aprendizagem, pois 

ele irá observar e guiar os estudantes para a construção do conhecimento, de acordo 

com o andamento de cada grupo de estudantes; 

• Alia os níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom com as fases do módulo 

temático, o que contribui para que o estudante não pule etapas no seu processo de 

aprendizagem;  

• Permite que o professor avalie cada fase do módulo temático a partir da realização 

de atividades adequadas aos níveis de aprendizagem; 

• Possibilita uma adequação curricular, pois cada módulo temático será estruturado 

e aplicado de acordo com o tempo de duração que o professor achar viável para a 

sua realidade escolar. 

Partindo dessas considerações, a próxima seção refere-se aos pressupostos teóricos para 

a construção de um Módulo Temático, sendo eles a ferramenta 5W2H e a Taxonomia de Bloom.  
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3.2 FERRAMENTA 5W2H 

 

A ferramenta 5W2H é muito utilizada como modo de organização de empresas, pois são 

tratados planos de ações e designadas diferentes tarefas para cada membro da organização. 

Nesta tese realizamos uma transposição dessa ferramenta para o ensino de Ciências, adaptando 

as perguntas que estruturam a ferramenta 5W2H ao ambiente escolar.  

Com base nos referenciais voltados para a área de atuação empresarial, Nakagawa 

(2017) apresenta algumas informações a respeito da utilização da 5W2H, as quais estão 

esquematizadas na Figura 6. 

 

Figura 6 – Utilização da ferramenta 5W2H 

 
 

Fonte: adaptado de Nakagawa (2017). 

 

A sigla 5W2H provém da língua inglesa, cujas letras referem-se a questionamentos que 

devem ser realizados no momento em que se está planejando ações. Para explicitar melhor, o 

Quadro 23 apresenta cada uma das perguntas dos 5W e 2H. 

 

Quadro 23 – Questionamentos da ferramenta 5W2H 

 

 Ferramenta 5W2H 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Who Quem? Quem irá executar/participar da ação? 

Where Onde? Onde será executada a ação? 

When Quando? Quando a ação será executada? 

Why Por quê? Por que a ação será executada? 

2H 
How Como? Como será executada a ação? 

How much Quanto custa? Quanto custa para executar a ação? 
Fonte: Lisbôa e Godoy (2012). 
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Ao buscarmos os referenciais teóricos sobre o assunto, foram encontrados apenas 

trabalhos voltados para a detecção e solução de problemas empresariais através da utilização 

da ferramenta 5W2H. Pretto (2015) buscou analisar e propor melhorias para uma distribuidora 

do Vale do Taquari, por meio da utilização do método 5W2H. Lisbôa e Godoy (2012) também 

utilizaram a ferramenta para identificar situações da cadeia produtiva de jóias em uma empresa 

de pequeno porte. Neto et al. (2016) utilizaram a ferramenta para definir o problema de um 

projeto de pesquisa em cursos de Arquitetura e Design dos Institutos Superiores de Ensino do 

CENSA, RJ. Para preencher o quadro 5W2H foram utilizados papéis adesivos pois possibilitam 

uma forma dinâmica de preenchimento, podendo ser facilmente colocado e realocado. Essa 

forma de preenchimento encoraja os envolvidos no projeto, além de ser uma maneira que não 

causa a inibição de ideias, justamente pela fácil troca de posições dos adesivos. A Figura 7 

mostra a forma como foi estruturado o quadro 5W2H. 

 

Figura 7 – Forma de estruturação do quadro 5W2H 

 

 

 
Fonte: Neto et al. (2016) 
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Além das colunas referentes aos 5W e 2H, a Figura 7 apresenta uma coluna extra 

representada por “R” e denominada de “estacionamento de ideias”. Este espaço serviu para 

alocar temporariamente os papéis adesivos no momento em que surgiram as ideias.  

Visando a utilização desta ferramenta no âmbito educacional, criamos perguntas desta 

ferramenta adaptando para situações de sala de aula, conforme pode ser observado na Figura 8.  

 

Figura 8 – Plano de atividades 5W2H para o âmbito educacional 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Acreditamos que este plano de atividades pode contribuir para o planejamento do 

professor, pois possibilita uma visão geral das atividades que serão realizadas dentro de cada 

disciplina de estudo, ou até mesmo na totalidade da escola, como por exemplo, na organização 

de um grande projeto escolar ou de uma mostra de ciências. 

 

3.3 TAXONOMIA DE BLOOM 

 

A Taxonomia de Bloom é uma classificação hierárquica das formas de aprendizagem 

que pode ser utilizada pelos docentes no momento do planejamento didático-pedagógico. 

Possibilita a estruturação, organização e definição de objetivos educacionais, além de contribuir 

para a melhor escolha de instrumentos de avaliação. Ferraz e Belhot (2010, p. 421) ressaltam 

que “decidir e definir os objetivos de aprendizagem, significa estruturar, de forma consciente, 

o processo educacional de modo a oportunizar mudanças de pensamentos, ações e condutas”. 

Essa estruturação mencionada pelos autores refere-se à escolha do conteúdo, procedimentos e 

atividades a serem adotados, além da seleção de estratégias didáticas, metodologias e 

instrumentos avaliativos adequados para a utilização em um tempo específico.   
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Além disso, Ferraz e Belhot (2010) apresentam duas vantagens da utilização da 

Taxonomia de Bloom no contexto educacional, que são: 

 

oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e utilização de 

estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos alunos 

em diferentes níveis de conhecimento; e 

Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e 

consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção da 

necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) para, posteriormente, 

dominar as mais complexas (conceitos) (FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 422). 

 

No que diz respeito ao surgimento da Taxonomia de Bloom, no ano de 1948, membros 

da Associação Norte Americada de Psicologia reuniram-se para discutir e criar uma taxonomia 

– termo amplo utilizado para designar a classificação e organização de um processo – dos 

objetivos de processos educacionais. No ano de 1956, Benjamin Bloom, estudioso que liderou 

as discussões sobre o assunto, publicou o livro intitulado “Taxonomy of educational 

objectives”.  

A partir dos estudos de Bloom e seus colaboradores, foram denominados três domínios 

do desenvolvimento, sendo eles: cognitivo, afetivo e psicomotor.  O domínio cognitivo está 

relacionado a aquisição de conhecimentos, ao desenvolvimento intelectual, e à aquisição de 

habilidades e atitudes. Os objetivos deste domínio foram agrupados em seis categorias e 

estruturados conforme uma ordem de complexidade e dependência, iniciando com objetivos 

mais simples até chegar aos mais complexos. Para avançar nas categorias, é preciso ter obtido 

um desempenho satisfatório na anterior. 

O domínio afetivo refere-se aos sentimentos e posturas. As categorias elaboradas estão 

voltadas para o desenvolvimento da área emocional e afetiva, sendo elas: Receptividade; 

Resposta; Valorização; Organização; e Caracterização. Para o domínio psicomotor, 

relacionado a habilidades físicas específicas, Bloom e seu grupo de colaboradores não 

desenvolveram uma taxonomia, entretanto, outros pesquisadores realizaram esse trabalho e 

definiram categorias relacionadas aos reflexos, percepção e habilidades físicas. Dentre esses 

três domínios apresentados, o cognitivo é o mais conhecido e utilizado, pois auxilia nos 

planejamentos educacionais. 

Não há dúvidas da relevância das pesquisas realizadas por Bloom e seus colaboradores, 

no entanto, em 1999, quarenta anos após a primeira publicação sobre a Taxonomia de Bloom, 

um grupo de especialistas liderado por David Krathwohl, um dos participantes do 

desenvolvimento da Taxonomia em 1956, se reuniu para realizar um trabalho de revisão dos 

pressupostos teóricos da Taxonomia original. “[...]novos conceitos, recursos e teorias foram 
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incorporados ao campo educacional, avanços psico-pedagógicos e tecnológicos ocorreram, e 

diversas experiências de sucesso no uso efetivo da taxonomia foram publicadas (FERRAZ; 

BELHOT, 2010, p. 424)”. 

A partir desta revisão realizada, no ano de 2001 foi publicado um livro chamado “A 

taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy for educational 

objectives” (ANDERSON, 1999). Inúmeras modificações foram realizadas, uma delas foi a 

alteração da terminologia domínio cognitivo para domínio do processo cognitivo, pois 

consideram que o processo cognitivo representa “o meio pelo qual o conhecimento é adquirido 

ou construído e usado para resolver problemas diários e eventuais (FERRAZ; BELHOT, 2010, 

p. 425)”. 

A Taxonomia de Bloom revisada, como vem sendo chamada, manteve a hierarquia da 

taxonomia original, entretanto mais flexível pois possibilita a intercalação das categorias do 

processo cognitivo, quando se faz necessário. Alguns conteúdos podem ser melhor entendidos 

se iniciarmos pela terceira categoria “aplicar”, como é o caso da realização de atividades 

experimentais na Química, em que primeiro são executadas as atividades para que 

posteriormente possa “entender” explicando o que foi visualizado no primeiro momento.  

Ferraz e Belhot (2010) acrescentam que a ordem de complexidade foi mantida, do simples ao 

mais complexo e do concreto ao abstrato. A Figura 9 apresenta as categorias da Taxonomia de 

Bloom revisada, cuja categoria 1 corresponde ao nível mais simples e a categoria 6 o nível mais 

complexo do processo cognitivo. 

 

Figura 9 – Categorização da Taxonomia de Bloom revisada  

 

 

 
Fonte: Ferraz e Belhot (2010). 

6. Criar

5. Sintetizar

4. Analisar

3. Aplicar

2. Entender

1. Lembrar
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De acordo com a categorização apresentada na Figura 9, iremos descrever cada uma 

delas assim como apresentar os verbos no gerúndio recomendados para a sua utilização, 

conforme apresentado no Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Estrutura do processo cognitivo na Taxonomia de Bloom revisada 

 

Estrutura do processo cognitivo na Taxonomia de Bloom revisada 

Categoria Descrição Verbos 

1. Lembrar 

Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e 

conteúdos. Reconhecer requer distinguir e selecionar 

uma determinada informação e reproduzir ou recordar 

está mais relacionado à busca por uma informação 

relevante memorizada. 

Reconhecendo 

Reproduzindo 

2. Entender 

Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e 

o conhecimento previsamente adquirido. A informação 

é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la 

com suas “próprias palavras”. 

Interpretando  

Exemplificando 

Classificando 

Resumindo 

Inferindo 

Comparando 

Explicando 

3. Aplicar 

Relacionado a executar ou usar um procedimento 

numa situação específica e pode também abordar a 

aplicação de um conhecimento numa situação nova. 

Executando 

Implementando 

4. Analisar 

Relacionado a dividir a informação em partes 

relevantes e irrelevantes, importantes e menos 

importantes e entender a inter-relação existente entre 

as partes. 

Diferenciando 

Organizando 

Atribuindo 

Concluindo 

5. Avaliar 

Relacionado a realizar julgamentos baseados em 

critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de 

eficiência e eficácia. 

Checando 

Criticando 

6. Criar 

Significa colocar elementos juntos com o objetivo de 

criar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou 

modelo utilizando conhecimentos e habilidades 

previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento 

de ideias novas e originais, produtos e métodos por 

meio da percepção da interdisciplinaridade e da 

interdependência de conceitos.  

Generalizando 

Planejando 

Produzindo 

 

Fonte: Ferraz e Belhot (2010). 

 

Por fim, Ferraz e Belhot (2010, p. 427-428) ressaltam que os verbos de ação 

apresentados na Taxonomia original podem ser inseridos nas correspondentes categorias da 

Taxonomia de Bloom revisada, “entretanto para a descrição do como será alcançado esse 

objetivo e, para a escolha das estratégias e tecnologias educacionais, deve-se pensar no verbo 

gerúndio”. 
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Sendo assim, no capítulo 4 iremos detalhar os procedimentos metodológicos desta tese, 

juntamente com a apresentação das fases do módulo temático que estão alicerçadas nos 

princípios da Taxonomia de Bloom.  
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CAPÍTULO 4 - CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Uma das primeiras indagações que devemos realizar e colocar em discussão no âmbito 

da pesquisa acadêmica, é com relação ao significado da palavra pesquisar. Ao analisarmos o 

termo “pesquisar” no dicionário do português brasileiro, encontramos as seguintes 

denominações: Buscar cuidadosamente; obter informações acerca de. Também buscamos a 

palavra “research” que possui o mesmo significado na língua inglesa, e encontramos a seguinte 

descrição no dicionário: the process of trying to find an answer to a problem, ou seja, o processo 

de tentar encontrar a resposta a um problema. Desta maneira, fica evidente que o ato de 

pesquisar requer a busca e a obtenção de respostas para a solução de problemas. 

Entretanto, ressaltamos a ideia apresentada por Bicudo (2005; 2011) sobre as 

interrogações que indicam ‘para onde o olhar se dirige’ em uma pesquisa, focando os 

fenômenos que se apresentam em um mundo contextualizado. Para a autora, “a interrogação é 

uma pergunta dirigida a algo que se quer saber. É fruto de uma dúvida, de uma incerteza em 

relação ao que se conhece ou ao que é tido como dado, como certo”. (BICUDO, 2005, p. 9). O 

autor também ressalta que a interrogação caracteriza-se como um pano de fundo para que sejam 

feitas as perguntas do pesquisador, bem como auxilia na direção dos procedimentos da 

pesquisa.  

Além disso, Bicudo (2011) enfatiza que a interrogação subjaz a pergunta, o problema e 

as hipóteses. A pergunta incita a indagação e busca explicitações; o problema explicita a 

pergunta problematizando uma situação; e as hipóteses colocadas sob suspeita, serão 

confirmadas ou negadas após a realização da pesquisa. Desta forma, acreditamos que as 

interrogações devem existir e persistir ao longo da carreira docente, pois assim haverá novos 

olhares para os fenômenos passíveis de investigação. 

Inicialmente iremos classificar a nossa pesquisa quanto ao tipo de abordagem, aos 

objetivos e aos procedimentos, conforme apresentado na Figura 10, e após apresentaremos as 

etapas propostas para seu desenvolvimento.  
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Figura 10 – Classificação da pesquisa 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Com relação ao tipo de abordagem, esta tese está baseada em uma pesquisa qualitativa. 

Flick (2009, p. 20) a descreve de uma forma simples e clara como sendo “de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”, referindo-

se as inúmeras diversidades de ambientes, culturas e estilos de vida existentes no mundo atual.  

Apresentamos no Quadro 25 os quatro aspectos esseciais da pesquisa qualitativa 

apontados por Flick (2009), juntamente com a descrição de cada um desses. 

 

Quadro 25 – Aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

 

Aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

Apropriabilidade de 

métodos e teorias 

Os campos de estudos caracterizam-se por práticas e interações 

dos sujeitos na vida cotidiana, bem como consistem em determinar 

se as descobertas estão embasadas no material empírico, ou se os 

métodos foram adequadamente selecionados e aplicados. 

Perspectivas dos 

participantes e sua 

diversidade 

A pesquisa qualitativa leva em consideração que os pontos de vista 

e as práticas no campo são diferentes devido às diversas 

perspectivas e contextos sociais a ele relacionados. 

Reflexividade do 

pesquisador e da 

pesquisa 

Consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte 

explícita da produção de conhecimento, em vez de simplesmente 

encará-la como uma variável a interferir no processo. 

Variedade de 

abordagens e de 

métodos na pesquisa 

qualitativa 

A pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito teórico e 

metodológico unificado. Diversas abordagens teóricas e seus 

métodos caracterizam as discussões e a prática da pesquisa. 

 
Fonte: Flick (2009).  

Abordagem

Qualitativa

Objetivos

Exploratória

Explicativa

Procedimentos

Pesquisa 
bibliográfica

Investigação-ação
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Reforçamos que uma das principais características da pesquisa qualitativa é a sua grande 

flexibilidade e adaptabilidade (GÜNTHER, 2006), pois cada pesquisa utiliza os seus métodos 

e instrumentos específicos para um determinado contexto, além de haver uma predominância 

de coleta de dados de natureza descritiva, a qual visa explicitar as compreensões e 

interpretações do fenômeno investigado (BICUDO, 2011; LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Ao classificarmos esta pesquisa quanto aos objetivos, consideramos como sendo 

exploratória e explicativa. A pesquisa exploratória tem por finalidade aproximar o pesquisador 

aos assuntos relacionados ao seu tema de investigação, o que proporciona uma familiaridade e, 

consequentemente, um aprimoramento das ideias (GIL, 2002). Portanto, a pesquisa 

bibliográfica caracteriza-se como sendo um tipo de pesquisa exploratória. Nesta tese, o capítulo 

2 explicitou, por meio da realização de uma pesquisa bibliográfica em determinados periódicos 

nacionais e internacionais, a maneira como estão sendo desenvolvidos os cursos de formação 

continuada para professores de Ciências. 

As pesquisas explicativas têm por objetivo “identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. (GIL, 2002, p. 42). Acreditamos que a 

presente tese, primeiramente com a realização da pesquisa bibliográfica, visou identificar o tipo 

de trabalho que vem sendo desenvolvido em cursos de formação continuada, bem como 

aprofundar os conhecimentos necessários para a elaboração do módulo temático, os quais foram 

posteriormente explicitados aos professores sujeitos da pesquisa. 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa apresenta duas classificações. Primeiramente 

como pesquisa bibliográfica, a qual está descrita no capítulo 2 desta tese. Fonseca (2002, p. 32) 

salienta que “qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 

ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. Além disso, também classifica-

se como investigação-ação. 

Segundo Tripp (2005, p. 445-446) o termo investigação-ação é utilizado para designar 

“qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática 

entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela”. (TRIPP, 2005, p. 445-446). Para 

tanto, os diversos tipos de investigação-ação utilizam diferentes etapas e processos em seu 

desenvolvimento, o que proporciona análises e resultados diversificados.  

Desta forma, na literatura existem diversas conceituações e modelos de investigação-

ação. Lewin (1946) apresentou o seu modelo de investigação-ação, como também enfatizou a 

importância de três elementos essenciais para o desenvolvimento profissional, sendo eles a 

investigação, a ação e a formação, conforme representado na Figura 11. 
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Figura 11 – Triângulo de Lewin 

 

 

 
Fonte: Coutinho et al. (2009); Latorre (2003). 

 

Como forma de explicitação, Latorre (2003) em seu livro “La investigación-acción” 

apresenta os diferentes modelos de investigação-ação descritos pelos autores Kemmis (1989), 

Elliot (1993) e Whitehead (1989). Baseando-se nas explicitações desses autores, Latorre (2003) 

apresenta a espiral de ciclos da investigação-ação, uma forma genérica de representar essa 

metodologia, conforme exposto na Figura 12. 

 

Figura 12– Espiral de ciclos da investigação-ação 

 

  

Fonte: Latorre (2003, p. 32). 

 

A Figura 12 apresenta primeiramente, com o termo “planificar”, a necessidade do 

desenvolvimento de um plano de ação e sua implementação, sem deixar de realizar as devidas 

observações descrevendo todas as situações envolvidas na ação. Além disso, a reflexão é uma 
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etapa importante, pois a partir dela pode-se realizar alterações no planejamento inicial dando 

início a novos ciclos de investigação-ação.  

Com base nessas ideias, selecionamos o ciclo de investigação-ação (I-A) apresentado 

por Tripp (2005) para estruturarmos a pesquisa realizada nesta tese. Esse ciclo é composto por 

4 fases, sendo elas: planejar, agir, descrever e avaliar, conforme podem ser observadas na Figura 

13. 

 

 

Figura 13 – Ciclo de investigação-ação 

 

 

  
Fonte: Tripp (2005, p. 446). 

 

Como podemos observar na Figura 13, o ciclo inicia-se pelo “planejar”, onde as ações 

são estruturadas com o intuito de contribuir para uma melhoria da prática. Esta primeira fase 

caracteriza-se como um reconhecimento do contexto da pesquisa-ação e dos participantes 

envolvidos.  

A segunda fase denominada “agir” caracteriza-se pela implementação das ações 

planejadas na fase anterior, sendo que o pesquisador e os sujeitos da pesquisa trabalham de uma 

forma participativa. Na fase “descrever” são realizadas as devidas anotações e observações 

acerca do desenvolvimento da ação, para que então se possa investigar os fenômenos postos em 

questionamento na primeira fase, através da “avaliação” dos resultados obtidos. Vale ressaltar 

que a prática reflexiva é essencial na pesquisa-ação, devendo permear todas as fases do ciclo 

proposto.  
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Após esta apresentação dos referenciais metodológicos utilizados nesta pesquisa, a 

Figura 14 apresenta um panorama das etapas de investigação que constituem esta tese. 

 

Figura 14 – Etapas de investigação da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Na primeira etapa foi realizado o levantamento bibliográfico, o qual consistiu na análise 

das publicações sobre formação continuada de professores de ciências em periódicos 

científicos. A segunda etapa consistiu na divulgação do curso de formação continuada, a 

realização de um levantamento de dados sobre os temas de interesse dos professores, e o 

planejamento dos encontros do curso. Essas duas primeiras etapas fazem parte da primeira fase 

de investigação-ação (I-A) – planejar.  

A terceira etapa corresponde à implementação do curso de formação continuada. 

Posteriormente descreveremos como se procedeu o período de inscrições, qual o contexto e os 

sujeitos da pesquisa, bem como serão descritos cada um dos encontros realizados. Esse 

momento da pesquisa refere-se à segunda e terceira fases de I-A – agir e descrever.  

Na quarta etapa realizamos uma entrevista com o professor que aplicou o Módulo 

Temático em sua escola de atuação. Logo após, foi elaborado pela pesquisadora um feedback 
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que foi entregue a todos os professores participantes do curso de formação continuada. Na 

quinta etapa foram analisados os dados obtidos ao longo da implementação do curso 

denominado “Módulo Temático no Ensino de Ciências”. As duas últimas etapas descritas 

correspondem à quarta fase de I-A – avaliar. Essa espiral autorreflexiva é essencial no processo 

formativo do professor, pois ao serem analisados os aspectos positivos e negativos das 

atividades que foram implementadas, o docente poderá replanejar para então agir novamente.  

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O levantamento bibliográfico realizado na primeira etapa desta pesquisa permitiu uma 

análise de como estão sendo desenvolvidos os cursos de formação continuada para professores 

de Ciências da Educação Básica. Conforme apresentado no Capítulo 2, foram selecionados 

cinco periódicos nacionais e dois internacionais para a realização do levantamento bibliográfico 

no período de 2006 a 2016.  

A realização dessa análise exploratória foi muito importante pois percebemos o número 

reduzido de trabalhos voltados para a formação continuada de professores da área de Ciências 

da Natureza. Além disso, dentre os trabalhos selecionados não verificamos de forma explícita 

artigos que relatam acerca da importância da utilização de temáticas em seus cursos de 

formação continuada para professores de Ciências.  

Desta forma, este levantamento bibliográfico nos forneceu subsídios para o 

planejamento das demais etapas deste trabalho. Bem como nos incentivou a levar a metodologia 

de ensino proposta, o “módulo temático”, aos professores de ciências da Educação Básica, visto 

a carência de atividades voltadas para esse público.     

 

4.2 SEGUNDA ETAPA: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Nesta seção especificaremos cada um dos processos que constituem a etapa 2 da 

primeira fase de investigação (I-A) desta tese, a qual ocorreu em um período anterior a 

realização do curso de formação continuada com professores de Ciências.  
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4.2.1 Divulgação do curso de formação continuada 

 

Ao longo do ano de 2016 foram realizados diversos contatos com a 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação para que no mês de dezembro do mesmo ano houvesse o primeiro 

contato com os professores da educação básica. A fim de relatar o processo de organização 

deste momento inicial da pesquisa, o Quadro 26 apresenta de uma forma geral as atividades 

desenvolvidas e o mês de sua realização.  

Quadro 26 – Cronograma geral do processo de divulgação do módulo temático 

 

Processo de divulgação do módulo temático 

Ano Mês Atividades desenvolvidas 

2
0
1
6
 

Abril 
-Primeiro contato com a 8ª Coordenadoria Regional de 

Educação (8ªCRE). 

Maio e junho 

-Produção da imagem visual do curso de formação, 

realizada pela Assessoria de Comunicação do Centro de 

Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da UFSM. 

Setembro e outubro 
-Processo de elaboração e impressão de folders, cartazes, 

adesivos e bloco de notas. 

Novembro e dezembro -Primeiro contato com as escolas via e-mail. 

2
0
1
7
 

Março e abril 

-Busca por patrocínio; 

-Visita as escolas para a divulgação do curso; 

-Organização do material para o início das atividades da 

formação de professores. 

Maio a Novembro 
-Período de realização do curso de formação continuada 

“Módulo Temático no Ensino de Ciências”. 

   
Fonte: Autor. 

 

Conforme está descrito no Quadro 26, no dia 11 de abril de 2016 foi realizada uma visita 

à 8ª CRE com o objetivo de firmar uma parceria com a coordenação pedagógica central. Este 

contato com a 8ª CRE foi realizado com o intuito de buscar uma aproximação da professora 

pesquisadora com os professores estaduais da cidade de Santa Maria e região, para a realização 

da divulgação do curso de formação continuada.  
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Após uma conversa inicial com a profissional responsável pelo setor pedagógico, para 

a realização do cadastro desta pesquisa de doutorado na 8ª CRE foi solicitado o projeto de 

pesquisa completo e um ofício da ciência do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências: Química da Vida e Saúde/UFSM quanto a esta parceria (ANEXO A). 

Já no mês de maio, em uma das conversas com a 8ª CRE nos informaram da pretensão 

de realizar uma formação pedagógica com os coordenadores de cada instituição escolar. Nesta 

reunião seria destinado um espaço para a divulgação do Módulo Temático, entretanto, não 

tinham uma data específica para esse encontro, o que seria informado posteriormente. Em 

detrimento da greve dos professores estaduais e a ocupação das escolas, que teve duração de 

maio a julho de 2016, o calendário letivo foi alterado e não recebemos mais informações a 

respeito desta formação pedagógica pretendida.  

Após esse contato com a 8ª CRE, no final do mês de maio conversamos com a 

Assessoria de Comunicação do CCNE da UFSM para a realização de uma identidade visual 

para o Módulo Temático. Após diversos encontros para a elaboração desta identidade, o manual 

da marca foi entregue no dia 19 de julho de 2016. A partir da concretização desta ideia 

começamos a elaborar os materiais de divulgação. Os meses de setembro e outubro foram 

destinados a elaboração e impressão desses materiais de divulgação.  

Para isso, solicitamos auxílio financeiro ao PPG em Educação em Ciências: Química da 

Vida e Saúde/UFSM para a impressão dos folders que seriam entregues aos professores. 

Conseguida esta autorização, os folders foram impressos na Imprensa Universitária da UFSM 

(APÊNDICE A). Além disso, também nesses meses providenciamos a confecção dos cartazes 

que seriam expostos nos murais das escolas estaduais (APÊNDICE B), e dos blocos de 

anotações distribuídos aos professores participantes do Módulo Temático.  

Ainda no mês de outubro, entramos novamente em contato com a 8ª CRE informando-

os que os materiais estavam prontos e que poderiam ser entregues aos coordenadores 

pedagógicos de cada escola. No entanto, recebemos a notícia de que no ano de 2016 não seriam 

mais realizadas formações pedagógicas.  

Desta maneira, com a proximidade do final do ano letivo, resolvemos realizar as 

visitações nas escolas no início do ano letivo de 2017, pois assim os professores não estariam 

tão desgastados com a greve ocorrida no meio do ano de 2017, e supostamente entusiasmados 

e interessados em participar de um curso de formação continuada.  

Nos meses de novembro e dezembro foi realizado o primeiro contato com as escolas 

estaduais via e-mail. Importante ressaltar que após a parceria com a 8ª CRE, nos 



116 

 

disponibilizaram uma listagem com o nome das escolas estaduais de Santa Maria, juntamente 

com o telefone e e-mail das instituições escolares. 

No dia 29 de novembro de 2016 foi enviado um e-mail para 23 escolas estaduais da 

cidade de Santa Maria, solicitando à direção que o mesmo fosse encaminhado aos professores 

da área da Ciências da Natureza. Com relação ao conteúdo do e-mail, após as apresentações 

iniciais, apresentamos brevemente a proposta do curso de formação continuada que seria 

oferecido de forma gratuita aos professores estaduais no ano de 2017. Para isso, foi solicitado 

que os docentes respondessem ao questionário on-line com o intuito de verificar os seus temas 

de interesse para abordagem no curso de formação continuada. 

Infelizmente não recebemos retorno desses e-mails enviados, nem por parte da direção 

da escola nem dos professores. Acreditamos que o encaminhamento aos docentes não foi 

realizado, o que evidencia a pouca utilização das tecnologias digitais no ambiente escolar. Além 

disso, também enviamos e-mail individualmente a alguns professores que estão em contato com 

os integrantes do grupo de pesquisa LAEQUI, e que fazem parte desta área de conhecimento.  

Com relação ao questionário on-line enviado às escolas e aos professores, o qual tinha 

como um dos objetivos analisar os temas de interesse dos docentes, apenas recebemos resposta 

de oito deles. Dentre os professores que responderam ao questionário, alguns participaram do 

Módulo Temático e outros não se fizeram presente. Na seção 4.2.2 apresentaremos com mais 

detalhes este momento da pesquisa. 

Nos meses de março e abril realizamos diversas atividades, iniciando com a busca por 

apoio ao curso de formação de professores. Conseguimos apoio financeiro com a empresa 

Aproquímica®, que nos auxiliou na compra das pastas e cadernos de anotações que foram 

entregues aos professores no primeiro encontro. Também recebemos canetas da empresa Clip 

Papelaria Brilhante®, para fazer parte do kit de materiais entregue aos docentes.  

Logo no retorno do ano letivo de 2017 a pesquisadora entrou em contato via telefone 

com as escolas estaduais da cidade de Santa Maria-RS, para que fossem agendadas as visitas 

para divulgação do Módulo Temático. Devido à greve que ocorreu no ano anterior muitas 

escolas iniciaram o ano letivo apenas no mês de abril, não sendo possível realizar a divulgação 

em 5 das 23 escolas listadas pela 8ª CRE. Além disso, não realizamos a visitação em outras 

duas escolas devido ao difícil acesso, pois localizam-se em outro distrito da cidade.  

Em um primeiro momento pensamos em realizar a visita nas escolas com o intuito de 

conversar diretamente com os professores da área da Ciências da Natureza, explicitando o que 

seria trabalhado ao longo do curso de formação continuada. Queríamos também falar um pouco 
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a respeito dos tópicos que seriam abordados ao longo do Módulo Temático, sendo esses de 

interesse dos professores e que viriam a acrescentar em sua formação profissional docente.  

No entanto, nos deparamos com uma realidade totalmente diferente, pois apenas uma 

escola viabilizou o contato direto com os professores. As demais, ao chegarmos no espaço 

escolar éramos recebidos pela coordenação pedagógica, a qual informava que iriam repassar os 

folders e cartazes aos professores nas reuniões por área ou geral. No mês de abril organizamos 

o material a ser entregue aos professores no primeiro encontro do Módulo Temático 

(APÊNDICE C), realizado no início do mês de maio. 

 

4.2.2 Levantamento de dados sobre os temas de interesse dos professores 

 

Conforme descrito anteriormente, foram enviados e-mails para as escolas estaduais na 

região de Santa Maria-RS e para professores da área da Ciências da Natureza, a fim de 

identificar os temas de interesse dos docentes. Destacamos que apenas 8 professores 

responderam ao questionário online, sendo que a partir da seleção dos temas considerados 

relevantes para eles passaríamos para a fase de planejamento dos encontros do curso de 

formação continuada. 

Perguntamos aos professores se eles tinham interesse em participar do curso de 

formação continuada “Módulo Temático no Ensino de Ciências”, que seria realizado durante o 

ano letivo de 2017 com encontros mensais. Dos 8 professores, 4 responderam que sim e os 

demais responderam “talvez”. Importante destacar que não obtivemos respostas negativas 

quanto a esse questionamento. 

Além disso, solicitamos aos professores que marcassem a relevância dos seguintes 

assuntos selecionados pelos pesquisadores desta tese: 1) professor pesquisador; 2) 

metodologias de ensino; 3) limites e desafios do ensino médio politécnico; 4) currículo no 

ensino de ciências; 5) livro didático; 6) avaliação. Dentre as opções os professores poderiam 

assinalar como “pouco relevante”, “relevante”, ou “grande relevância”. A Tabela 3 apresenta o 

número de respostas para cada um dos assuntos apresentados.  
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Tabela 3 – Temas de interesse dos professores 

 

Temas 
Pouco 

relevante 
Relevante 

Grande 

relevância 

Professor pesquisador 0 2 6 

Metodologias de ensino 0 2 6 

Limitações e desafios do ensino 

médio politécnico 
1 5 2 

Currículo no Ensino de Ciências 0 0 8 

Livro didático 0 6 2 

Avaliação 0 5 3 

 
Fonte: Autor. 

 

Analisando a Tabela 3, fica evidente que o assunto de maior relevância para os 

professores é o Currículo no Ensino de Ciências. Também verificamos que os assuntos 

“professor pesquisador” e “metodologias de ensino” foram assinalados de maneira igual pelos 

professores, entretanto, escolhemos para ser abordado no curso de formação continuada o 

tópico sobre as metodologias de ensino, por acreditarmos que possa contribuir diretamente para 

a prática profissional docente. Por conseguinte, optamos por realizar as discussões referentes 

ao professor como pesquisador ao longo dos encontros do curso de formação continuada. 

Ressaltamos que no momento em que foram enviados os questionários aos professores, 

o ensino médio politécnico ainda estava em vigor, o que justifica a sua inserção nos assuntos 

de interesse. Além disso, um número significativo de professores apontou os assuntos “livro 

didático” e “avaliação” como relevantes. Desta forma, esses dois assuntos foram incluídos para 

a realização de breves discussões no curso de formação continuada.    

 

4.2.3 Planejamento dos encontros 

 

O planejamento dos encontros do curso de formação continuada de professores teve seu 

início no mês de janeiro, logo após a coleta de dados referente aos temas de interesse 

selecionados pelos professores, a qual foi descrita anteriormente. Com relação a periodicidade 

dos encontros, as atividades foram estruturadas para a sua realização em encontros mensais, os 

quais seriam realizados aos sábados no turno da manhã, nos meses de maio a novembro. 

De uma maneira geral o planejamento do curso de formação de professores foi 

estruturado com base em quatro momentos, sendo eles: 1) reflexão sobre a prática docente; 2) 

temas de interesse dos professores; 3) pressupostos teóricos à elaboração do módulo temático; 
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e 4) elaboração dos módulos temáticos. Desta forma, no Quadro 27 estão especificados mais 

detalhadamente os respectivos momentos.  

 

Quadro 27 – Planejamento inicial do curso de formação continuada  

 

Planejamento inicial do curso de formação continuada de professores de Ciências – 

“Módulo Temático no Ensino de Ciências” 

Momentos Descrição 

1º momento: reflexão 

sobre a prática docente 

Acreditamos que este primeiro momento destinado à 

reflexão docente é muito importante, pois são manifestadas 

as dificuldades e os anseios dos professores quanto a 

docência. Além disso, espera-se que após a realização de 

uma roda de conversa entre os professores, eles estejam mais 

abertos a trocas e aprendizagens entre o grupo de 

participantes. 

2º momento: temas de 

interesse dos professores 

Com o intuito de envolver o professor nas atividades 

desenvolvidas ao longo do curso, buscou-se trabalhar os 

temas de interesse dos professores, sendo eles: currículo; 

livro didático; resolução de problemas; e avaliação. 

3º momento: pressupostos 

teóricos à elaboração do 

módulo temático 

O terceiro momento foi estruturado para a realização de uma 

abordagem de assuntos necessários para que haja uma 

melhor compreensão da estrutura e da organização de um 

módulo temático, tais como: abordagem temática, 

Taxonomia de Bloom e ferramenta 5W2H. 

4º momento: elaboração 

dos módulos temáticos 

O quarto momento foi destinado para que os professores 

utilizem os seus conhecimentos, tanto os já adquiridos 

quantos os trabalhados ao longo do curso, para a elaboração 

de módulos temáticos, sendo que a temática de livre escolha 

de cada grupo. Acreditamos que a prática possibilita a troca 

de ideias e a realização de novos questionamentos no grupo 

de professores, a partir da adaptação das atividades 

relacionadas com a temática escolhida com as fases 

constituintes do módulo temático. 

 
Fonte: Autor. 

 

4.3 TERCEIRA ETAPA: IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

A terceira etapa desta pesquisa refere-se aos elementos que constituem a implementação 

do curso de formação continuada de professores de Ciências. Para uma melhor organização e 

detalhamento das atividades realizadas, esta etapa foi estruturada em três tópicos, que são: 

período de inscrições; contexto e sujeitos da pesquisa; e o cronograma dos encontros, os quais 

serão apresentados na sequência. 
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4.3.1 Período de inscrições 

 

No mês de dezembro de 2016 iniciou-se o período de divulgação do curso de formação 

continuada, sendo que os docentes poderiam se inscrever até o dia 20 de abril de 2017. Além 

das visitas realizadas nas escolas, com a entrega dos folders e cartazes de divulgação, também 

realizamos o convite por meio da utilização das redes sociais.  

Para que o professor pudesse realizar a sua inscrição, o mesmo deveria entrar no site no 

LAEQUI e procurar na lista de links o título “Inscrições módulo temático”. Nesse link o 

professor seria direcionado a um formulário online, o qual era constituído por questões básicas 

como nome, e-mail, telefone, cidade, disciplina e séries de atuação, assim como colégio(s) em 

que leciona. 

Devido ao baixo retorno das respostas ao questionário enviado ao e-mail das escolas no 

mês de dezembro, para a verificação dos temas de interesse dos professores, bem como o pouco 

contato que tivemos com os docentes durante as visitas nas escolas, decidiu-se por ampliar o 

público-alvo do curso de formação. Desta forma, estendemos o convite aos professores de 

escolas particulares e federais da área da Ciências da Natureza, como também professores de 

Ciências do ensino fundamental, atuantes na cidade de Santa Maria e região.  

Durante o período de inscrições 28 professores realizaram o cadastro para a participação 

no curso de formação continuada. Entretanto, apenas 14 deles se fizeram presentes nos 

encontros de formação. 

 

4.3.2 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

Os sete encontros do curso de formação continuada foram realizados na Universidade 

Federal de Santa Maria – campus centro. Escolhemos esse espaço por estar localizado em uma 

região central da cidade de Santa Maria-RS, facilitando o deslocamento dos professores 

participantes desta pesquisa. Como exposto anteriormente, os encontros foram realizados 

mensalmente aos sábados, no turno da manhã.  

Com relação à carga horária, foram contabilizadas 28 horas presenciais e 12 horas a 

distância para a realização de leituras e atividades solicitadas ao longo do curso. Para a 

comunicação com o grupo de professores, foi criado um e-mail específico do curso 

(modulotematico@gmail.com). Além disso, outros meios de comunicação também foram 

utilizados para a interação da pesquisadora com o grupo de professores, como também entre os 
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professores para a troca de ideias, através do uso do Padlet7 e do Whats app®. O Padlet é um 

mural virtual que possibilita a postagem de diferentes arquivos em sua plataforma, bem como 

a edição no mural, não somente por quem o administra como também pelos demais 

participantes. O Padlet pode estar disponibilizado de forma pública ou poderá ser acessado 

somente por um público em específico.   

O Quadro 28 apresenta a caracterização dos 14 professores participantes do curso de 

formação continuada. A partir das respostas desses docentes a um questionário de identificação, 

foi possível evidenciar a formação acadêmica, a disciplina de atuação, a carga horária de 

trabalho semanal, o tempo de docência, como também obter informações sobre a participação 

desses professores em outros cursos de formação continuada. 

                                                 
7Para mais informações sobre o Padlet do Módulo Temático, acesse: 

<https://padlet.com/thaisufsm/modulotematico>. 
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Quadro 28 – Caracterização dos professores inscritos no curso de formação continuada 

 

Docente Idade 
Formação 

acadêmica 
Pós-Graduação 

Disciplina 

que leciona 

Carga 

horária 

de 

trabalh

o 

Tempo de 

docência 

Participação em cursos de 

formação/foco 

D1 20 a 30a Química 

Sim. 

Doutoranda em 

Educação em 

Ciências. 

Ciências 20h 0 a 5 anos Não 

D2 31 a 40a Matemática 

Sim. Mestrado 

em Ensino de 

Ciências e 

Matemática. 

Ciências, 

Física, 

Matemática. 

21 a 

30h 
6 a 10 anos 

Sim. Matemática, contabilidade, 

educação, tecnologias, grupos de 

estudos, ciências. 

D3 20 a 30a Biologia 

Sim. Mestrado 

em Ensino de 

Ciências. 

Biologia 
31 a 

40h 
0 a 5 anos 

Sim. Educação em Ensino de Ciências e 

meio ambiente. 

D4 Mais de 

50a 
Química 

Sim. 

Especialização 

em Educação 

ambiental e 

mestrado em 

Educação em 

Ciências. 

Química 20h 21 a 30 anos 

Sim. Ensino de Ciências, educação, 

informática educativa voltada ao ensino 

médio, TICs. 

D5 Mais de 

50a 
Biologia 

Sim. Mestrado 

em Nutrição 

Animal 

Biologia/ 

ciências 

31 a 

40h 
11 a 20 anos Sim. Pedagogia, práticas em ciências. 

D6 20 a 30a Química Não. 
Química/ 

Ciências 

31 a 

40h 
0 a 5 anos Não. 
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(9º) 

D7 20 a 30a Química 

Sim. Mestrado 

em Educação 

em Ciências. 

Química 

51 a 

60h 
6 a 10 anos. Sim. Ensino de Ciências. 

D8 20 a 30a Química 

Sim. Mestrado 

em 

Nanociências 

Química/ 

Ciências 

(9º) 

21 a 

30h 
6 a 10 anos 

Sim. Aulas práticas, metodologias e 

abordagem temática. 

D9 20 a 30a Biologia 

Sim. Mestrado 

em Educação 

em Ciências. 

Biologia 

21 a 

30h 
6 a 10 anos 

Sim. Ensino, educação, práticas, 

ciências, biologia. 

D10 20 a 30a Química 

Sim. 

Especialização 

em Tecnologias 

da Informação e 

Comunicação. 

estranda em 

Educação em 

Ciências. 

Ciências 

Menos 

de 20h 
0 a 5 anos Sim. Inclusão escolar. 

D11 31 a 40a Matemática 

Sim. 

Especialização 

em PROEJA. 

Matemática/

Ciências 

(9º) 

31 a 

40h 
11 a 20 anos Sim. Matemática e TICs. 

D12 41 a 50a 
Química/ 

Ciências 
Não. Ciências 

31 a 

40h 
6 a 10 anos Não. 

D13 31 a 40a Física 
Sim. Mestrado 

em Física. 

Física/ 

Ciências 

(9º) 

31 a 

40h 
0 a 5 anos 

Sim. PACTO e formação de tutores 

EAD. 

D14 41 a 50a Biologia Não. Biologia 
31 a 

40h 
6 a 10 anos Sim. Ensino médio. 

 
Fonte: Autor. 
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Com relação aos 14 professores que iniciaram o curso de formação continuada, 7 deles 

apresentam formação em Química, seguido de 4 professores formados em Biologia, 1 em Física 

e 2 em Matemática, sendo que todos os sujeitos da pesquisa frequentaram cursos de 

Licenciatura. Além disso, salientamos que grande parte dos participantes (11 docentes) 

apresenta em sua formação profissional uma pós-graduação, o que caracteriza o interesse desses 

professores em seu aprimoramento pessoal e profissional. 

Ressaltamos que os dois docentes participantes do curso de formação continuada 

formados em Matemática, se inscreveram com o intuito de adquirir conhecimentos de Ciências, 

pois ambos atuam nessa disciplina. Destacamos também a carga horária de trabalho dos 14 

docentes, sendo que 7 deles trabalham de 31 a 40 horas semanais, o que corresponde a 

realização de dois turnos diários.  

Outra informação relevante é o tempo de docência desses professores, sendo que a 

maioria (6 docentes) apresenta um tempo de trabalho de 6 a 10 anos. Como também 5 docentes 

ressaltaram que possuem um tempo de atuação de até 5 anos. Os demais professores atuam há 

mais de dez anos. Também evidenciamos que apenas 3 docentes não haviam participado de 

cursos de formação continuada anteriormente, sem incluir as formações obrigatórias realizadas 

no âmbito escolar. 

Para finalizar a análise apresentaremos qual o âmbito das escolas de atuação dos 14 

docentes participantes do curso, podendo ser a nível municipal, estadual, federal e instituições 

particulares. A maioria dos participantes (9 docentes) trabalha em instituições estaduais, 

seguido de 2 professores atuantes em escolas municipais, 2 em instituições particulares e 1 

docente em instituição federal atuando em nível médio. Ressaltamos que os professores que 

não permaneceram até o final do curso de formação continuada (D11 a D14) pertenciam à rede 

pública estadual de ensino.  

Salientamos que os docentes D1 ao D10 participaram do curso “Módulo Temático no 

Ensino de Ciências” do início ao fim. Já os sujeitos da pesquisa, do D11 ao D14 iniciaram o 

curso, porém pararam de frequentar em um determinado momento. Os docentes D11 e D13 

participaram apenas do primeiro e terceiro encontros, e os docentes D14 e D12 participaram até 

o terceiro e quarto encontros, respectivamente. Para a análise dos dados desta pesquisa, levamos 

em consideração os primeiros dez docentes descritos no Quadro 28, pois estes frequentaram os 

encontros até o término das atividades, no mês de novembro. 
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4.3.3 Descrição dos encontros 

 

Conforme mencionado anteriormente, os sete encontros que fazem parte do curso de 

formação continuada de professores de Ciências foram realizados nos meses de maio a 

novembro de 2017. Durante cada encontro, o trabalho era subdividido em dois blocos, 

separados pela realização de um intervalo para o descanso e solicialização entre os 

participantes. O Quadro 29 abaixo apresenta o cronograma das atividades que foram realizadas 

ao longo do curso, sendo que houve algumas modificações quanto à data de realização e o 

remanejamento dos tópicos devido à administração do tempo dos encontros.  

 

Quadro 29 – Cronograma das atividades do curso de formação continuada 

(continua) 

Cronograma das atividades do Módulo Temático no Ensino de Ciências 

Encontro Data Assunto 

1º 06/05 

Refletindo sobre a prática 

- Expectativas quanto ao curso; 

- Reflexões sobre a prática docente; 

- Currículo no Ensino de Ciências (LDB, Medida Provisória nº 746 

de 2016, Base Nacional Comum Curricular). 

2º 03/06 

Trabalhando com temas vigentes no Ensino de Ciências 

-Resolução de problemas: 

Palestrante: Profª. Drª. Mara Jappe Goi. 

“Metodologia de resolução de problemas no ensino de ciências”. 

-Livro didático: Discussões no grande grupo sobre a leitura de um 

capítulo sobre o tema. 

3º 01/07 

Utilização de temáticas no Ensino de Ciências 

Apresentação de trabalhos temáticos realizado pelo grupo 

LAEQUI. 

Palestrante: Profª Drª Mara E.F. Braibante 

 

O mundo das cores: uma abordagem contextualizada no 

ensino de ciências 

Palestrante: Profª Me. Ângela Renata Kraisig 

Conhecimentos necessários para a construção do módulo 

temático 

-Ferramenta 5W2H; 

Tema em debate:  

Avaliação: conhecimentos conceituais, procedimentais e 

atitudinais; 
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Quadro 29 - Cronograma das atividades do curso de formação continuada 

(conclusão) 

Cronograma das atividades do Módulo Temático no Ensino de Ciências 

Encontro Data Assunto 

4º 19/08 

Conhecimentos necessários para a construção do módulo 

temático 

- Taxonomia de Bloom 

Palestrante: Profª Drª Mara E. F. Braibante 

Escolhendo a temática 

-Escolha da temática pelo grupo de professores; 

-Realização de um mapa conceitual. 

5º 16/09 

A elaboração de um módulo temático 

-Apresentação das fases do módulo temático; 

-Planejamento do módulo temático. 

6º 28/10 

A elaboração de um módulo temático 

-Planejamento do módulo temático (posterior postagem do módulo 

no padlet do curso).  

https://padlet.com/thaisufsm/modulotematico 

7º 11/11 

Apresentações dos módulos temáticos 

-Apresentações dos módulos temáticos produzidos pelos grupos; 

-Realizar trocas de ideias e propiciar momentos de discussões e 

reflexões; 

-Planejar as futuras aplicações dos módulos temáticos no ano de 

2018. 

Março ------------ 

Aplicações dos módulos temáticos (aos professores 

interessados em aplicar na escola). 

-Elaboração de um feedback pela professora pesquisadora e 

professores aplicadores a ser entregue a todos os professores 

participantes do curso de formação continuada. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os sete encontros apresentados no Quadro 29 serão especificados nas seções a seguir, 

apresentando todas as atividades desenvolvidas ao longo do curso de formação continuada.  

   

4.3.3.1 Primeiro encontro 

 

O primeiro encontro teve início com a recepção aos professores participantes do curso, 

onde foram entregues as pastas que continham um caderno para os diários de aula, bloco de 

notas, caneta e o material que seria utilizado nos dois primeiros encontros, conforme Figura 15. 

 



127 

 

Figura 15 – Pastas entregues aos participantes do curso de formação continuada 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Logo no primeiro momento foram realizadas as apresentações de todos os envolvidos 

no curso, sendo relatadas a sua formação acadêmica, a escola de atuação e as expectativas 

quanto ao curso de formação continuada que estava iniciando. Nesse primeiro encontro se 

fizeram presentes os 14 professores participantes, a professora pesquisadora, a professora 

auxiliar que é integrante do grupo LAEQUI e a orientadora desta tese.  

Após as apresentações a professora pesquisadora comentou brevemente a respeito do 

grupo LAEQUI, evidenciando a página do grupo e os e-mails de contato de alguns envolvidos 

no curso de formação. Além disso, também foram informados aos participantes o e-mail do 

curso de formação (modulotematico@gmail.com) e o mural virtual na ferramenta padlet 

(http://padlet.com/thaisufsm/modulotematico).  

Também solicitamos aos professores que fizessem o uso do material de apoio, o qual 

estava dentro da pasta entregue no início do curso (APÊNDICE C). A partir disso, foi realizada 

uma leitura de forma conjunta dos objetivos geral e específicos do curso de formação 

continuada, além da explicitação dos encontros a serem realizados ao longo do ano, descritos 

no cronograma presente no material de apoio. 

Outra atividade solicitada aos professores participantes foi a realização de um diário de 

aula. Todos os sujeitos da pesquisa receberam um caderno vermelho, no qual deveriam ser 

relatadas seis situações de sala de aula. Explicamos a eles que o objetivo desta atividade era 

promover a reflexão sobre a prática docente, sendo que além de comentar sobre as situações 

vivenciadas perante a classe, deveriam manifestar as suas dúvidas e anseios sobre aquele 

momento. O Quadro 30 apresenta alguns questionamentos que foram abordados durante o curso 

para auxiliar os docentes no processo de reflexão. 
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Quadro 30 – Exemplos de questionamentos para auxiliar na reflexão docente 

    

Questionamentos para auxiliar na reflexão docente 

Qual é a realidade em que trabalho? 

Como penso e ajo na minha classe? 

Qual o papel que desempenhei como professor nesta aula? 

A minha aula transcorreu da forma como eu tinha planejado? 

Se a aula não foi como o esperado, o que eu poderia modificar 

para a próxima vez? 

Como eu me senti no momento da aula? 

Como eu me sinto após a aula? 

 
Fonte: Autor. 

 

Porlán e Martín (1997) mencionam que a utilização de diários permite que tenhamos 

uma visão sobre os processos mais significativos da dinâmica em que o autor está imerso. 

Acrescentam que “é um guia para a reflexão sobre a prática, favorecendo a tomada de 

consciência do professor sobre seu processo de evolução e sobre seus modelos de referência”. 

(PORLÁN; MARTÍN, 1997, p. 23, tradução nossa). Desta forma, os diários de aula 

caracterizam-se como documentos pessoais em que o professor descreve e reflete os momentos 

mais significativos de suas ações no ambiente escolar. Para Zabalza (2011), os diários de aula 

são documentos em que os professores descrevem as suas impressões sobre o que está 

ocorrendo em suas aulas.  

Este mesmo autor também apresenta diversas modalidades de diários, que podem variar 

de acordo com o conteúdo da escrita, a periodicidade em que se escreve e a função a que se 

destinam, sendo elas, escrita: jornalística, analítica, avaliativa, etnográfica, terapêutica, 

reflexiva, introspectiva e criativa e poética. Nesta tese solicitamos aos professores a elaboração 

de diários reflexivos, que são vistos como um instrumento de análise do pensamento do 

professor. Quatro dimensões caracterizam os diários como sendo uma grande potencialidade 

expressiva, são elas: 

 

a) o fato de que se trata de um recurso que requer a escrita. 

b) o fato de que se trata de um recurso que implica refletir. 

c) o fato de que se integra o expressivo e o referencial. 

d) o caráter claramente histórico e longitudinal da narração. (ZABALZA, 2011, p. 46, 

tradução nossa).   

 

A primeira dimensão refere-se ao diário como um documento escrito, sendo que o ato 

de escrever sobre a própria prática faz com que o professor aprenda por meio de sua narração. 

Ao narrar a sua experiência, além da construção linguística o professor reconstrói o discurso 
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prático da profissão docente. As descrições geralmente estão carregadas de uma abordagem 

reflexiva com o intuito de justificar e fundamentar os fatos narrados.  

A segunda dimensão destacada refere-se à reflexão como parte fundamental dos diários 

dos professores. Zabalza (2011) ressalta que uma das virtudes mais interessantes do uso dos 

diários é a questão da descentralidade da narração: 

 

[...] o personagem que descreve a experiência vivida se dissocia do personagem cuja 

experiência se narra (quem escreve fala de quem atuou anteriormente, isto é, é capaz 

de ver a si mesmo em perspectiva, em uma espécie de negociação de três vias: o 

narrador-o narrado-realidade). (ZABALZA, 2011, p. 48, tradução nossa) 

 

Mais do que um material escrito que poderá ser analisado pelo pesquisador, o diário de 

aula possibilita que o professor, por meio de uma releitura e reflexão, converse consigo mesmo 

sobre a sua atuação na classe. A dimensão “c” é caracterizada por duas vertentes 

complementares: vertente referencial e vertente reflexiva.  

A primeira delas refere-se a uma reflexão sobre o objeto narrado: o processo de 

planificação, a evolução da turma, as características da turma, entre outros. Nos diários são 

frequentemente realizadas descrições sobre a situação da escola onde os professores 

desenvolvem suas atividades, as características dos alunos e os aspectos objetivos do 

andamento da aula. A segunda vertente é caracterizada por uma reflexão sobre si mesmo, não 

somente como sujeito narrador e protagonista de suas escritas, mas também como pessoa capaz 

de sentir e que possui emoções, desejos e intenções. Zabalza (2011) também destaca que podem 

ser realizados diários mistos, sendo narrados aspectos pessoais expressivos e aspectos 

descritivos. Por fim, a dimensão “d” está relacionada ao caráter longitudinal e histórico dos 

diários, pois é mantida a sequência, evolução e atualidade dos dados escritos. 

Os diários entregues à pesquisadora possibilitaram um melhor conhecimento da 

realidade escolar de cada professor, como também a compreensão das diferentes situações 

vivenciadas por eles. Foi estipulado que o prazo para a entrega dos diários de aula seria no 

quarto encontro, no mês de junho. 

Para realizar algumas reflexões iniciais, solicitou-se aos professores que respondessem 

a um questionário inicial (APÊNDICE D), o qual buscou saber inicialmente quais as 

expectativas quanto ao curso de formação continuada que estava iniciando. Além disso, o 

questionário continha questionamentos sobre o entendimento de ensino e aprendizagem e como 

ocorre a aprendizagem. Também foi solicitado aos professores que descrevessem de um modo 
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geral como é o ambiente de sua sala de aula, de que forma é trabalhada a sua disciplina escolar, 

assim como a forma de avaliação utilizada por eles.  

Após responderem ao questionário inicial reservou-se um espaço para o diálogo entre 

os participantes sobre o assunto. Integrado a esse diálogo, a pesquisadora com o auxílio de um 

projetor multimídia falou a respeito do processo de ensino e aprendizagem, assim como abordou 

as diversas relações entre professor e aluno. Brait e colaboradores mencionam que:  

 

o processo de ensino/aprendizagem ao que tange a figura do professor e a sua relação 

com os alunos, não deve ter como cerne, somente o conhecimento resultante através 

da absorção de informações, mas também pelo processo de construção da cidadania 

do aluno”. (BRAIT et al., 2010, p. 4). 

 

A atividade posterior teve por objetivo proporcionar aos participantes um momento de 

discussões e reflexões sobre a prática docente e a vida escolar. Para isso, na semana anterior ao 

primeiro encontro foi enviado um e-mail aos professores solicitando a resposta ao seguinte 

questionamento: “Professor, aponte três aspectos problemáticos da vida escolar”.  

A partir das respostas dos professores a pesquisadora realizou um mapa conceitual, que 

foi impresso e entregue a todos os participantes no primeiro encontro, para que fossem 

realizados apontamentos e discussões sobre os aspectos mencionados por eles (APÊNDICE C, 

p. 161). Durante esse momento a pesquisadora realizou os seguintes questionamentos: 1) É 

possível solucionar alguns desses problemas apontados? De que maneira?; 2) O que está ao 

alcance do professor quanto as melhorias que supostamente podem ser realizadas?.  

Desta maneira, buscando aproximar os apontamentos dos professores sobre a realidade 

escolar vivenciada por eles aos trabalhos existentes na literatura, apresentamos aos docentes o 

trabalho realizado por Augusto e Caldeira (2007) intitulado “Dificuldades para a implantação 

de práticas interdisciplinares em escolas estaduais, apontadas por professores da área de 

ciências da natureza”. Cada sujeito da pesquisa recebeu três fichas, sendo solicitado a eles que 

respondessem quais seriam as dificuldades para o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar em relação aos professores, aos alunos e aos conteúdos científicos.  

De forma expositiva, os resultados obtidos por Augusto e Caldeira (2007) foram 

apresentados pela pesquisadora ao grupo de professores (APÊNDICE E). O objetivo desta 

apresentação foi fazer com que os professores percebessem a semelhança dos itens apontados 

por eles com os tópicos descritos no artigo, sendo que a pesquisa foi realizada com professores 

de outra região do Brasil, porém, apresentam realidades e vivências semelhantes ao que 
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vivemos na região central do Rio Grande do Sul. Ao final deste momento, foram realizados os 

seguintes questionamentos: 

- Além das dificuldades para a realização de um trabalho interdisciplinar listadas 

anteriormente, você teria algum tópico a mais para acrescentar? 

- Com que frequência as reuniões são realizadas em sua escola? São reuniões por área 

do conhecimento ou gerais? São reuniões pedagógicas ou administrativas? 

-Pensando na sua realidade escolar, em que espaço poderia ser realizado/aplicado um 

trabalho interdisciplinar/contextualizado/temático? 

Após esse momento de socialização das ideias, os professores realizaram uma pausa 

para o momento de integração do grupo de trabalho. Logo após esse momento, o assunto em 

questão foi o currículo no ensino de ciência. Para isso, inicialmente os professores receberam 

um pedaço de papel no formato de uma folha de árvore, para que fosse respondida a seguinte 

pergunta: “O que você entende por currículo”. Transcorridos alguns minutos, cada professor 

deveria ler em voz alta a sua resposta e colar a sua folha na árvore conceitual que iríamos 

construir, conforme está apresentada na Figura 16.  

 

Figura 16 – Árvore conceitual estruturada pelos professores participantes. 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Finalizadas as leituras, realizou-se um momento de discussões sobre a concepção de 

currículo e as diferentes respostas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa. Devido ao tempo, 
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optamos por realizar a abordagem mais detalhada sobre essas questões no segundo encontro do 

curso de formação continuada.   

Ao final do encontro solicitamos aos professores que realizassem como atividade a 

distância a leitura de um capítulo do livro “Ensino de Química em Foco” (SANTOS; 

MALDANER, 2010), o qual aborda as questões referentes à utilização do livro didático. O 

capítulo selecionado para a leitura é intitulado como “Livro didático: análise e utilização no 

ensino de Química”, e escrito por Echeverría, Mello e Gauche (2010). Apesar de ter em seu 

título a especificação para o ensino de Química, o capítulo aborda de uma maneira geral uma 

revisão histórica sobre o uso e regulamentação do livro didático no Brasil.  

Além disso, juntamente com os demais materiais entregues com a pasta do curso, estava 

o artigo de Goi e Santos (2009), “Reações de combustão e impacto ambiental por meio de 

resolução de problemas e atividades experimentais”. A utilização deste artigo no curso de 

formação continuada foi com a intenção de situar os participantes a respeito do assunto que 

seria abordado no segundo encontro, sendo que haveria a palestra da Profª. Drª. Mara Jappe Goi 

sobre a resolução de problemas.  

  

4.3.3.2 Segundo encontro 

 

Na primeira parte do segundo encontro, recebemos a palestrante Profª. Drª. Mara Jappe 

Goi para trabalhar com o grupo de professores a respeito da utilização da metodologia de 

resolução de problemas no ensino de Ciências. A palestrante primeiramente apresentou os 

referenciais teóricos que embasam a resolução de problemas, bem como apresentou algumas 

produções de seu grupo de pesquisa a respeito do tema.  

Durante a sua fala, ela procurou interagir com os professores participantes da pesquisa, 

com o intuito de trocar ideias ao longo de sua apresentação. Ressaltamos que a abordagem de 

diversas metodologias de ensino foi um dos temas de interesse solicitado pelos professores, 

sendo que a escolha pela metodologia de resolução de problemas foi feita pela pesquisadora. 

Conforme ressaltado por Goi e Santos (2016), a utilização de resolução de problemas 

caracteriza-se como uma alternativa pedagógica adequada, pois além de promover a capacidade 

de argumentação, também valoriza a experiência de cada indivíduo através da sua inserção no 

contexto escolar. 

Com relação à segunda parte da manhã, retomamos o assunto abordado no encontro 

anterior a respeito do currículo no ensino de Ciências. A partir da explicitação da concepção de 

currículo dos sujeitos da pesquisa, acreditou-se ser fundamental abordar algumas questões, 
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como: concepção de currículo com base em alguns referenciais teóricos (GOODSON, 1995; 

JAEHN, 2012; MOREIRA, A., 1999); alguns documentos oficiais como a constituição de 1988, 

LDB de nº 9394/96, Lei de º 13.415/17 e a Base Nacional Comum Curricular (APÊNDICE F). 

De acordo com o cronograma do curso, neste segundo momento foi perguntado aos 

professores quais as suas considerações a respeito da leitura do capítulo do livro sobre o uso do 

livro didático. Também realizamos o seguinte questionamento: “Professor(a), qual(is) o(s) 

critério(s) que você utiliza no momento de avaliar e selecionar o livro didático de sua 

disciplina?”. Após essa troca de ideias, a pesquisadora chamou a atenção para algumas 

considerações a respeito da leitura do capítulo, como também foi realizado um levantamento 

sobre quais os livros didáticos utilizados pelos professores em suas escolas de trabalho. 

Ao final do encontro a pesquisadora apresentou de forma expositiva (APÊNDICE G) 

aos professores algumas informações descritas por Loguercio, Samrsla e Del Pino (2001), a 

respeito dos questionamentos que os docentes devem realizar previamente à escolha do livro 

didático a ser adotado na escola. Como também deve haver o cuidado com os recursos visuais 

e pedagógicos presentes nesses livros.  

Ressaltou-se a importância de o livro didático apresentar recursos visuais nos diferentes 

níveis: macroscópico, microscópico e simbólico (SILVA; BRAIBANTE; PAZINATO, 2013). 

Outro aspecto que devemos levar em consideração é quanto à coerência das representações 

visuais com os modelos científicos, como é o caso da representação do DNA (FERREIRA; 

JUSTI, 2004).  

 

4.3.3.3 Terceiro encontro 

 

O terceiro encontro realizado no mês de julho iniciou-se com a participação da Profª Drª 

Mara E. F. Braibante, a qual conversou com os professores a respeito da utilização de temáticas 

no ensino de Ciências, enfocando o trabalho desenvolvido pelo grupo LAEQUI. Além de 

apresentar as características e o modo de organização de uma oficina temática, a professora 

também comentou a respeito das diferentes abordagens e atividades que podem ser realizadas 

ao utilizarmos as temáticas no ensino.  

Como exemplos, foram mencionadas as oficinas temáticas e a pespectiva freireana 

como modos de organização do trabalho escolar. Ressaltou-se o uso de estudo de casos, 

atividades voltadas para a realização de um trabalho interdisciplinar, atividades experimentais, 

entre outros (BRAIBANTE; PAZINATO, 2014). 
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A segunda palestrante da manhã foi a Profª Me. Ângela R. Kraisig, a qual utilizou a 

temática “cores” em seu trabalho de mestrado, e atualmente é doutoranda do grupo LAEQUI. 

Em sua palestra intitulada “O mundo das cores: uma abordagem contextualizada no ensino de 

ciências”, foram apresentadas as diferentes abordagens que podem ser realizadas com a 

temática cores, abordando aspectos químicos, físicos e biológicos necessários para explicar a 

existência da cor. Durante a palestra foram realizadas duas atividades experimentais 

denominadas “Decomposição da luz branca” e “Investigando a química presente nas cores”.  

Na primeira atividade experimental os professores receberam um prisma de vidro óptico 

e um espectroscópio caseiro para realizar a atividade que tinha como objetivo decompor a luz 

branca. Já na segunda atividade experimental foi entregue aos docentes amostras com diferentes 

concentrações de corantes (verde e vermelho) e laser pointer, um de luz verde e outro de luz 

vermelha. Nesta atividade os professores deveriam observar o que acontecia quando a luz do 

laser incidia sobre as amostras. 

Logo após a realização do intervalo no meio da manhã, a professora pesquisadora 

realizou uma apresentação multimídia aos professores sobre a ferramenta 5W2H, elencada 

como um dos conhecimentos necessários para elaboração de um módulo temático, pois é uma 

ótima forma de organização das ideias e divisão do trabalho no momento em que se está 

planejando as atividades a serem implementadas na escola. Neste momento nos detivemos em 

apenas apresentar a ferramenta 5W2H, pois no encontro destinado para a elaboração dos 

módulos temáticos os professores iriam fazer uso da mesma. 

Para finalizar as atividades, realizamos um momento de discussões sobre a avaliação na 

educação básica (ZABALA, 1998, 1999). Após essa troca de ideias, a pesquisadora ressaltou a 

necessidade de valorizar o processo de aprender, através da observação das explicitações de 

aprendizagem e de dificuldades por parte dos alunos no momento em que se está avaliando. 

Para isso, podem ser utilizados registros de observações, textos produzidos pelos alunos, relatos 

escritos e orais, respostas a testes escritos, relatórios de investigação e registros de habilidades 

e atitudes manifestadas em aulas práticas (RAMOS; MORAES, 2010).  

A apresentação multimídia utilizada para esta última etapa do terceiro encontro, a 

respeito da ferramenta 5W2H e da avaliação no ensino de ciências, podem ser visualizadas no 

APÊNDICE H.  
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4.3.3.4 Quarto encontro 

 

O quarto encontro realizado no mês de agosto iniciou com a palestra da Profª Drª Mara 

E. F. Braibante sobre a Taxonomia de Bloom. Inicialmente foram abordadas as diferenças entre 

os objetivos educacionais e de aprendizagem, bem como neste primeiro momento os 

professores tiveram que construir objetivos de aprendizagem acerca do conteúdo “soluções”, 

mesmo antes de ser explicitada a Taxonomia de Bloom, e socializar as suas produções com os 

demais sujeitos da pesquisa. 

Dando sequência, a palestrante apresentou detalhadamente a Taxonomia de Bloom 

original e a revisada aos professores, apresentando os níveis do domínio cognitivo e os 

respectivos verbos de ação. Logo após, como tarefa os professores deveriam reescrever o 

objetivo de aprendizagem produzido inicialmente, utilizando os conhecimentos sobre a 

Taxonomia de Bloom. Após mais um momento de socialização sobre a tarefa realizada, a 

palestra foi finalizada com alguns exemplos de metodologias de ensino que podem ser 

utilizadas com o intuito de atingir os objetivos de aprendizagem.  

Após o intervalo, os professores se reuniram nos grupos que foram organizados no 

encontro anterior, tendo como atividade a realização de uma investigação em seu ambiente 

escolar a fim de analisar quais as temáticas que seriam de interesse dos estudantes.  

A partir disso, solicitou-se aos grupos que entrassem em um consenso sobre a sua 

temática de trabalho. Posteriormente a essa escolha deveriam realizar um mapa conceitual para 

elencar os tópicos que eles gostariam de abordar no módulo temático. Fez-se algumas 

considerações sobre a elaboração de mapas conceituais utilizando os recursos digitais. Sendo 

assim, entregamos aos professores um livreto contendo as orientações para a elaboração de 

mapas conceituais no programa CmapTools® (APÊNDICE I). 

 

4.3.3.5 Quinto encontro 

 

Com relação ao encontro realizado no mês de setembro, o primeiro momento foi 

destinado para a apresentação das fases que constituem o módulo temático, e o segundo 

momento para a planejamento dos módulos temáticos pelos grupos de trabalho, com base no 

que foi apresentado inicialmente aos professores. No Quadro 31 estão apresentadas as 

associações entre as fases do módulo temático e os níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom. 
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Quadro 31 – Associações entre o Módulo Temático e a Taxonomia de Bloom 

  

Relações entre o Módulo Temático e a Taxonomia de Bloom 

Fases do módulo temático 
Níveis hierárquicos da 

Taxonomia de Bloom 

1. Apresentação 
Lembrar 

2. Reconhecimento 

3. Questionamento Entender 

4. Busca/pesquisa Aplicar 

5. Correlação 
Analisar 

6. Organização/conclusão 

7. Avaliação/argumentação Avaliar 

8. Implementação/produção Criar 

 
Fonte: Autor. 

 

De acordo com o Quadro 31, evidenciamos que as duas primeiras fases do módulo 

temático fazem parte do nível hierárquico “lembrar”. Assim como a quinta e sexta fases do 

módulo temático estão associadas ao nível “analisar”. Relembramos que as fases do módulo 

temático foram organizadas com base nos níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom, sendo 

que na primeira fase deverão ser realizadas atividades com a finalidade de identificar, 

relacionar, reconhecer e memorizar os conhecimentos envolvidos no estudo da temática. 

Na oitava fase do módulo temático caracterizada pela implementação e produção, as 

atividades do nível hierárquico “criar” envolvem o construir, generalizar, sistematizar e 

desenvolver os tópicos abordados dentro do módulo temático. Entretanto, para que o estudante 

chegue ao último nível da Taxonomia de Bloom, e consequentemente, a oitava fase do módulo 

temático, ele precisa percorrer os níveis anteriores e alcançar os objetivos de aprendizagem para 

cada uma das etapas. O Quadro 32 apresenta detalhes de cada umas das fases do módulo 

temático.  

 

Quadro 32 – Fases do Módulo Temático     

(continua) 

Caracerísticas de cada fase do módulo temático 

Fases do módulo temático Características 

1. Apresentação 

A primeira fase caracteriza-se pela apresentação da temática 

escolhida para ser trabalhada com os estudantes no âmbito 

escolar. Neste primeiro nível cognitivo é muito importante 

que o aluno reconheça a temática, para que a mesma desperte 

a curiosidade sobre os assuntos a serem abordados 

relacionados a temática em questão. 
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Quadro 32 – Fases do Módulo Temático     

(conclusão) 

Caracerísticas de cada fase do módulo temático 

Fases do módulo temático Características 

2. Reconhecimento 

Ao realizar um reconhecimento, o aluno irá distinguir e 

selecionar determinadas informações relacionadas à temática 

escolhida. É neste momento que ocorre a empatia do 

estudante com a temática, pois ele irá reconhecer as situações 

vivenciadas em seu cotidiano. 

3. Questionamento 

A partir do momento que o aluno realiza um reconhecimento 

das situações relacionadas a temática, o mesmo irá produzir 

novos questionamentos a partir dos conhecimentos prévios 

que ele possui sobre o assunto. 

4. Busca/pesquisa 

No momento que o estudante realiza questionamentos sobre 

novas situações ele irá em busca de subsídios que possam 

explicar os mesmos. 

5. Correlação 

Ao realizar uma busca no intuito de explicar os fenômenos e 

situações apresentados, os estudantes realizam correlações e 

buscam apoio em diferentes disciplinas e áreas do 

conhecimento. 

6. Organização/conclusão 

A partir da realização de correlações o aluno irá selecionar as 

informações pertinentes e organizá-las em busca de hipóteses 

para responder as situações propostas em sala de aula. 

7. Avaliação/argumentação 

Partindo das hipóteses levantadas na fase anterior, o aluno irá 

avaliar e argumentar sobre as questões apresentadas ao longo 

do módulo temático trabalhado até o momento.  

8. Implementação/produção 

A última fase do módulo consiste na produção e/ou 

implementação de ideias e novas propostas relacionadas à 

temática escolhida. 

 
Fonte: Autor. 

 

Após a descrição das características de cada fase do Módulo Temático, para a melhor 

compreensão dos professores apresentamos a eles um exemplo de Módulo Temático utilizando 

a temática “esporte”. As atividades descritas no Quadro 33 foram elaboradas e desenvolvidas 

com estudantes do ensino médio, durante a realização do mestrado da pesquisadora (ROCHA, 

2014). Nesse quadro apresentamos separadamente os verbos da Taxonomia de Bloom que 

foram utilizados nas diferentes fases do Módulo Temático. 
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Quadro 33 – Exemplo de Módulo utilizando a temática “esporte”  

(continua) 

Exemplo de Módulo Temático 

Temática: Esporte 

1. Apresentação 

Utilização de um vídeo que mostra atletas de diferentes 

modalidades esportivas, sendo que os mesmos estão com suas 

vestimentas e acessórios característicos. 

2. Reconhecimento 

Realização de questionamentos aos estudantes sobre quais as 

relações percebidas entre a temática esporte e o vídeo 

assistido. Ou ainda também é possível solicitar que os alunos 

respondam esses questionamentos de uma forma escrita. 

 

Verbo da Taxonomia de Bloom: identificar.  

3. Questionamento 

Questionamento inicial: “A tecnologia está presente na 

maioria das modalidades esportivas. Em tal circunstância: 

onde se encontra o limite entre o justo e o injusto?” 

 

-Leitura e análise de notícias relacionadas a tecnologia e 

nanotecnologia nos esportes; 

-Após a leitura, os grupos deveriam responder aos seguintes 

questionamentos: 

“Partindo das notícias trabalhadas em sala de aula, qual o seu 

ponto de vista a respeito da tecnologia e nanotecnologia nos 

esportes?” 

“Você acredita que os materiais esportivos que possuem alta 

tecnologia permitem ao atleta alcançar mais facilmente os 

recordes mundiais?” 

Logo após cada grupo apresentou a sua notícia, bem como 

expuseram a sua opinião com relação às perguntas 

respondidas. Desta maneira, realizaram-se momentos de 

discussões sobre o tema proposto. 

 

Verbos da Taxonomia de Bloom: Inferir, discutir e 

interpretar. 

4. Busca/pesquisa 

-Histórico dos esportes; 

-Estudo sobre a evolução dos materiais esportivos; 

-Estudo dos polímeros; 

 

Organizar um quadro que relacione o principal tipo de 

polímero empregado nas vestimentas esportivas e a época de 

sua utilização, conforme o que foi trabalhado em sala de aula. 

 

- Atividade experimental: “síntese do náilon 6,6” 

Esta atividade foi realizada de forma demonstrativa, 

entretanto os alunos auxiliaram a professora na organização e 

realização do experimento. 

 

Verbos da Taxonomia de Bloom: organizar; operar e praticar. 
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Quadro 33 – Exemplo de Módulo utilizando a temática “esporte”  

(conclusão) 

5. Correlação 

Aula expositiva (nutrição adequada a cada esporte, estudo da 

bioenergética) juntamente com uma profissional da área da 

Educação Física. 

 

Após a aula expositiva os alunos realizaram questionamentos 

para as professoras sobre as atividades físicas realizadas por 

eles e a alimentação sugerida pré e pós treino. 

 

Logo após classificar os diferentes esportes e atividades 

físicas em aeróbicas e anaeróbicas. 

 

Verbos da Taxonomia de Bloom: Questionar e classificar. 

6. Organização/conclusão 

A partir do que foi trabalhado anteriormente, os alunos 

deveriam analisar a estrutura das biomoléculas estudadas 

tanto na disciplina de Biologia como em Química, 

identificando as características de cada uma delas e as 

funções orgânicas presentes nas mesmas. 

 

Verbos da Taxonomia de Bloom: Analisar e identificar. 

7. Avaliação/argumentação 

Aula expositiva: estudo das classes e das substâncias 

proibidas nos esportes, assim como os efeitos desejados e 

colaterais no organismo. 

 

-Aplicação de 6 estudo de casos; 

-Pesquisa em diversas fontes que foram proporcionadas aos 

estudantes. 

 

Os alunos deveriam primeiramente interpretar os casos e 

resolvê-los a partir do levantamento de hipóteses com base no 

que foi abordado ao longo do módulo temático e a consulta 

ao material de apoio fornecido pela professora.  

 

Verbos da Taxonomia de Bloom: Interpretar, resolver e 

julgar. 

8. Implementação/produção 

Realização de uma pesquisa bibliográfica para a elaboração 

de um glossário como material paradidático. 

 

Verbos da Taxonomia de Bloom: Elaborar, produzir, 

construir. 

 
Fonte: Autor. 

 

Ressaltamos que as fases que contituem o Módulo Temático servem para auxiliar o 

professor na organização das atividades, com o intuito de facilitar o planejamento de suas aulas 

com base na utilização de temáticas.  
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Dando sequência às atividades do quinto encontro, os sujeitos da pesquisa reuniram-se 

em seus grupos de trabalho e começaram a planejar os Módulos Temáticos com base no que foi 

apresentado. Quanto à organização da escrita da proposta de Módulo Temático de cada grupo, 

os professores utilizaram como referência a estrutura apresentada no Quadro 33, organizando 

por fases o módulo temático juntamente com as descrições das atividades e os verbos da 

Taxonomia de Bloom.  

 

4.3.3.6 Sexto encontro 

 

O encontro realizado no mês de outubro de 2017 foi exclusivamente destinado para a 

elaboração dos Módulos Temáticos pelos grupos de trabalho. A professora pesquisadora 

mediou o encontro, sendo solicitada pelos sujeitos da pesquisa quando necessário para 

solucionar algumas dúvidas referente ao andamento do trabalho. 

Ao final, solicitamos aos professores que enviassem o Módulo Temático para o e-mail 

do curso ou publicassem no nosso mural virtual no Padlet. Os professores deveriam entregar 

uma cópia impressa do trabalho no próximo encontro para a professora pesquisadora. 

 

4.3.3.7 Sétimo encontro 

 

No sétimo encontro foram realizadas as apresentações dos Módulos Temáticos 

elaborados pelos grupos de trabalho. Desta maneira, os professores realizaram uma 

apresentação multimídia para expor o trabalho desenvolvido.  

Foram estipulados cerca de 30 minutos para a apresentação de cada grupo, sendo que 

posteriormente seriam realizadas as considerações pelos participantes do curso sobre o trabalho 

apresentado. Ao final das apresentações, a professora pesquisadora apresentou as suas 

considerações de uma maneira geral a respeito do trabalho desenvolvido pelos grupos.  

A fim de avaliar o curso de formação continuada desenvolvido com os professores de 

Ciências, solicitamos aos docentes que respondessem a um questionário final (APÊNDICE J). 

Neste questionário foi destinado um espaço para a autoavaliação dos professores, solicitamos 

também a eles a autorização da publicação, de forma anônima, dos dados que foram coletados 

ao longo do curso de formação continuada. 

Também no questionário final, com o intuito de organizar a etapa seguinte de trabalho 

perguntamos aos professores se eles teriam interesse em aplicar com os estudantes o módulo 

temático elaborado pelo seu grupo, com o início da aplicação no ano de 2018. Para o 
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encerramento do curso de formação, os professores receberam uma lembrança e falaram da 

experiência em participar do curso “Módulo Temático no Ciências”. 

Quanto à certificação do curso de formação continuada, os professores receberam um 

certificado digital de 40 horas de trabalho, gerado e autenticado pelo Centro de Processamento 

de Dados (CPD) da UFSM.  

 

4.4 QUARTA ETAPA: APLICAÇÃO DOS MÓDULOS TEMÁTICOS PARA 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A quarta etapa desta pesquisa foi realizada durante o ano letivo de 2018. Um dos cinco 

grupos de professores participantes do curso de formação continuada demonstrou 

disponibilidade e interesse em aplicar o Módulo Temático desenvolvido por eles com os 

estudantes da educação básica. No início do ano de 2018 foram realizados encontros entre o 

docente e a pesquisadora a fim de analisar novamente o Módulo Temático que foi elaborado, 

com o intuito de realizar adequações com o período de tempo previsto para a aplicação em sala 

de aula, considerando o estipulado no currículo da escola de aplicação. Para uma melhor 

apresentação das atividades que fazem parte desta etapa, primeiramente trataremos da aplicação 

dos Módulos Temáticos e, logo após, sobre a elaboração de um feedback a ser entregue a todos 

os participantes do curso. 

 

4.4.1 Sobre a aplicação 

 

Para a elaboração dos Módulos Temáticos, os professores se organizaram em duplas 

sendo formados 5 grupos de trabalho. No questionário final perguntamos aos professores se 

eles teriam interesse em aplicar com os estudantes o módulo temático elaborado pelos grupos.  

Para esse questionamento todos os professores responderam de forma positiva, 

entretanto ao entrarmos em contato com os participantes da pesquisa no ano de 2018, recebemos 

a confirmação da disponibilidade de aplicação do Módulo Temático por apenas um dos cinco 

grupos de trabalho, composto pelos docentes D1, D5 e D10. A temática escolhida e o 

desenvolvimento do Módulo Temático elaborado por esse grupo serão apresentados no 

Capítulo 5.      
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4.4.2 Elaboração de um feedback a ser entregue a todos os participantes do curso 

 

Após a aplicação das atividades que fazem parte do Módulo Temático, entrevistamos o 

docente a fim de verificar como foi a receptividade da escola quanto ao desenvolvimento das 

atividades, aspectos relacionados ao replanejamento do Módulo Temático e a sua aplicação no 

âmbito escolar, bem como realizar alguns questionamentos com o intuito de promover uma 

reflexão sobre a ação. Após a entrevista, elaboramos um feedback que foi enviado a todos os 

professores que participaram do curso de formação continuada. Desta maneira, García (1999) 

destaca que a avaliação é necessária como forma de feedback no processo de formação de 

professores. 

Consideramos esta etapa de avaliação como sendo formativa, pois proporciona aos 

organizadores do curso de formação informações relevantes no intuito de melhorar o que foi 

implementado (GARCÍA, 1999). Com relação a avaliação formativa, Worthen e Sanders (1988 

apud GARCÍA, 1999, p. 214) apresentam algumas características que estão apresentadas no 

Quadro 34. 

 

Quadro 34 – Características da avaliação formativa 

 

   Avaliação formativa 

Finalidade Melhorar o programa de formação. 

Avaliadores 
Os organizadores do programa e os 

professores. 

Quem deve realizar Avaliador interno. 

Análise Frequentemente informal. 

Tamanho da amostra Frequentemente muito pequena. 

Questionamentos 

O que funciona? O que necessita de 

aperfeiçoamento? Como se pode 

aperfeiçoar? 

Limitações Que informação é necessária? Quando? 

 
Fonte: Adaptado de García (1999, p. 214). 

 

Sadler (1989, p. 120, tradução nossa) ressalta que “o feedback é um elemento-chave na 

avaliação formativa, e geralmente é definido em termos das informações sobre o quão bem 

sucedida está sendo a ação”.  
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4.5 QUINTA ETAPA: ANÁLISE DOS DADOS 

 

A etapa cinco desta tese corresponde à análise dos dados obtidos ao longo da pesquisa, 

enfocando a análise dos dados coletados ao longo do desenvolvimento do curso de formação 

continuada, e a transcrição das falas do docente que aplicou o Módulo Temático aos estudantes 

da educação básica, obtidas por meio da realização de uma estrevista. O modo como serão 

realizadas essas diferentes análises dos dados estão explicitados a seguir.    

 

4.5.1 Análise dos dados obtidos na implementação do curso de formação continuada 

 

Ao longo do desenvolvimento do curso de formação continuada utilizamos diversos 

instrumentos para a coleta de dados, como a aplicação de questionários inicial e final, a escrita 

de diários de aula por parte dos professores participantes do curso, questionário de identificação 

do professor, planejamento por escrito dos Módulos Temáticos elaborados pelos grupos, 

apresentações multimídias dos grupos, mapas conceituais, diário de bordo da pesquisadora e 

algumas gravações em áudio. 

Todos os dados obtidos foram analisados por meio da Análise Análise Textual 

Discursiva descrita por Moraes e Galiazzi (2011). Segundo esses autores, 

 

a análise textual discursiva pode ser entendida como o processo de desconstrução, 

seguido de reconstrução, de um conjunto de materiais linguísticos e discursivos, 

produzindo-se a partir disso novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos 

investigados. Envolve identificar e isolar enunciados dos materiais submetidos à 

análise, categorizar esses enunciados e produzir textos, integrando nestes descrição e 

interpretação, utilizando como base de sua construção o sistema de categorias 

construído (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 112). 

 

 

O processo de análise dos dados pode ser entendido como um ciclo, em que há a 

desmontagem dos textos, o estabelecimento de relações e a captação do novo emergente, 

representados pelos termos reconstrução, emergência e comunicação. 

O primeiro processo denominado desmontagem dos textos (desconstrução), inicia-se a 

partir do conjunto de documentos chamado “corpus”, que constituem as produções textuais 

realizadas pelos sujeitos da pesquisa, ocorrendo a desconstrução e a unitarização dos textos e o 

destaque dos elementos principais dos mesmos, tendo como resultado o surgimento de 

diferentes unidades de análise. “O processo de construção de unidades é um movimento 

gradativo de explicitação e refinamento de unidades de base, em que é essencial a capacidade 
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de julgamento do pesquisador, sempre tendo em vista o projeto de pesquisa em que as análises 

se inserem”. (MORAES, 2003, p. 195). 

O segundo processo do ciclo da análise textual discursiva consiste no estabelecimento 

de relações (emergência), denominado categorização. Através das unidades de análise 

produzidas na desconstrução, surgem as categorias, ou seja, o agrupamento de elementos que 

possuem semelhanças entre si, podendo existir diferentes níveis das mesmas. As categorias 

surgem para que haja novas compreensões com relação aos fenômenos estudados, processo este 

denominado de auto-organização (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

O terceiro processo denomina-se captação do novo emergente (comunicação). Neste 

momento ocorre a construção de novos sentidos entre as categorias realizadas, visando à 

construção de metatextos que expressam as descrições e interpretações dos fenômenos 

investigados na pesquisa. 

Utilizamos alguns referenciais teóricos que nos auxiliaram na elaboração de algumas 

subcategorias, como por exemplo, para a análise dos diários de aula elaborados pelos docentes 

(ZABALZA, 2011), análise do ciclo de vida profissional dos professores (GARCÍA, 1999; 

HUBERMAN, 1995), a adaptação dos critérios de avaliação de programas de desenvolvimento 

profissional (FENSTERMACHER; BERLINER, 1985), utilizados para a elaboração do 

questionário final, bem como a ferramenta de análise dos Módulos Temáticos elaborada pela 

pesquisadora.   

A solicitação que fizemos aos professores no primeiro encontro do curso de formação 

continuada, para que escrevessem situações de sala de aula e expressassem os seus sentimentos 

com relação aquele momento, teve como objetivo conhecer um pouco mais os sujeitos da 

pesquisa e seu ambiente de trabalho, como também fazer com que eles refletissem a respeito da 

sua prática docente. Zabalza (2002) destaca que, 

 

o sentido fundamental do diário, no contexto deste trabalho, é o de ele se converter 

em espaço narrativo dos pensamentos dos professores. O que se pretende explorar, 

através do diário é, estritamente, aquilo que nele figura como expressão da versão que 

o professor dá da sua própria atuação na aula e da perspectiva pessoal com que a 

encara (ZABALZA, 2002, p. 91). 

 

A partir das respostas ao questionário de identificação do professor identificamos em 

que momento do ciclo de vida profissional os sujeitos da pesquisa estão situados, utilizando 

como base os referenciais teóricos apresentados no Capítulo 1, seção 1.3. Desta maneira, 

objetivamos associar a idade dos sujeitos da pesquisa com as fases da carreira docente, traçando 

um perfil para cada um dos professores participantes do curso de formação continuada.  
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Para analisar os Módulos Temáticos produzidos pelos grupos de trabalho no curso de 

formação continuada, elaboramos uma ferramenta de análise dos Módulos Temáticos 

(APÊNDICE K). Esta ferramenta apresenta cinco itens de avaliação onde foram atribuídas as 

pontuações de 1, 5 ou 10 para cada um dos itens. Com relação a pontuação final obtida, os 

Módulos Temáticos foram classificados em pouco estruturados, estruturados ou bem 

estruturados. 

Para finalizar este capítulo, apresentamos na Figura 17 os processos envolvidos nos 

modelos de desenvolvimento profissional descritos por Marcelo (1998).  

 

Figura 17 – Processos envolvidos nos modelos de desenvolvimento profissional 

 

 

Fonte: Marcelo (1998, p. 68). 
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Partindo da explicitação dos diferentes modelos de desenvolvimento profissional, que é 

composto por diferentes variáveis como os objetivos, conteúdos, estratégias, ambientes, entre 

outros, o autor faz menção aos efeitos a curto e médio prazo nos conhecimentos e processos de 

reflexão dos professores, em seu ensino, na escola e nos resultados cognitivos, sociais e pessoais 

dos alunos (MARCELO, 1998).  

No capítulo 5, apresentamos os resultados e as discussões referentes aos dados obtidos 

no desenvolvimento do curso de formação continuada e as considerações do docente quanto a 

aplicação do Módulo com os estudantes da educação básica.  
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme descrito no Capítulo 4, utilizamos a Análise Textual Discursiva (ATD), 

proposta por Moraes e Galiazzi (2011), como forma de análise qualitativa das produções 

textuais obtidas a partir da aplicação de diferentes instrumentos de coletas de dados utilizados 

nesta tese. Na primeira etapa de análise, denominada de desconstrução, o pesquisador deve 

participar ativamente no processo de unitarização, a fim de interpretar os diversos significados, 

para que posteriormente ocorra o processo de recorte transformando-os em unidades 

elementares, também denominadas de unidades de análise ou de significado. Segundo Moraes 

e Galiazzi (2011) 

  

A unitarização do “corpus” da pesquisa, um processo de recorte e fragmentação de 

textos reunidos a partir de uma diversidade de metodologias de coleta, pode dar-se de 

diversas formas e a partir de diferentes focos linguísticos, resultando daí múltiplas 

unidades de análise (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 47). 

 

A unitarização foi realizada a partir da análise dos seguintes instrumentos de coletas de 

dados: questionário inicial e final e questionário de identificação do professor aplicados aos 

docentes participantes do curso de formação continuada, produções textuais sobre os aspectos 

problemáticos da vida escolar e as concepções de currículo, diários de aula dos professores, 

módulos temáticos elaborados pelos grupos de professores participantes do curso de formação 

continuada e entrevista realizada com o professor da rede privada de ensino que aplicou o 

Módulo Temático na escola.  

Ao total foram selecionadas 236 unidades de análise. Com o intuito de organizá-las 

realizamos uma codificação, que considera o instrumento de coleta de dados, o número 

atribuído ao docente ou ao grupo, bem como o número da questão, relato e bloco da entrevista. 

A Tabela 4 exemplifica os códigos que serão utilizados para a identificação das produções 

textuais obtidas ao longo da pesquisa.   

 

Tabela 4 – Codificação das unidades de análise 

(continua) 

Codificação das unidades de análise 

Instrumento de coleta de 

dados 

Número 

atribuído ao 

docente/grupo 

Número das questões, 

relatos, bloco da 

entrevista 

Exemplo 

Questionário inicial (QI) 1 1 QI.1.1 

Questionário final (QF) 2 3 QF.2.3 
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Tabela 4 – Codificação das unidades de análise 

(conclusão) 

Codificação das unidades de análise 

Instrumento de coleta de 

dados 

Número 

atribuído ao 

docente/grupo 

Número das questões, 

relatos, bloco da 

entrevista 

Exemplo 

Questionário de 

identificação do professor 

(QIP) 

3 2 QIP.3.2 

Concepções sobre o 

currículo (C) 
6 - C. 6 

Aspectos problemáticos da 

vida profissional (AP) 
- 6 AP.6 

Diários de aula (DA) 5 4 DA.5.4 

Entrevista (E) 10 3 E.10.3 

 
Fonte: Autor. 

  

A atividade realizada no primeiro encontro do curso de formação continuada, a árvore 

conceitual que representa a visão de cada professor sobre o currículo escolar, os docentes 

responderam apenas a um questionamento, não sendo necessária a identificação correspondente 

ao número da unidade de análise do instrumento de coleta de dados. Na atividade que buscou 

investigar os aspectos problemáticos da vida escolar, solicitamos aos professores que 

respondessem a um questionamento realizado por meio do Google formulário, sem a 

necessidade de sua identificação. Desta maneira, a codificação não apresenta o número de 

identificação do docente que respondeu à questão.  

Após a seleção das unidades de análise, passamos para o processo de categorização, que 

corresponde a uma classificação a partir dos materiais de análise, denominados pelos autores 

de “corpus” textual. Com relação a categorização, Moraes e Galiazzi (2011, p. 74) mencionam 

que “corresponde a uma organização, ordenamento e agrupamento de conjuntos de unidades de 

análise, sempre no sentido de conseguir expressar novas compreensões dos fenômenos 

investigados”. Ao longo desse processo realizamos diversas aproximações de ideias que deram 

origem às categorias iniciais, intermediárias e finais. A Figura 18 apresenta o número de 

unidades de análise e de cada categoria que emergiu a partir das produções textuais. 
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Figura 18 – Processo de unitarização e categorização 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

No Quadro 35 estão apresentadas as categorias intermediárias e finais, sendo que 

posteriormente iremos discutir sobre as interpretações que deram origem a cada uma delas. 

 

Quadro 35 – Processo de categorização dos dados 

 

Processo de categorização por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) 

Categorias intermediárias Categorias finais 

Ciclo de vida profissional dos professores 
Expectativas e movimentos 

formativos 
Expectativas quanto ao curso de formação 

continuada 

Interações em sala de aula 

Modos de pensar a sala de aula 
Atividades desenvolvidas na escola 

Concepções sobre o currículo escolar 

Aspectos problemáticos da vida escolar 

Diários de aula como instrumento para a 

reflexão docente 

Papel da escrita e da reflexão na 

formação de professores 

Elaboração de Módulos Temáticos ao longo do 

curso de formação continuada Descrição da prática 

Aplicação de um Módulo Temático na escola 

Critérios de avaliação do curso de formação 

continuada Avaliação do curso de formação 

continuada Opiniões e sugestões dos professores 

Autoavaliação 

 
Fonte: Autor. 

 

As seções que serão apresentadas a seguir estão organizadas conforme as categorias 

finais que constam no Quadro 35. Descreveremos cada uma das categorias e subcategorias, 

apresentando os argumentos e fundamentações que dão subsídios para a sua elaboração a partir 

da análise do “corpus” textual, para que ao final o metatexto desta pesquisa esteja delineado. 

Moraes e Galiazzi (2011, p. 30) mencionam que “nesse movimento, o pesquisador, a partir dos 
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argumentos parciais de cada categoria, exercita a explicitação de um argumento aglutinador do 

todo”. 

 

5.1 EXPECTATIVAS E MOVIMENTOS FORMATIVOS 

 

Nesta seção analisamos os movimentos formativos dos professores participantes do 

curso de formação continuada relacionados ao ciclo de vida profissional dos professores, o qual 

está associado às fases e anos da carreira docente. Apresentamos também quais são as 

expectativas dos docentes quanto ao curso de desenvolvimento profissional. 

 

5.1.1 Ciclo de vida profissional dos professores 

 

Conforme apresentado no Capítulo 1, Sikes (1985) utilizou cinco fases para descrever a 

vida profissional docente, estando estas relacionadas a faixa etária dos professores. 

Diferentemente dessa autora, Huberman (1995) apresentou as tendências gerais do ciclo de vida 

profissional dos professores associadas aos anos da carreira docente. Ao responderem ao 

questionário de identificação do professor, solicitamos a eles que assinalassem a sua idade e o 

tempo de docência, para que pudéssemos realizar uma análise do ciclo de vida profissional dos 

professores participantes do curso de formação continuada, pois estavam participando do curso 

professores de diferentes cidades e esferas da administração pública. O Quadro 36 apresenta a 

análise realizada para cada um dos docentes em ambas as teorias apresentadas anteriormente. 

 

Quadro 36 – Tendências gerais do ciclo de vida profissional dos professores participantes do 

curso de formação continuada  

 

Tendências gerais do ciclo de vida profissional dos professores 

participantes do “Módulo Temático no Ensino de Ciências” 

Docentes Sikes (1985) Huberman (1995) 

D1 Fase 1 Entrada/estabilização 

D2 Fase 3  Diversificação 

D3 Fase 1 Entrada/estabilização 

D4 Fase 5 Reposicionamento 

D5 Fase 5 Reposicionamento 

D6 Fase 1 Entrada/estabilização 

D7 Fase 1 Diversificação 

D8 Fase 1 Diversificação 

D9 Fase 1 Diversificação 

D10 Fase 1 Entrada/estabilização 
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Fonte: Autor. 

 

De acordo com o Quadro 36, fica evidente que a maioria dos professores se encontra na 

fase 1, que corresponde a entrada do professor no mundo adulto (21 a 28 anos de idade). 

Entretanto, pode-se perceber que nessa fase quatro professores estão na fase de 

entrada/estabilização da carreira, a qual corresponde até 6 anos de docência, e três estão na fase 

de diversificação (7 a 14 anos de carreira), demonstrando que esses docentes iniciaram jovens 

a sua vida profissional.  

Apenas um professor se encontra na fase 3 (30 a 40 anos de idade), correspondendo ao 

período de diversificação. Na fase 5 estão dois docentes que possuem idade acima de 50 anos 

de idade, estando associados à fase de reposicionamento (15 a 25 anos de carreira). 

Gonçalves (2009) destaca que a carreira docente é caracterizada como um processo de 

formação permanente e de desenvolvimento pessoal e profissional, marcada por diferenças de 

atitudes, sentimentos e de empenho na prática educativa. Essa diversidade de professores 

participantes do curso de formação continuada é riquíssima, pois acreditamos que a partir da 

troca de ideias e a realização de um trabalho conjunto, os docentes irão caminhar juntos no 

processo formativo em busca de um aprimoramento pessoal e didático-pedagógico.  

 

5.1.2 Expectativas quanto ao curso de formação continuada 

 

No primeiro encontro do curso de formação continuada, logo após as apresentações dos 

professores e da pesquisadora, foi solicitado aos docentes que respondessem ao seguinte 

questionamento: “Professor, quais são as suas expectativas sobre o curso de formação 

continuada que está iniciando?”. Acreditamos ser fundamental investigar os motivos pelos 

quais os professores buscaram a formação continuada. A partir de suas produções textuais, 

apontamos três anseios e expectativas mencionados pelos professores, sendo: a) troca de 

experiências entre os colegas; b) aprimoramento da formação docente e c) reflexão da prática 

docente.    

Relembramos que serão analisados os dados dos docentes D1 a D10, pois obtiveram 

70% de frequência ao final do curso de formação continuada. Com relação a subcategoria “a”, 

sete dos dez docentes mencionaram em seus relatos a importância da troca de experiências entre 

os colegas de curso, pois o grupo é composto por professores da área de Ciências da Natureza, 

o que possibilita uma troca de ideias enriquecedora para a formação docente. 
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QI.4.1 Minhas expectativas estão relacionadas ao aprimoramento da (minha) 

formação docente, a qual estou sempre empenhada, com relação a novas metodologias 

e até mesmo apoio didático. Compartilhar com os colegas de outros componentes 

curriculares na busca de novas formas de ensinar ciências. 

 

QI.9.1 Eu espero que tenham momentos de trocas com outros colegas de diferentes 

áreas. Espero que o curso me auxilie com novos aprendizados, metodologias e 

ferramentas para o ensino. Espero que tenham momentos de trocas entre os 

professores das Ciências da Natureza buscando um ensino mais integrado e 

interdisciplinar. 

 

Com relação a subcategoria “b”, nove dos dez docentes relataram que a busca por uma 

formação continuada se deve a necessidade de um aprimoramento da formação docente, 

principalmente no que diz respeito a aquisição de conhecimentos e metodologias para serem 

desenvolvidos em sala de aula.  

 

QI.7.1   A formação continuada é uma porta fundamental para que os professores 

tenham acesso ao necessário espaço da atualização. A construção conjunta e a 

incorporação de novas estratégias na área do ensino são fundamentais para se ter 

fundamentação e valorização dentro do ambiente escolar. Se não buscarmos este 

constante aprimoramento através de cursos como esse acabaremos obsoletos e 

desmotivados com nossa própria prática. 

 

QI.2.1 Sou formada em Matemática mas já dei aulas de matemática para o ensino 

médio e fundamental, aulas de física para o 1º ano E.M. e é a primeira vez que dou 

aula de ciências para o 9º ano E.F., minha expectativa é adquirir conhecimentos para 

melhor atender, ensinar meus alunos. 
 

 Conforme o mencionado pelo D7, a formação continuada é um espaço de atualização 

e de aprimoramento para que haja a incorporação de novas estratégias a serem utilizadas no 

ambiente escolar. Por meio desse relato, percebemos que o docente acredita que os cursos de 

formação continuada estão voltados para a atualização do professor. O termo “atualização” foi 

muito utilizado para se referir a cursos que seriam ofertados aos professores com a finalidade 

de transmitir conhecimentos que eles ainda não possuíam ou não tinham domínio, sendo os 

responsáveis pelos cursos os detentores do conhecimento. Gatti (2008) menciona que ao final 

do século XX, permaneceu forte a ideia da atualização constante, da necessidade da realização 

de uma formação continuada como um requisito para o trabalho, em que os professores 

deveriam acompanhar as mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias. Imbernón (2010, 

p.94) ressalta que a mudança será profunda “quando a formação deixar de ser um espaço de 

“atualização” para ser um espaço de reflexão, formação e inovação, com o objetivo de os 

professores aprenderem”.  
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 Também mencionamos os anseios do D2, o qual explicitou o seu pouco conhecimento 

para lecionar no componente curricular Ciências no ensino fundamental, pois possui uma 

formação diferente do que lhe foi imposto para trabalhar. Casos como este não deveriam 

ocorrer, entretanto, percebo frequentes relatos relacionados à carência de profissionais da 

educação da rede básica de ensino, o que pode ser atribuída às precárias condições de trabalho 

desses docentes, ocasionando um sentimento de desvalorização da profissão.  

Dias (2018) a partir dos dados do censo da educação básica de 2016, evidencia que nas 

89 escolas de ensino médio que fazem parte da região Campanha e Fronteira Oeste do Rio 

Grande do Sul, 53% das disciplinas da área de Ciências da Natureza são ministradas por 

professores dessa área. Contabilizando os 47% das disciplinas ministradas por professores sem 

formação na área de Ciências da Natureza, referem-se aos professores licenciados em História, 

Matemática e Pedagogia, assim como a formação em cursos de Engenharia, Medicina 

Veterinária, Farmácia, entre outros que não preparam para a docência.  

 Dos dez docentes participantes do curso de formação continuada, apenas 3 

mencionaram a expectativa em refletir sobre a sua prática docente, subcategoria “c”, conforme 

os relatos a seguir: 

 

Q.I.8.1 Um ambiente para troca e reflexão da prática docente. Aprimoramento de usos 

de ferramentas e metodologias de ensino. 

 

Q.I.10.1 Procurei por este curso pois acredito que seja uma ótima oportunidade para 

refletir sobre a minha prática docente, além de poder aprender novas metodologias 

para desenvolver em sala de aula. 

 

 A reflexão docente é um processo que deve ser estimulado e frequentemente realizado 

pelos professores. Desta maneira, acreditamos que esses três docentes apresentam uma maior 

preocupação em realizar essa autorreflexão para o aprimoramento da prática pedagógica. Além 

disso, ressaltamos que o docente 8 apresentou em seu relato as três expectativas apontadas pelos 

docentes: a troca de experiências entre os participantes, a aquisição de conhecimentos e a 

necessidade de uma reflexão para o aprimoramento da prática docente.   

 

 5.2 MODOS DE PENSAR A SALA DE AULA 

 

Nesta categoria serão apresentados e discutidos os resultados que tratam a respeito das 

diversas relações no ambiente escolar, como as interações entre os alunos e com o professor na 

sala de aula e a dinâmica relacionada às atividades que são desenvolvidas em sala de aula e nos 
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diferentes espaços escolares. Além disso, apresentaremos algumas concepções dos professores 

sobre o currículo escolar, bem como serão explicitados alguns aspectos problemáticos da vida 

escolar apontados pelos docentes participantes do curso de formação continuada. A seguir 

abordaremos detalhadamente cada uma das quatro subcategorias, sendo elas: 1) interações em 

sala de aula; 2) Atividades desenvolvidas na escola; 3) Concepções sobre o currículo escolar; 

4) Aspectos problemáticos da vida escolar. 

 

5.2.1 Interações em sala de aula  

 

No questionário inicial apresentamos aos professores duas imagens, a primeira 

apresenta uma sala de aula mais interativa, onde os estudantes estão agrupados e o professor 

está próximo a eles com o intuito de mediar o processo de aprendizagem. A segunda ilustração 

representa uma sala de aula tradicional, em que os alunos estão enfileirados voltados para o 

quadro negro, estando o professor na posição de detentor do conhecimento.  

Solicitamos aos professores que dessem a sua opinião quanto a essas duas formas de 

trabalhar em sala de aula. Ao analisarmos as produções textuais verificamos três grupos de 

respostas, sendo eles: 1) Distinção entre uma aula tradicional e interativa; 2) 

Complementariedade dos dois modelos de aula; 3) Prevalência do modelo interativo de aula. 

Com relação ao grupo 1, quatro dos dez professores participantes do curso de formação 

continuada (D1, D6, D8, D10) responderam ao questionamento de forma a distinguir o modelo 

caracterizado como tradicional e o modelo mais dinâmico, sem explicitar a sua prevalência 

entre eles, conforme apresentado abaixo. 

 

QI.1.4 Na primeira imagem os alunos estão trabalhando em grupo, o professor está 

auxiliando os alunos, é uma aula em que está ocorrendo troca de informações entre os 

envolvidos. Na segunda imagem é uma aula em que os alunos estão cada um na sua 

classe, não estão compartilhando informações e o professor aparece como detentor do 

conhecimento. 

 

QI.8.4 A figura B representa o ensino tradicional com aulas expositivas. Na figura A 

representa um ensino participativo com sujeitos construtores do conhecimento com o 

auxílio do docente. 

  

Fazem parte do grupo 2 os docentes (D2, D4, D5, D7) que acreditam que tanto o modelo 

tradicional de ensino como as diferentes formas de organização e de trabalho em sala de aula 

são importantes no processo de ensino e aprendizagem, conforme evidenciado pelas respostas 

dos docentes a seguir.  
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QI.4.4 Acredito que as duas formas são válidas quando o professor usá-las de forma 

adequada, de acordo com a sua proposta de trabalho. Dependerá da metodologia de 

ensino que o professor optar, daí buscará as estratégias adequadas para, ou na busca 

da aprendizagem. 

 
QI.5.4 Acho que as duas funcionam quando aplicadas no momento certo. O trabalho 

em grupo é sempre rico e deve ser usado em todas as aulas, mas há momentos em que 

o aluno precisa de mais concentração. 

 

Dois dos dez professores participantes do curso de formação continuada (D3, D9) 

relataram uma prevalência do modelo interativo de sala de aula (grupo 3), conforme 

apresentado a seguir. 

 

QI.3.4 A primeira mais rica permite troca e discussões, a segunda um modelo em que 

só existe uma verdade. 

 

QI.9.4 Acredito que estamos tentando buscar a primeira imagem para mudar a forma 

de trabalhar, em grupo, com discussões em que os estudantes ajudem-se, porém 

grande parte dos professores e dos alunos fazem e ainda “querem” o ensino tradicional 

da imagem 2. 

 

Após os professores responderem a esse questionamento, conversamos no primeiro 

encontro sobre a importância desses dois modos de trabalhar em sala de aula, sendo que 

devemos utilizar diversas ferramentas e metodologias de ensino que possibilitem uma dinâmica 

diferente em sala de aula, estimulando a discussão e as interações no ambiente escolar.  

Conforme o relato do docente 9 e as suas explicitações realizadas no ambiente de 

formação, muitas vezes o professor propõe uma atividade diferenciada e os estudantes não 

demonstram interesse em participar. Relatam que preferem a aula realizada de modo tradicional 

pois estão focados nos processos seletivos para o ingresso no ensino superior.   

Com o intuito de conhecer um pouco mais os professores participantes do curso de 

formação continuada, pedimos para que descrevessem como é o ambiente de sua sala de aula. 

O Quadro 37 apresenta os diferentes tipos de respostas apresentadas e o número de docentes 

em cada um deles.  

 

Quadro 37– Ambiente de sala de aula 

                                                    (continua) 

Tipos de respostas Docentes 

Associado à motivação dos estudantes D1 e D4 

Liberdade de expressão D3, D5, D6, D9 
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Quadro 37– Ambiente de sala de aula 

                                                    (conclusão) 

Tipos de respostas Docentes 

Propício ao questionamento e à participação D2 e D8 

Ambiente tranquilo e harmonioso D7 e D10 

 

Fonte: Autor. 

 

Dois dos dez professores relataram o seu ambiente de sala de aula como não sendo o 

melhor, pois os alunos não apresentam vontade em aprender e, por vezes, faltam com respeito 

ao professor. Quatro docentes mencionaram que o ambiente de sala de aula é caracterizado pela 

liberdade de expressão dos estudantes, conforme apresentado a seguir: 

 

QI. 9.5 Agitada, não suporto uma sala com alunos múmias, dou liberdade para eles 

sugerirem aulas, perguntarem coisas mesmo que não da aula em questão, eles sentam 

dispersos, com classes viradas, em duplas, normalmente eles estão bem a vontade.  

 

QI.5.5 Os alunos têm liberdade para trabalharem em grupo ou individualmente. 

Dialogo mas as vezes determino o que vai ser trabalhado e como vai ser trabalhado. 

 

Conforme o exposto pelo docente 5, os estudantes possuem liberdade quanto ao trabalho 

individual ou em grupos, entretanto em determinados momentos quem decide a maneira como 

será desenvolvida a aula é o professor. Os docentes que mencionaram que a sala de aula é um 

ambiente propício ao questionamento e à participação, referem-se as informações que 

frequentemente os estudantes levam com o intuito de contribuir para as discussões em sala de 

aula. O docente 8 explicita que: “O ambiente varia de acordo com a turma, o ano, o conteúdo 

abordado. Dentro da sala de aula os estudantes são participativos, em alguns momentos agitados 

e conversadores”. Os relatos que fazem parte do terceiro tipo de resposta, ambiente tranquilo e 

harmonioso, estão explicitados a seguir. 

 

QI.7.5 Minha escola é maravilhosa. Existe um ambiente muito harmonioso e até 

familiar entre toda comunidade escolar exceto alguns casos isolados. 

 

QI.10.5 É um ambiente aconchegante, tranquilo, com recurso de projetor multimídia, 

que facilita a utilização de power point para aulas que tem a necessidade de utilizar 

imagens e vídeos. 

 

Esses professores que relataram que o ambiente de sala de aula é tranquilo e harmonioso, 

salientam que além de possuírem uma boa estrutura física da escola, há uma ótima relação entre 

toda a comunidade escolar. 



157 

 

5.2.2 Atividades desenvolvidas na escola 

 

A fim de conhecer um pouco mais a maneira como os docentes participantes do curso 

de formação continuada desenvolvem o seu trabalho em sala de aula, solicitamos a eles que 

relatassem quais as atividades que costumavam realizar no âmbito escolar, sendo que o 

professor poderia mencionar mais de uma delas. A Figura 19 apresenta as atividades 

desenvolvidas e o número de professores que mencionou cada uma delas. 

 

Figura 19 – Atividades desenvolvidas pelos professores 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Conforme a Figura 19, a metade dos professores participantes do curso de formação 

continuada relataram a realização de aulas expositivas, usualmente denominada de aula 

tradicional. Em seus relatos é enfatizada a importância das aulas expositivas, que aliada aos 

recursos didático-pedagógicos contribuem para a aprendizagem dos estudantes.  

 

QI.4.6 Procuro ensinar primando pela qualidade, daí a necessidade da busca da 

formação continuada. Quando o professor gosta de ensinar e busca por inovações até 

a aula dita tradicional transcorre de forma eficaz. Sim, na medida do possível trabalho 

com atividades experimentais, jogos didáticos e uso recursos multimídia. 

 

Os professores também evidenciaram que em suas aulas são disponibilizados momentos 

para a realização de exercícios e situações-problema, conforme o exposto pelo docente 3: 

0 1 2 3 4 5 6

Aulas expositivas

Exercícios e problemas

Experimentação

Atividade de pesquisa em grupo

Cotidiano

TIC

Contextualização

Outros

Atividades desenvolvidas pelos professores

Número de professores
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“trabalho através de esquemas, explicações e resolução de exercícios, estes que normalmente 

são realizados em duplas”. O docente 8 descreve diversas atividades que são desenvolvidas na 

escola, dentre elas a realização de pesquisa teórica e prática em grupos, sendo também 

mencionada por outros dois docentes (D2 e D5): 

 

QI.8.6 Aulas expositivas, muitas vezes com sequência didática, situações-problema, 

realização de pesquisa teórica e prática em grupo e com experimentos para retomar os 

conceitos estudados, para contextualizar o ensino e problematizar. 

  

Dentre as atividades ressaltadas pelo docente 8 está a realização de atividades 

experimentais utilizada com o intuito de retomar os conhecimentos científicos que já foram 

trabalhados em sala de aula. Oliveira (2010) apresenta os principais tipos de abordagens das 

atividades experimentais, sendo eles: atividades de demonstração, verificação e investigação. 

A autora ressalta que todas essas abordagens podem ser úteis no ensino de ciências, dependendo 

dos objetivos da aula, das competências que se pretende desenvolver nos estudantes, bem como 

a disponibilidade de recursos materiais disponíveis. 

Acreditamos que o D8 em seu relato fez referência à realização de atividades 

experimentais de verificação, as quais são utilizadas com a finalidade de verificar ou confirmar 

uma lei ou teoria. Nesse tipo de abordagem a atividade experimental deve ser realizada após a 

aula expositiva, sendo que o aluno chega ao laboratório com o entendimento dos conceitos que 

servem para explicar os fenômenos observados, o qual é capaz de interpretar e articular com os 

conhecimentos científicos já vistos em sala de aula. 

Diversas pesquisas apontam para a importância da realização de atividades 

experimentais no ensino de ciências, pois além de lhe ser atribuído um caráter motivador e que 

desperta interesse nos estudantes, possibilita o desenvolvimento de diversas habilidades e 

competências dependendo da forma como a aula é conduzida (GIORDAN, 1999; OLIVEIRA, 

2010; GUIMARÃES, 2009; SUART; AFONSO, 2015). Guimarães (2009, p. 198) menciona 

que “no ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação 

de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de 

investigação”. Apresentamos a seguir a transcrição da resposta do docente 10 sobre as 

atividades realizadas por ele no âmbito escolar. 

 

QI.10.6 Procuro sempre contextualizar o conteúdo com o cotidiano dos estudantes, 

iniciando os assuntos com problematizações. Utilizo recursos diferenciados para o 

planejamento e desenvolvimento das aulas, como por exemplo, livros didáticos, 

pesquisas em meio eletrônico, recursos multimídia, laboratório, atividades 

experimentais. 



159 

 

Conforme o relato do docente 10, diversos recursos são utilizados em sala de aula, dentre 

eles estão as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), como a realização de 

pesquisas em meio eletrônico e o uso de recursos multimídia. Assis, Czelusniak e Roehrig 

(2011) acreditam que deve haver uma articulação entre as TIC e as metodologias de ensino, 

para que os professores não sejam apenas conhecedores destas ferramentas, e sim possuir um 

domínio crítico da linguagem tecnológica, sem utilizá-la de forma mecânica.  

Ao analisarmos os relatos dos professores ficou evidente a utilização dos termos 

cotidiano e contextualização. Wartha, Silva e Bejarano (2013) ressaltam que o termo cotidiano 

é utilizado para caracterizar o uso de situações corriqueiras associadas ao dia a dia dos 

estudantes. Geralmente são utilizadas exemplificações e ilustrações em momentos introdutórios 

aos conteúdos científicos, com o intuito de exclusivamente chamar a atenção dos estudantes e 

aguçar a curiosidade para o posterior estudo dos conteúdos.  

O termo contextualização começou a ser utilizado a partir de 1999 com a promulgação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Wartha, Silva e 

Bejarano (2013) acreditam que a contextualização é o princípio norteador para o ensino de 

ciências, que vai além da simples exemplificação do cotidiano e dos contextos, sem haver a 

problematização dos temas em estudo. Silva e Marcondes (2010) também consideram que a 

contextualização não deve ser vista como um recurso ou proposta de abordagem metodológica, 

e sim como um princípio norteador. A seguir apresentamos o relato do docente 8, o qual faz 

parte da categoria “outros”. 

 

QI.9.6 De forma bem variada algumas aulas mais tradicionais, outras no laboratório, 

saída de campo, usando quadro, vídeos, modelos, paródias. Busco trabalhar a biologia 

ligada as disciplinas técnicas ao curso de Agropecuária. 

 

Além das atividades mencionadas, como a saída de campo e a utilização de paródias, 

fazem parte desta categoria o uso de analogias e jogos no ensino de ciências, mencionadas pelos 

docentes D7 e D4, respectivamente. 

 

5.2.3 Visões sobre o currículo escolar 

 

Ao propor aos professores a construção de uma árvore conceitual sobre o currículo, foi 

possível perceber que alguns ficaram receosos em apresentar a sua concepção, pois não estavam 

seguros se a sua visão de currículo estava correta. Foi explicado o objetivo da atividade, a qual 

estava sendo realizada justamente para que essas concepções fossem discutidas no grande grupo 
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e que, posteriormente, seriam apresentados alguns referenciais teóricos que focam as suas 

investigações nesse campo do conhecimento. No Quadro 38 estão apresentadas duas 

subcategorias referentes às concepções dos professores sobre o currículo escolar, sendo elas: 

“visão restrita aos conteúdos a serem trabalhados no componente curricular” e “visão geral 

sobre o currículo”. 

 

Quadro 38 – Concepções dos professores sobre o currículo escolar 

 

Concepções dos professores sobre o currículo escolar 

Subcategorias Docentes Transcrições 

Visão restrita aos conteúdos 

a serem trabalhados no 

componente curricular 

D1 “Organização dos conteúdos.” 

D6 

“Organiza metodologias de cada disciplina com 

a finalidade de formar conhecimento nos 

alunos.” 

D8 “Conteúdos básicos planejados pela disciplina.” 

D9 “Pré-determinação de conteúdos.” 

Visão geral sobre o 

currículo 

D2 
“Currículo engloba os conteúdos a serem 

trabalhados, metodologia, avaliação.” 

D3 
“Currículo é o norteador do processo ensino-

aprendizagem.” 

D4 

“Currículo é um conjunto de ações educativas, 

planejadas pela cooperação de todos os sujeitos 

da escola, compondo: metodologias de ensino, 

as estratégias didáticas pensadas para aquela 

realidade escolar, bem como os conteúdos que 

devem ser ensinados. O currículo é dinâmico, a 

todo momento deve ser re(pensado) e refeito.” 

D5 “Tudo o que acontece no ambiente escolar.” 

D7 

“O currículo é a organização das diversas 

disciplinas e áreas do conhecimento. Ele permite 

fazer um planejamento pois norteia os requisitos 

básicos na formação dos estudantes.” 

D10 

“Currículo compreende uma organização 

flexível dos conteúdos estruturadores, das 

metodologias e da avaliação de cada nível de 

ensino, com base no contexto escolar.” 
 

Fonte: Autor. 

 

Conforme está apresentado no Quadro 38, quatro dos dez docentes apresentaram uma 

concepção de currículo mais restrita aos conteúdos que são pré-determinados para serem 

trabalhados ao longo do ano letivo em cada componente curricular, sendo utilizado os termos 

“conteúdos padronizados” e “sequência de conteúdos”. Moreira (1999) menciona que a palavra 

currículo tem adquirindo diversos sentidos, estando associada aos conteúdos escolares, 
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experiências de aprendizagem, aos objetivos e a avaliação. O termo expressa as diversas 

ênfases, posicionamentos ideológicos e visões sobre o que se considera educação e a maneira 

como são realizadas as ações nas escolas. Desta forma, o autor ressalta que não existe um 

significado certo ou errado para o currículo, e sim diferentes pontos de vista sobre o assunto.  

Seis dos dez professores apresentaram uma visão mais abrangente sobre o currículo, 

mencionando que o currículo é dinâmico e o norteador do processo de ensino e aprendizagem, 

sendo o conjunto de ações educativas. Silva (2006, p. 4820) refere-se ao currículo como sendo 

uma práxis e não um objeto estático, pois acredita que “enquanto práxis é a expressão da função 

socializadora e cultural da educação”. Conforme Saviani (2016), 

 

[...] prevalece entre os especialistas a ideia de que currículo é o conjunto das atividades 

desenvolvidas pela escola. Portanto, currículo é tudo o que a escola faz; assim não 

faria sentido falar em atividades extracurriculares. Tal conceito representa, sem 

dúvida, um avanço em relação à noção corrente que identifica currículo com programa 

ou elenco de disciplinas. (SAVIANI, 2016, p. 56). 

 

Assim como Saviani (2016), Jaehn (2012) ressalta que o currículo não é caracterizado 

apenas pelo conjunto de conteúdos, métodos e objetivos de ensino e aprendizagem, mas está 

relacionado a diversas práticas e saberes selecionados e organizados com finalidades 

educacionais, estratégias de ensino, avaliação, políticas curriculares, entre outros. Essa visão 

mais ampla sobre o currículo escolar foi discutida com os professores logo após a socialização 

das respostas que estruturaram a árvore conceitual. 

 

5.2.4 Aspectos problemáticos da vida escolar 

 

Conforme apresentado no Capítulo 4, na semana anterior ao primeiro encontro foi 

enviado um e-mail aos professores solicitando a resposta ao seguinte questionamento: 

“Professor, aponte três aspectos problemáticos da vida escolar”. Nesta primeira atividade do 

curso de formação continuada os participantes não foram identificados, pois estávamos apenas 

interessados em discutir no grande grupo os aspectos da vida escolar. Por ser o primeiro 

encontro, queríamos criar um ambiente mais aberto a trocas de experiências, para que os 

professores pudessem se sentir mais confortáveis para expor as suas ideias. Desta forma, as 

transcrições das produções textuais dos professores não estão identificadas numericamente, 

como usualmente é realizada. 

Ao total, recebemos 42 apontamentos sobre os aspectos problemáticos da vida escolar. 

A partir da leitura detalhada das considerações que foram enviadas pelos professores, surgiram 
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quatro categorias emergentes, que se referem às seguintes questões: motivacionais, 

políticas/organizacionais, curriculares e sociais/educacionais, as quais estão apresentadas no 

Quadro 39, juntamente com o número de apontamentos que fazem parte de cada categoria, e a 

breve descrição de cada uma delas. 

 

Quadro 39 – Categorias emergentes relacionadas aos aspectos problemáticos da vida escolar 
 

Categorias 
Número de 

apontamentos 
Descrição 

Questões motivacionais 19 

-Desmotivação dos estudantes; 

-Desmotivação dos professores; 

-Baixo salário; 

-Qualificação dos professores; 

-Desvalorização dos professores. 

Questões 

políticas/organizacionais 
11 

-Infraestrutura escolar; 

-Pouco investimento por parte do governo; 

-Evasão escolar. 

Questões curriculares 7 

-Planejamento das aulas; 

-Avaliação; 

-Aprendizagem dos estudantes. 

Questões 

sociais/educacionais 
5 

-Indisciplina e desrespeito dos estudantes; 

-Família. 
 

Fonte: Autor. 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 39, foram encontrados um maior número de 

fragmentos relacionados às questões motivacionais dos estudantes e, principalmente dos 

professores. Dentre os aspectos problemáticos citados, apresentamos as transcrições 

relacionadas à falta de motivação e interesse dos estudantes pelos estudos: 

 

“A falta de interesse dos alunos, que cada vez mais estão trocando a vontade de estudar 

por outras atividades de lazer. Essa prática é reflexo de uma formação familiar 

deficitária muitas vezes deixada a cargo apenas de professores e da escola.” 

 

“Falta de perspectivas futuras para os estudantes, frente ao descaso dado à educação 

brasileira, apesar das políticas "de governo" dizer o contrário - isso reflete na falta de 

motivação aos estudos.” 

 

Ressaltamos os apontamentos que estão relacionados com a falta de motivação dos 

professores da educação básica, o que se relaciona com a pouca valorização da educação, 

ocasionando um sentimento de desvalorização profissional. 

 



163 

 

“A desmotivação gerada pelo baixo salário e acúmulo de tarefas, horas extras de 

trabalho.” 

 

“Situação estressante dos professores frente ao governo, estamos desvalorizados!” 

 

“A desmotivação dos profissionais da educação na tentativa de inserir práticas 

diferenciadas dentro da escola. O trabalho coletivo não funciona e cada vez mais se 

percebe o sentimento de frustração pela falta de incentivos.” 

 

Do total de 42 fragmentos textuais, 11 deles referem-se às questões políticas/ 

organizacionais da educação básica brasileira. Alguns apontamentos dos professores foram: 

 

“O maior problema do ensino e que torna problemática a prática docente são entraves 

burocráticos e as alternâncias de governos que jogam de acordo com seus interesses 

com a vida de estudantes e funcionários”. 

 

“Falta de recursos disponíveis, precariedade na educação.” 

 

Na terceira categoria, “questões curriculares”, estão citações relacionadas às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, ao modo de organização de seus planejamentos, bem 

como a forma de avaliar os estudantes.  

 

“Avaliação adequada da aprendizagem dos estudantes.” 

“Adaptação dos planejamentos para os alunos inclusos.” 

“Insuficiência de conhecimentos básicos dos estudantes.” 

 

Fazem parte da quarta categoria, “questões sociais/educacionais”, os fragmentos dos 

professores que dizem respeito à indisciplina e ao desrespeito dos estudantes em sala de aula, 

como fica evidente pela seguinte transcrição: 

 

“E muitas vezes a falta de educação e respeito com aluno/aluno e aluno/professor” 

“Ausência dos pais na escola.”  

 

Por meio da realização desta atividade, que objetivava a reflexão da prática pedagógica 

e das situações que fazem parte do contexto escolar, com o auxílio do mapa conceitual 

(APÊNDICE C) os professores perceberam que muitos aspectos problemáticos da vida escolar 

citados por eles estavam relacionados entre si. Como exemplo, salientamos a desvalorização 

profissional, devido ao baixo salário dos professores da educação básica, que, por consequência, 

ocasiona a desmotivação destes.  

Essa falta de motivação pode estar relacionada às diversas tentativas de inserção de 

práticas diferenciadas dentro da escola que, por vezes, não apresentam um resultado conforme 
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o esperado, ou também pelo acúmulo de tarefas e a alta carga horária de trabalho do professor. 

Pereira (1999) menciona a importância de serem discutidos os fatores externos ao processo 

pedagógico que influenciam na formação inicial e continuada de professores. No ano de 1999 

já eram discutidos os aspectos referentes à remuneração docente e a precariedade do trabalho 

escolar. O autor ressalta que a “desmotivação dos professores em exercício para buscar 

aprimoramento profissional é consequência, sobretudo, das más condições de trabalho, dos 

salários pouco atraentes, da jornada de trabalho excessiva e da inexistência de planos de 

carreira”. (PEREIRA, 1999, p. 111). 

Os docentes também mencionaram que o descaso dos governantes pela educação gera 

a falta de uma real discussão sobre as propostas educacionais, sendo instituídas leis 

contraditórias. Desta forma, o descaso do governo ocasiona a falta de perspectivas futuras nos 

estudantes, que se sentem desmotivados para os estudos, gerando o desinteresse e/ou 

indisciplina em sala de aula.  

Dentre as discussões no grande grupo, os professores comentaram sobre a falta de 

recursos físicos nas escolas, como por exemplo, há laboratórios de informática, mas a maioria 

dos computadores não funciona, o que inviabiliza a utilização desse espaço escolar. Outras 

dúvidas e anseios apresentados pelos professores referem-se ao trabalho desenvolvido com os 

alunos portadores de necessidades especiais, sendo mencionado por eles a falta de preparo para 

a realização das atividades. Além disso, não são todas as escolas que possuem o auxílio de um 

educador especial, ou é destinado apenas um profissional para toda a escola.  

 Os professores também falaram a respeito da dificuldade em realizar um trabalho 

interdisciplinar pois não foram formados para trabalhar desta maneira, entretanto, apesar das 

dificuldades, buscam a realização de atividades diferenciadas apesar das dificuldades quanto ao 

grande número de alunos por turma, a pouca carga horária semanal e o excessivo trabalho do 

professor. Ferreira, Hammes e Amaral (2017, p. 65) mencionam que “são necessárias novas 

atitudes frente ao saber, pois o professor será desafiado a criar e inovar, e tal ação exige romper 

com os paradigmas que há séculos dominam os sistemas de ensino e, consequentemente, a 

prática de inúmeros professores”. 

Para finalizar as discussões, ao serem questionados sobre a possibilidade de solucionar 

alguns dos problemas que constavam no mapa conceitual, que estariam ao alcance dos 

professores, apenas mencionaram como possibilidade de mudança com relação ao 

“desinteresse/indisciplina dos alunos”, que também está relacionado com a desmotivação 

profissional. 
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Essa atividade levou um tempo maior do que o esperado para a sua realização, uma vez 

que os docentes se envolveram nas discussões dos aspectos problemáticos da vida escolar e 

perceberam que, apesar de trabalharem em escolas e cidades diferentes, com realidades 

diferentes, os aspectos mencionados por eles foram bem semelhantes.  

Mais uma vez ressaltamos a importância de serem oportunizados esses momentos de 

discussões e reflexões sobre a prática pedagógica, pois são fundamentais para a formação do 

professor que atua diretamente com os jovens da educação básica, e que apresentam dúvidas, 

angústias, experiências a serem compartilhadas com os colegas e, principalmente, almejam por 

mudanças no sistema educativo brasileiro.  

  

5.3 PAPEL DA ESCRITA E DA REFLEXÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Dos dez professores participantes do curso de formação continuada, nove se propuseram 

a realizar os diários de aula. O planejamento inicial era que os professores escrevessem duas 

situações por mês, totalizando 14 narrativas. Entretanto, com o transcorrer dos encontros 

percebemos que os professores não estavam mantendo uma frequência de escrita. Com isso, 

reduzimos o número de relatos para 6. Os docentes D4 e D5 apresentaram apenas 5 relatos, e o 

D9, por ter entregue o diário em um mês posterior ao que foi combinado no grande grupo, 

solicitamos a escrita de mais duas situações de sala de aula.  

Para a análise dos diários selecionou-se três categorias a priori, com base nas vertentes 

apresentadas por Zabalza (2011), sendo elas: a) referencial; b) expressiva; c) 

referencial/expressiva. O Quadro 40 apresenta o número de relatos escritos pelos docentes e as 

respectivas vertentes identificadas em suas narrativas.  

 

Quadro 40 – Análise dos diários de aula elaborados pelos professores 

                                                      (continua) 

Diários de aula como instrumento para a reflexão docente 

Docentes 
Total de 

relatos 

Vertentes de reflexão 

Referencial Expressiva Referencial/expressiva 

D1 6 5 - 1 

D2 6 2 - 4 

D3 6 1 3 2 

D4 5 - 1 4 

D5 5 - 2 3 

D6 6 3 1 2 

D7 6 4 - 2 

 



166 

 

Quadro 40 – Análise dos diários de aula elaborados pelos professores 

                                                      (conclusão) 

Diários de aula como instrumento para a reflexão docente 

Docentes 
Total de 

relatos 

Vertentes de reflexão 

Referencial Expressiva Referencial/expressiva 

D9 8 3 3 2 

D10 6 3 - 3 

Total 21 10 23 
 

Fonte: Autor. 

 

Consideramos como vertentes referencial os relatos que apresentaram as características 

dos alunos e do ambiente escolar, sendo apresentado os objetivos, os conteúdos abordados e as 

atividades desenvolvidas em sala de aula. A vertente expressiva refere-se aos diários escritos 

com base nos sentimentos, anseios e dúvidas dos professores mediante a situação narrada, sem 

se preocupar com as características dos alunos e o andamento da aula, e sim com a sua prática 

docente. A vertente referencial/expressiva refere-se aos diários mistos, que apresenta um pouco 

das descrições dos alunos e da turma, bem como narram sobre os sentimentos dos professores.  

Conforme Zabalza (2011), todas as vertentes caracterizam um processo de reflexão, 

entretanto de maneiras diferentes. Nesta tese acreditamos que os relatos escritos de acordo com 

a vertente referencial/expressiva contribuem fortemente para a reflexão docente, pois o 

professor por meio da escrita, reflete sobre os diversos aspectos que se fazem presentes no 

âmbito escolar, sendo eles: o ambiente, o planejamento, os alunos e a reflexão sobre si mesmo.  

Conforme está apresentado no Quadro 40, a maior parte das narrativas dos docentes D1 

e D7 foram caracterizadas na vertente referencial, o que indica um modo de escrita mais 

descritivo dos fatos que ocorreram no ambiente escolar. O terceiro relato do docente D1 trata a 

respeito de uma aula ministrada para 4 turmas dos sextos anos do ensino fundamental do 

componente curricular Ciências. O docente inicia o diário relatando que a realização de um 

desenho no quadro sobre o processo da fotossíntese, sendo destacado o que é necessário para 

que o processo ocorra e também o que esse processo produz. Logo após o docente menciona 

que: 

 

DA.1.3 Em três turmas essa aula deu certo, os alunos desenharam, pintaram, 

prestaram atenção na explicação, foram participativos durante os questionamentos. 

Em uma turma de 6º ano, a turma mais agitada que eu considero, em que a maioria 

dos alunos não respeitam o professor, essa aula não deu muito certo. Os alunos não 

paravam sentados, só queriam conversar entre eles assuntos sobre músicas, brigas, 

etc...eu tentei dar a aula e somente três alunos prestaram atenção na explicação do 

desenho, isso que eu já havia solicitado para todos a atenção. 
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Conforme a transcrição da narrativa do D1, fica evidente a forma descritiva como é 

relatado o comportamento dos estudantes durante a aula. Há momentos em que o docente 

expressa que a aula “não deu muito certo” em uma determinada turma, entretanto ele não reflete 

sobre o seu papel enquanto protagonista da ação, quais foram os seus sentimentos no transcorrer 

da aula e quais as possíveis mudanças em sua conduta ou planejamento que poderiam ser 

alterados a fim de obter um melhor processo de ensino e aprendizagem.   

Dos seis relatos apresentados pelo D7, quatro foram classificados segundo a vertente 

referencial. Ressaltamos que esse docente apresentou os seus relatos de forma breve, 

escrevendo no máximo dois parágrafos, o que evidencia o pouco envolvimento do professor 

para a realização da atividade, sendo necessária uma reflexão mais profunda sobre sua prática 

docente. Abaixo explicitamos um dos relatos do docente 7. 

 

DA.7.1 Após a exposição do conteúdo de separação de misturas para uma turma de 

1º ano, levei os alunos até o laboratório de informática para mostrar a eles alguns jogos 

eletrônicos sobre o conteúdo. A grande maioria dos alunos se dedicou a entender as 

regras, se divertiu e aprovou a atividade. Entretanto alguns, não se motivaram e 

acabaram se dispersando. 

 

De acordo com o exposto, o professor inicialmente apresenta a atividade que foi 

realizada, para então fazer algumas observações a respeito do envolvimento dos estudantes 

mediante a atividade proposta. Pode-se perceber que alguns alunos se envolveram e outros não, 

sendo atribuída essa dispersão à falta de motivação de alguns deles. Nesse momento o professor 

poderia ter acrescentado algumas hipóteses para a falta de motivação desses estudantes, além 

disso, poderia ter mencionado qual a sua postura frente a essa situação, o que evidenciaria um 

processo de reflexão expressiva.    

Para a vertente de reflexão expressiva, iremos apresentar as narrativas dos docentes 3 e 

9, pois identificamos em seus diários uma igual ou maior quantidade de relatos dessa natureza. 

Apresentaremos o relato do D3, que descreve os seus sentimentos quanto às apresentações de 

trabalhos, que foram realizados de forma não obrigatória, no dia da solidariedade.  

 

DA.3.1 Para minha surpresa foram apresentados trabalhos sobre engenharia genética, 

uso de antibióticos e seus efeitos, alimentos probióticos, diferença entre soro e vacina, 

e o calendário de vacinação. O que mais me encantou foi a preocupação destes alunos 

em apresentar um trabalho de qualidade, pois construíram as apresentações nos 

cartazes e foram previamente me consultar e fizeram ajustes necessários para o dia 

20/05.  
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No fragmento do relato apresentado anteriormente fica evidente que o foco da escrita 

do professor não está no comportamento do estudante e na aquisição dos conhecimentos, e sim 

nos sentimentos de surpresa, encanto e satisfação do docente perante a visualização de ótimos 

trabalhos apresentados no dia da solidariedade, sendo esses realizados de forma voluntária, o 

que demonstra o envolvimento dos estudantes quando são trabalhados assuntos de seu interesse. 

As narrativas apresentadas pelo docente 9 referem-se a situações que foram vivenciadas 

em diferentes momentos de sua vida profissional docente. A seguir será apresentado um de seus 

relatos pertencentes à vertente expressiva.  

 

DA.9.4 Uma situação que marcou foi em uma aula prática que me fez refletir sobre 

alguns problemas que poderiam ter ocorrido. Fiz uma atividade prática no laboratório 

com a sublimação do iodo (sólido → gasoso). E após a aula alguns alunos começaram 

a tossir e sentir tontos com mal-estar e a coordenação veio me chamar pra ver a 

situação e eu não sabia se o iodo gasoso era tóxico. O que poderia causar então foi 

algo que me assustou bastante, pois não medi os riscos e se esses existiam tive que 

sair da aula, pesquisar na internet e ligar para vários químicos para ver se tinham 

riscos. 

 

Pode-se observar que o docente 9 refletiu sobre uma ação que foi realizada no 

laboratório da escola, ficando evidente o seu susto com relação ao mal-estar sentido pelos 

estudantes após a inalação de um vapor irritante.  

Foram identificados quatro relatos de cada um dos docentes D2 e D4 que fazem parte 

da vertente de reflexão referencial/expressiva. O docente 2 inicia o seu relato mencionando que 

foi solicitado aos estudantes que levassem diferentes materiais e substâncias que eles possuem 

em casa, como copo plástico, areia e feijão, pois seria realizada uma atividade de separação de 

misturas. No entanto, a aula realizou-se em um sábado chuvoso e apenas dois alunos 

compareceram. Os fragmentos a seguir demonstram o sentimento da professora frente a essa 

situação: 

 

DA.2.3 Me senti um pouco desmotivada, mas me reanimei, sentamos os três juntos e 

realizamos experiências de ver quais misturas eram homogêneas e quais eram 

heterogêneas. [...] Os alunos gostaram, eu estranhei dar aula para poucos alunos, 

parecia uma aula particular, mas eles entenderam os processos e isso foi bom.  

 

Além de descrever a atividade realizada e o sentimento dos estudantes (vertente 

referencial), o professor relatou a sua desmotivação e estranhamento ao dar aulas para poucos 

alunos (expressivo). Os docentes estão tão acostumados a dar aulas para turmas acima de 20 

alunos, que no momento em que esse número é reduzido e a atenção é voltada para cada um 

dos estudantes, gera um sentimento de desânimo.   
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Previamente à discussão do relato referencial/expressivo do D4, será apresentado o 

relato expressivo inicial realizado pelo docente a fim de esclarecer os relatos escritos 

posteriores. 

 

DA.4.1 É impossível nesse ano de 2017 deixar de mencionar o grande impasse que 

vivem os educadores do RS, frente às políticas nefastas do governo Sartori. Isto 

reflete, com certeza, de forma negativa nesses espaços de aprendizagem. Quero 

registrar situações relacionadas a esse momento histórico, em que tive momentos de 

“esperanças” para a educação desse país.  

   

  Ressaltamos que durante a realização do curso de formação continuada, nos meses de 

setembro a dezembro de 2017 os professores da rede básica estadual permaneceram em greve 

com o intuito de reivindicar os seus direitos e buscar melhores condições de trabalho. Em seu 

relato referencial/expressivo o professor explicita aos estudantes as razões pelas quais apoiou a 

greve: 

 

DA.4.2 Início de setembro/2017 anunciei para as turmas (5 turmas) nas quais leciono 

que eu apoiaria a greve dos educadores do RS. Expliquei a eles as razões, até as 

pessoais. E fui surpreendida pelo apoio recebido dos estudantes. Manifestações como: 

- Você está certa professora. Todo mundo vê que é um salário de fome... – Eu apoio 

sua posição professra. E fiquei muito feliz, pois o melhor aluno da turma de terceiro 

ano, aliás, um dos melhores, manifestou-se por mensagem [...]. 

  

Além de apresentar as manifestações dos estudantes, o docente 4 ressalta que ficou 

surpreendida pelo apoio recebido e feliz pela manifestação a seu favor do melhor aluno da 

turma. Ressaltamos a maneira como o docente 5 escreveu os seus relatos no diário de aula, na 

forma de narrativas (auto)bigráficas (NÓVOA; FINGER, 1988), também denominada de 

histórias de vida dos professores. Lamim-Guedes (2017, p. 3288) salienta que as 

(auto)biografias “são narrativas que trazem consigo uma mostra da identidade da pessoa e, 

como são um esforço de narrativas de fatos e percepções, é baseada em processos reflexivos”. 

Segundo Nóvoa e Finger (1988),  

 

as histórias de vida e o método (auto)biográfico integram-se no movimento atual que 

procura repensar as questões da formação, acentuando a ideia de que ‘ninguém forma 

ninguém’ e de que ‘a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os 

percursos de vida’. (NÓVOA; FINGER, 1988, p. 116). 

 

Apresentaremos o primeiro relato do docente 5, o qual refere-se a uma situação 

vivenciada no passado, bem como o terceiro relato narrado no presente momento, ambos fazem 

parte da vertente de reflexão expressiva. 
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DA.5.1 Meu primeiro relato não poderia ser outro senão meu primeiro dia numa sala 

de aula. Foi em Armazém, Santa Catarina, tinha acabado de chegar de São Paulo onde 

morava e estava desempregada. Na época era Zootecnista e dar aula de biologia na 

única escola da cidadezinha era o que eu tinha para o momento. Fui sem muitas 

expectativas, mas quando cheguei na sala e me apresentei, todos os vinte e poucos 

alunos olhando fixamente para mim alguma coisa aconteceu e percebi que queria ficar 

numa sala de aula, como professora, para o resto da vida. 

 

No relato anterior é possível perceber que por meio da escrita o professor refletiu sobre 

a sua carreira docente e considerou pertinente escrever sobre esse momento marcante de sua 

vida que foi a descoberta da docência.  

 

DA.5.3 Nas aulas de citologia para o 7º ano costumo fazer uma pizza para que os 

alunos estudem as organelas celulares. Depois da aula quando fui servir a pizza um 

menino me disse baixinho que era a primeira vez que comia pizza. Fiquei chocada e 

ao mesmo tempo feliz porque afinal ele comeu pizza. Esse tipo de situação nos faz 

refletir: que outras privações teria passado esse menino? Pelo menos ele tem sempre 

um sorriso no rosto! 

 

A partir desse relato fica evidente que o professor se preocupa com os seus alunos, 

prestando a atenção até mesmo nos gestos e feições do estudante como o sorriso. Desta maneira, 

percebe-se que a escola não está preocupada somente em trabalhar os conhecimentos 

científicos, mas também se interessa pela história e a relação dos estudantes.  

 

5.4 DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

Essa seção está subdividida em duas partes, primeiramente vamos apresentar os 

Módulos Temáticos elaborados pelos grupos de professores, juntamente com as discussões 

referentes as fases que o constitui e as atividades propostas por eles. A segunda parte refere-se 

à aplicação de um Módulo Temático elaborado por um dos grupos de professores participantes 

do curso de formação continuada. Será apresentado o novo planejamento do Módulo Temático 

o qual levou em consideração o currículo da escola de aplicação, bem como o bloco de 

perguntas que constituíram a entrevista realizada com o professor que aplicou as atividades na 

escola.  
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5.4.1 Elaboração de Módulos Temáticos ao longo do curso de formação continuada 

 

A partir do quarto encontro do curso de formação continuada, os professores se reuniram 

em grupos para a realização da escolha da temática a ser utilizada para a construção do Módulo 

Temático. Foi solicitado a eles a elaboração de um mapa conceitual como forma de organização 

dos assuntos e conceitos que fariam parte do planejamento. Os encontros dos meses de setembro 

e outubro foram destinados para a continuidade da elaboração dos Módulos Temáticos, os quais 

foram apresentados a todos os colegas no último encontro do curso de formação. O Quadro 41 

apresenta a identificação dos professores que constituíram cada um dos grupos, bem como a 

temática escolhida por eles. 

 

Quadro 41 - Temáticas escolhidas pelos grupos de trabalho 

 

Grupos Componentes Temática 

G1 D1, D5 e D10 
Módulo Temático: abordagem da temática “ambiente” 

no Ensino de Ciências 

G2 D3 e D4 A origem da vida 

G3 D8 e D9 Solos 

G4 D6 e D7 
Sódio em foco: uma análise conceitual e investigativa 

do elemento no ensino de Química 

G5 D2 Poluição ambiental  

 
Fonte: Autor. 

 

De acordo com o exposto no Quadro 42, ressaltamos que o grupo 5 inicialmente era 

composto por dois professores, D2 e D12. Entretanto, o professor D12 apenas iniciou o trabalho 

de elaboração do Módulo Temático, que foi realizado no quarto encontro com a escolha da 

temática pelo grupo trabalho e a construção de um mapa conceitual para a organização das 

ideias iniciais. Desta maneira, conforme mencionado no Capítulo 4, por não ter concluído as 

atividades do curso de formação continuada o docente D12 não está incluído na análise dos 

dados desta pesquisa. Apresentaremos e analisaremos a seguir os trabalhos desenvolvidos por 

esses grupos. 

 

5.4.1.1 Módulo Temático: abordagem da temática “ambiente” no Ensino de Ciências 

 

A Figura 20 apresenta o mapa conceitual realizado pelo grupo 1, sendo escolhida a 

temática “ambiente” para a elaboração do Módulo Temático. 
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Figura 20 – Mapa conceitual elaborado pelo G1  

 

 

 

Fonte: D1, D5 e D10. 

 

Conforme apresentado no mapa conceitual da Figura 20, os professores tinham por 

objetivo utilizar a temática ambiente associada ao estudo dos recursos naturais renováveis e 

não-renováveis, bem como a ecologia, constituída pelo estudo dos seres vivos e não vivos. É 

possível perceber que o grupo elaborou as suas atividades com base na abordagem dos recursos 

naturais, evidenciando o papel do homem como um agente da poluição. A intenção da 

realização do mapa conceitual era justamente fazer com que os professores pensassem em um 

primeiro momento sobre os assuntos e conteúdos que poderiam ser trabalhados com a temática 

em questão, para posteriormente, enfocar em determinados tópicos. No Quadro 42 está 

apresentado o plano de atividades 5W2H preenchido pelo grupo.  

 

Quadro 42 – Plano de atividades 5W2H elaborado pelo G1 

(continua) 
 Ferramenta 5W2H 

5W 

What 
O que será 

feito? 

Módulo Temático: abordagem da temática ambiente no 

Ensino de Ciências 

Why 
Por que será 

feito? 

O Módulo Temático será aplicado com o intuito de promover 

abordagens sobre os recursos renováveis e não-renováveis, 

bem como desenvolver a reflexão sobre questões ambientais. 
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Quadro 42 - lano de atividades 5W2H elaborado pelo G1 

(conclusão) 

 Ferramenta 5W2H 

 

Where 
Onde será 

feito? 

- Sala de aula; 

- Laboratório de informática; 

Who Quem fará? 
Professor de Ciências. 

Participarão duas turmas de 6º ano. 

When 
Quando 

será feito? 

3 h/a semanais. 

Aproximadamente 2 meses de aplicação. 

2H 

How 
Como será 

feito? 

-Vídeos; 

-Pesquisas na internet; 

-Aula expositiva; 

-Atividades de resolução de problemas; 

-Trabalho em grupo: elaboração de uma cartilha. 

How 

much 

Quanto 

custa? 
-Materiais como canetas e folhas de ofício. 

 

Fonte: D1, D5 e D10. 

 

Conforme evidenciado no Quadro 42, o G1 estruturou o seu Módulo Temático a partir 

do estudo dos recursos naturais renováveis e não-renováveis, não contemplando os assuntos 

referentes à ecologia que estão explicitados no mapa conceitual da Figura 20. Apêndice L 

encontra-se o planejamento do Módulo Temático elaborado pelo G1. Ao utilizarmos a 

ferramenta de análise dos Módulos Temáticos (APÊNDICE K), o planejamento apresentado foi 

classificado como “bem estruturado”, obtendo uma pontuação final de 36 pontos. Para o item 

de análise 2 atribuímos o valor 5 (contempla parcialmente), pois nem todos os verbos estavam 

explicitados adequadamente para cada um dos níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom.  

Na descrição das atividades que fazem parte do Módulo Temático, em alguns momentos 

não ficou explícito quem será o protagonista das atividades, ou seja, o professor ou os 

estudantes. Como exemplo, na fase 2 mencionam que: “a partir do vídeo, serão levantados 

alguns questionamentos relacionados aos recursos do ambiente utilizados pelo homem [...]”, 

entretanto, não mencionam se esses questionamentos serão realizados pelo professor ou partirá 

dos estudantes após assistirem ao vídeo. Além disso, não deixam claro a forma como a atividade 

irá proceder, de forma oral ou de maneira escrita.  

Um outro caso semelhante ocorreu na fase 5 – correlação. O grupo escreveu que “ao 

final pretendemos apresentar um fluxograma para esquematizar todos os recursos trabalhados”, 

porém não deixam claro se o fluxograma será realizado pelo professor ou será construído de 

forma conjunta com os estudantes. Acreditamos que estes detalhes foram discutidos no grande 

grupo mas não deixaram explícitas essas informações no planejamento. 
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Em alguns momentos, fases 3 e 4, os professores apontam alguns verbos que não 

correspondem à descrição das atividades propostas. Por exemplo, na fase 3 caracterizada pelo 

questionamento, os docentes propõem que os alunos utilizem um site denominado pegada 

hídrica e pegada ecológica, onde são realizadas algumas perguntas sobre os hábitos cotidianos 

que estão relacionados com o consumo de água. Os docentes mencionam que por meio dessas 

perguntas os estudantes irão refletir sobre o meio ambiente. Os verbos da Taxonomia de Bloom 

apontados foram: refletir, redefinir, inferir e interpretar. Ressaltamos que o verbo “redefinir” 

não está de acordo com a atividade proposta, pois a partir das questões os estudantes irão 

interpretar as situações que se apresentam, fazer inferências e refletir sobre o ambiente.  

Também ressaltamos que o verbo “ilustrar” utilizado na fase 4 – busca/pesquisa – não 

faz correspondência com a atividade proposta, que consistiu na realização de uma pesquisa em 

grupos sobre os recursos renováveis e não renováveis e a posterior apresentação do que foi 

pesquisado aos demais colegas. Os demais verbos apontados, “descobrir”, “interpretar”, 

“construir e relatar” foram utilizados corretamente.   

Na fase 6 – organização/conclusão – os professores propuseram a retomada do trabalho 

realizado em grupo, fazendo com que os estudantes “busquem informações e debatam sobre as 

aplicações dos recursos no cotidiano, ressaltando o impacto deste sobre o meio ambiente”. Os 

verbos utilizados para esta atividade foram: relacionar e classificar. Neste caso os verbos foram 

usados de maneira equivocada, pois por meio do debate os estudantes devem apontar diversas 

situações, questionar e realizar inferências sobre o assunto em questão.  

No item de análise 5, o qual refere-se as relações presentes no Módulo Temático com 

outros componentes curriculares, foi atribuído o valor 1 (não contempla) pois não houve relação 

com outros componentes curriculares, somente assuntos trabalhados no componente curricular 

Ciências.  

 

5.4.1.2 A origem da vida 

 

O grupo 2 escolheu a temática “A origem da vida” para elaborar o Módulo Temático. O 

mapa conceitual elaborado pelos docentes D3 e D4 esá apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 – Mapa conceitual elaborado pelo G2 

 

 

 

Fonte: D3 e D4. 

 

Ao analisarmos o mapa conceitual da Figura 21 evidenciamos que inicialmente o grupo 

tinha por objetivo trabalhar os conceitos científicos relacionados aos seres vivos, como a sua 

constituição, nutrição, respiração e reprodução. Percebe-se que, além de não estar estruturado 

na forma de um mapa conceitual, mas na forma de um fluxograma, os tópicos foram 

estruturados apenas com os conteúdos científicos, sem levar em consideração uma temática que 

contemple assuntos e conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do Módulo Temático.  

Durante os encontros do curso de formação continuada a professora pesquisadora 

buscou esclarecer as dúvidas e auxiliar no que fosse possível. Para esse grupo, questionamos o 

docente D3 quanto a escolha de uma temática que pudesse envolver os conteúdos que eles 

tinham apontado para serem trabalhados. Salientamos que no encontro destinado para a escolha 

da temática e a elaboração do mapa conceitual o docente D4 não estava presente, e o D3 nunca 

tinha utilizado temáticas no ensino de Ciências. Já no encontro realizado no mês de outubro, 

ambos os professores estavam presentes e realizaram modificações no trabalho, sendo escolhida 

a temática “origem da vida”.  

Ao analisarmos o mapa conceitual e o planejamento do Módulo Temático (Quadro 44) 

ficou evidente um avanço com relação ao desenvolvimento de um trabalho com temáticas, o 
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qual contribui para que os conteúdos deixem de ser trabalhados da forma tradicional, 

possibilitando assim, a proposição de um trabalho interdisciplinar, como foi o caso do G2. No 

Quadro 43 está descrito o plano de atividades 5W2H preenchido pelo G2.  

 

Quadro 43 – Plano de atividades 5W2H elaborado pelo G2 

 

 Ferramenta 5W2H 

5W 

What 
O que será 

feito? 
8 fases do Módulo Temático 

Why 
Por que será 

feito? 

Favorecer a aprendizagem dos estudantes do ensino 

médio utilizando a temática “origem da vida” por meio da 

metodologia de ensino “Módulo Temático”, desenvolvido 

com o auxílio da Taxonomia de Bloom. 

Where 
Onde será 

feito? 

- Sala de aula; 

-Biblioteca da escola; 

- Laboratório de informática; 

Who Quem fará? Professores de Filosofia, Química e Biologia. 

When 
Quando 

será feito? 

13 h/a totais. 

Aproximadamente 6 semanas. 

1ª série do ensino médio. 

2H 

How 
Como será 

feito? 

-Vídeos; 

-Palestras; 

-Juri sobre as teorias da origem da vida. 

How 

much 

Quanto 

custa? 
-Materiais de escritório. 

 

Fonte: D3 e D4. 

 

O Módulo Temático “A origem da vida” está apresentado de maneira integral no 

Apêndice M. Conforme pode-se observar, os docentes não apresentaram os verbos da 

Taxonomia de Bloom separadamente, apenas realizaram um destaque ao longo das descrições 

das atividades. Ao utilizarmos a ferramenta de análise dos Módulos Temáticos, foi obtida uma 

pontuação final no valor de 40 pontos, o que corresponde a um módulo “bem estruturado”.  

Atribuímos o valor 5 (contempla parcialmente) ao item 2 da ferramenta de análise, o 

qual refere-se à explicitação adequada dos verbos que fazem parte da Taxonomia de Bloom. 

Identificamos alguns equívocos apresentados nas duas primeiras fases do Módulo Temático, 

que correspondem ao primeiro nível hierárquico da Taxonomia de Bloom – lembrar. 

Os autores mencionam que na fase de apresentação irão “introduzir a temática com a 

mostra de um documentário (vídeo) sobre a Origem do Universo e as substâncias químicas 

formadoras (elementos químicos)”. Entretanto, o verbo introduzir não faz parte dos níveis 

hierárquicos da Taxonomia de Bloom. Para a fase de reconhecimento, os docentes não 



177 

 

esclarecem quem irá “listar tópicos do vídeo que possibilitam comparações entre a composição 

química do Universo e a dos seres vivos”, se o professor ou os estudantes.  

Acreditamos que os autores estavam se referindo aos alunos, pois durante o curso de 

formação explicamos a eles que ao serem propostas as atividades do Módulo Temático 

deveriam ser pensados os objetivos de aprendizagem a serem alcançados ao final de cada fase, 

relembrando que as fases 1 e 2 correspondem ao nível lembrar e as fases 5 e 6 ao nível analisar 

da Taxonomia de Bloom. Além disso, destacamos que na última transcrição apresentada foi 

utilizado o termo “comparações”, entretanto segundo o proposto por Benjamin Bloom o aluno 

será capaz de realizar comparações quando estiver no segundo nível hierárquico – entender. 

Foi atribuído o valor 5 para o item 4 da ferramenta de análise, o qual refere-se à 

diversidade de ferramentas e metodologias de ensino utilizadas na elaboração do planejamento. 

O G2 propõe o uso de um documentário na fase de apresentação, e a realização de um júri sobre 

as teorias da origem da vida na fase de avaliação/argumentação. Devido a apresentação e 

abordagem de diferentes ferramentas e metodologias de ensino ao longo do curso de formação 

continuada, atribuímos o valor máximo a esse item quando são propostas no mínimo 3 

diferentes abordagens, considerando a estrutura do Módulo Temático em 8 fases.  

 

5.4.1.3 Solos 

 

O G3 desenvolveu o seu trabalho com base na temática “solos”, conforme apresentado 

o Módulo Temático no Apêndice N. O mapa conceitual elaborado pelos docentes D8 e D9 está 

apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Mapa conceitual elaborado pelo G3 

 

 

 

Fonte: D8 e D9. 
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Ao analisarmos o mapa conceitual é possível observar que não há relações entre os 

conceitos apresentados, sendo eles a análise dos aspectos químicos, físicos e biológicos dos 

solos, os ciclos biogeoquímicos, intemperismos e os impactos econômicos, sociais, ambientais 

e antropogênicos.  

Todos os conceitos apresentados no mapa foram incluídos no planejamento do Módulo 

Temático (Quadro 45), entretanto os docentes estruturaram as atividades com base no desastre 

ambiental ocorrido em Mariana – MG, demonstrando um avanço com relação ao planejamento 

com o uso de temáticas e de fatos e situações que estão em evidência em nossa sociedade. Além 

disso, percebemos que não foram realizadas relações entre as composições químicas, físicas e 

biológicas apresentadas no Módulo Temático, sendo evidenciada a dificuldade dos docentes 

em fazer essas relações.  

A ferramenta 5W2H adaptada para ser realizada no âmbito escolar foi utilizada como 

forma de organização das atividades que fizeram parte do Módulo Temático elaborado pelo G3, 

a qual está apresentada no Quadro 44. 

 

Quadro 44 – Plano de atividades 5W2H elaborado pelo G3 

 

 Ferramenta 5W2H 

5W 

What 
O que será 

feito? 
Módulo Temático “solos” 

Why 
Por que será 

feito? 

Compreender a formação do solo, sua importância, 

conhecer os diferentes tipos de solos e suas composições, 

perceber a importância deste para a vida dos seres vivos e 

suas relações envolvidas, a fim de preservá-la. 

Where 
Onde será 

feito? 

- Sala de aula; 

- Laboratório de ciências. 

Who Quem fará? Professores de Biologia e Química. 

When 
Quando 

será feito? 

20 h/a ao longo de um trimestre. 

1ª série do ensino médio. 

2H 

How 
Como será 

feito? 

-Uso de vídeos; 

-Mapas mentais ou brainstorm; 

-Aula expositiva; 

-Uso do celular para pesquisa; 

-Reportagens/textos/notícias; 

-Construção de infográficos. 

How 

much 

Quanto 

custa? 
-Materiais de laboratório e de escritório. 

 

Fonte: D8 e D9. 
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Ao utilizarmos a ferramenta para a análise dos Módulos Temáticos, foi atribuído o valor 

5 (contempla parcialmente) aos itens 2 e 3 de análise, referentes à explicitação adequada dos 

níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom e as relação entre as atividades elaboradas e os 

objetivos de aprendizagem de cada nível hierárquico. O G3 obteve 40 pontos ao final da análise 

do MT. 

Na segunda fase do MT os autores propuseram a seguinte atividade: “Identificar e 

selecionar palavras em uma folha de ofício que descrevam sua percepção sobre o acidente de 

Mariana (MG). Realizar a atividade fazendo um mapa mental ou brainstorm”. Entretanto, o 

verbo “selecionar” está relacionado ao segundo nível da Taxonomia de Bloom – entender. 

Como sugestão, acreditamos que deveria ser substituído pelo verbo “listar”, pois nesta fase 

inicial do MT os estudantes ainda não são capazes de selecionar, pois requer uma interpretação 

e discussão dos assuntos, que se inicia na fase de questionamento.  

Na quarta fase do MT os professores explicitaram os verbos da Taxonomia de Bloom 

de forma incorreta, sendo proposta a seguinte atividade: “Organizar no laboratório diferentes 

tipos de solos para que em grupos os estudantes através de observação e práticas consigam 

analisar e completar as características de cada tipo de solo como permeabilidade, porosidade 

e granulação”.  

O primeiro verbo foi utilizado para descrever uma tarefa que é de responsabilidade do 

professor, ou seja, a organização dos diferentes solos no laboratório de Ciências. Destacamos 

que logo no primeiro momento verificamos a dificuldade de todos os grupos em apresentar no 

seu planejamento apenas os objetivos de aprendizagem propostos para serem alcançados pelos 

seus estudantes, sem haver uma mescla com os objetivos do professor com relação a aula que 

está sendo planejada. Esse mesmo equívoco também ocorreu na quinta fase do MT: “questionar 

os estudantes sobre a importância dos solos e de sua prevenção considerando a diversidade de 

organismos vivos que dependem dele”. O que na realidade deveria estar explicitado é que o 

estudante, nesta fase, deverá ser capaz de realizar questionamentos sobre a importância dos 

solos, bem como fazer inferências a respeito de sua preservação.  

Também ressaltamos que o verbo “analisar” foi utilizado de maneira equivocada, pois 

refere-se a um nível mais complexo da Taxonomia de Bloom - “analisar” – compreendendo a 

quinta e sexta fases do MT. Os docentes não deixaram claro como irão identificar se o estudante 

adquiriu os conhecimentos necessários da fase de busca/pesquisa, para então avançar para o 

próxima fase e nível da Taxonomia de Bloom. 
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5.4.1.4 Sódio em foco: uma análise conceitual e investigativa do elemento no ensino de 

Química 

 

O quarto grupo de professores escolheu trabalhar com o elemento sódio e suas relações 

com os alimentos e a saúde humana (APÊNDICE O). No encontro em que foram selecionadas 

as temáticas de trabalho, a conversa referente à escolha do sódio para ser uma temática se 

estendeu para além do grupo de trabalho, sendo debatido o assunto entre todos os participantes 

do curso de formação continuada. Orientamos o G4 quanto a escolha da temática, enfatizando 

que poderia ser abordado o elemento químico sódio com o uso das temáticas “alimentação” ou 

“saúde”. Entretanto, com o intuito de também trabalhar algumas questões geográficas e 

históricas os professores optaram por continuar com a temática “sódio em foco”. A Figura 23 

apresenta o mapa conceitual elaborado pelos docentes D6 e D7. 

 

Figura 23 – Mapa conceitual elaborado pelo G4 

 

 

 

Fonte: D6 e D7. 

 

Ao analisarmos o mapa conceitual da Figura 23 é possível evidenciar que a partir da 

temática “sódio” foram acrescentados grandes temas como a saúde e a alimentação. Aspectos 

históricos relacionados ao uso do sal de cozinha desde os primórdios também foram elencados 

para fazer parte do Módulo Temático. Diferentes conhecimentos científicos de química também 

estão apresentados no mapa conceitual, como o estudo da estrutura atômica e das soluções 

químicas. Ressaltamos que o G4 não apresentou em seu mapa conceitual os conectores que dão 

significado aos conceitos apresentados, dificultando o entendimento das diferentes relações.  
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Ao compararmos os conceitos presentes no mapa conceitual com o planejamento 

realizado pelo G4 (Quadro 45), evidenciamos que no planejamento não foram abordadas as 

questões relacionadas aos atletas de competição e as funções inorgânicas, conceitos que 

aparecem no mapa conceitual. No mapa conceitual os docentes enfatizaram o estudo da osmose 

relacionando com a concentração de soluções, entretanto, no planejamento do MT consta 

apenas a “apresentação de um vídeo que mostre as relações do elemento sódio e suas 

características tanto em aspectos históricos, quanto biológicos”, não sendo enfatizado o 

processo da osmose.  

Os diferentes conceitos referentes ao estudo do componente curricular Química também 

estavam presentes no planejamento do MT, sendo adicionado a ele a realização de uma 

atividade experimental sobre os processos de separação de misturas caracterizada pela 

destilação simples de uma mistura homogênea de água e sal. O plano de atividades 5W2H 

elaborado pelo grupo 4 está apresentado no Quadro 45.  

 

Quadro 45 - Plano de atividades 5W2H elaborado pelo G4 

                                                                 (continua) 
 Ferramenta 5W2H 

5W 

What 
O que será 

feito? 

O Módulo Temático Sódio em foco: uma análise conceitual 

e investigativa do elemento no ensino de Química será 

desenvolvido em 8 etapas já descritas anteriormente. 

Why 
Por que será 

feito? 

A proposta desse Módulo é incentivar a prática da 

observação e análise acerca da composição dos alimentos 

que ingerimos, favorecendo a contextualização do ensino 

de Química e fomentando a pesquisa como fonte de 

resolução de problemas. 

Where 
Onde será 

feito? 

O Módulo Temático será aplicado a estudantes do 1º ano do 

Ensino Médio de uma escola pública estadual do município 

de São Sepé. Para algumas atividades o espaço destinado 

ao laboratório do colégio será utilizado. 

Who Quem fará? 

Pertencerão a equipe de trabalho do Módulo Temático os 

dois professores de Química do colégio e todos os 

estudantes do 1º ano das turmas do diurno. 

When 
Quando 

será feito? 

Para a realização da proposta serão destinados 9 períodos 

de 50 minutos totalizando 3 semanas de atividades. 
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Quadro 45 - Plano de atividades 5W2H elaborado pelo G4 

                                                               (conclusão) 

 Ferramenta 5W2H 

2H 

How 
Como será 

feito? 

Como já mencionado anteriormente, no Módulo Temático 

serão utilizadas diversas ações metodológicas, como: 

- Aula Expositiva; 

- Experimentação; 

- Estudo de caso; 

- Construção textual; 

- Produção de jogo didático. 

How 

much 

Quanto 

custa? 

Para a realização das atividades que constituem o Módulo 

Temático não haverá custos para a aquisição de materiais, 

pois serão empregados materiais alternativos e de baixo 

custo. 

 
Fonte: D6 e D7. 

 

Ao utilizarmos a ferramenta de análise dos Módulos Temáticos, atribuímos o valor 5 

(contempla parcialmente) para os itens 2 e 3. No item de análise 5, referente as relações com 

outros componentes curriculares, foi atribuído o valor 1 (não contempla). Desta forma, o grupo 

obteve uma pontuação final de 31 pontos. 

Na primeira fase do MT – apresentação – os professores propuseram a seguinte 

atividade: “Destacar junto ao grupo três fontes/características desse elemento”. O verbo 

“destacar” não é mencionado nos níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom, entretanto na 

lista de verbos estão apresentados corretamente os termos “apontar” e “descrever” como ações 

que visam alcançar os objetivos de aprendizagem. Acreditamos que os docentes não tomaram 

os devidos cuidados no momento da escrita das atividades propostas. 

Ressaltamos que o verbo “lembrar” elencado pelos professores refere-se ao nome do 

primeiro nível da Taxonomia de Bloom, sendo que o correto seria utilizar o termo “relembrar”. 

Nesta primeira fase também houve uma inconsistência com as atividades propostas e o verbo 

listado, sendo que não foram propostas atividades de enumeração, porém o verbo “enumerar” 

se faz presente no planejamento.  

Na segunda fase do MT – reconhecimento – o grupo de trabalho descreve que: “a 

quantificação da massa de sódio em cada amostra também permite uma comparação entre 

marcar diferentes (no mínimo 2)”. Ressaltamos que as atividades que estimularam a 

comparação e exemplificação fazem parte de um nível mais complexo da Taxonomia de Bloom 

– entender, o que demonstra uma rápida transição do nível lembrar para o entender.  
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Na quarta fase do MT – busca/pesquisa – após o desenvolvimento de uma aula 

expositiva, os professores planejaram uma atividade experimental demonstrativa, porém com o 

auxílio dos estudantes. Logo após, pretendem “organizar na forma de uma lista de exercícios 

os conceitos apresentados”. Essa sentença dá a ideia de uma ação que será realizada pelo 

professor, ou seja, a organização e elaboração de uma lista de exercícios para os estudantes, que 

irão desenvolver as habilidades de “resolver” e “praticar” os exercícios propostos, verbos estes 

que constam no planejamento do grupo, entretanto não utilizaram no momento da descrição das 

atividades. Os verbos listados “descobrir” e “prever” não fazem correspondência com as 

atividades propostas para essa fase do MT. 

Nas fases de correlação e organização/conclusão do MT, apesar das atividades propostas 

e dos verbos serem adequadamente utilizados, nestas fases do MT esperam-se atividades que 

envolvam os estudantes na temática em estudo, o que não aconteceu pois na fase de correlação 

foram planejadas atividades relacionadas ao experimento anterior, sendo os verbos 

mencionados “calcular” e “comparar”. Para a sexta fase foi proposta uma nova atividade 

experimental, em que os estudantes deveriam identificar, analisar e classificar as diferentes 

soluções de cloreto de sódio.  

Ressaltamos que nestas fases do MT o grupo poderia ter proposto uma atividade que 

envolvesse a análise dos rótulos dos alimentos, realizada anteriormente, e solicitado aos 

estudantes que apresentassem correlações com a saúde humana, para que na fase de avaliação 

e argumentação os estudantes se sintam mais preparados para o levantamento de hipóteses ao 

serem realizados os estudo de casos.  

 

5.4.1.5 Poluição ambiental 

 

A temática escolhida pelo docente D2 para a elaboração do MT foi a “poluição 

ambiental” (APÊNDICE P). O mapa conceitual elaborado está apresentado na Figura 24. 
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Figura 24 – Mapa conceitual elaborado pelo G5 

 

 

 
Fonte: D2. 

 

Conforme podemos analisar no mapa conceitual, o docente apresentou de uma forma 

geral a ideias dos assuntos que seriam abordados no MT, abrangendo a poluição do solo, da 

água e do ar. Com relação ao aspecto visual do mapa, é possível perceber que o docente tinha 

poucos conhecimentos com relação a utilização do programa Cmap Tools® pois alguns 

conectores não foram apresentados.  

A respeito da estrutura do mapa conceitual, percebe-se que não foram utilizados apenas 

conceitos e palavras conectoras, e sim textos que exemplificam cada um dos tipos de poluição 

ambiental, sendo apresentado no mapa conceitual apenas uma relação, caracterizada pelo uso e 

descarte indevido do lixo causando impactos negativos para o ambiente e na vida dos seres 

vivos. Todos os assuntos apresentados no mapa conceitual constam no planejamento do MT 

(Quadro 46), entretanto foram acrescentadas questões relacionadas à tecnologia, a evolução e 

mutação das espécies, bem como o tempo de decomposição dos materiais. O Quadro 46 

apresenta o plano de atividades 5W2H preenchido pelo D2. 
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Quadro 46– Plano de atividades 5W2H elaborado pelo G5 

 

 Ferramenta 5W2H 

5W 

What 
O que será 

feito? 
Módulo Temático Poluição Ambiental 

Why 
Por que será 

feito? 

Trabalhar a temática poluição ambiental com estudantes 

do sexto ano do ensino fundamental, associada ao estudo 

das tecnologias aplicadas ao meio ambiente. 

Where 
Onde será 

feito? 

-Laboratório de Ciências; 

-Pátio da escola. 

Who Quem fará? Professoras de Matemática, Ciências e Geografia. 

When 
Quando 

será feito? 

Alunos do sexto ano do ensino fundamental. 

Aproximadamente 11 períodos mais as atividades 

extraclasse para a organização da coleta seletiva, a 

decompostagem e a reciclagem de papel. 

2H 

How 
Como será 

feito? 

-Uso de vídeos; 

-Mapa conceitual; 

-Atividades experimentais. 

How 

much 

Quanto 

custa? 

-Materiais e plantas para a construção dos viveiros; 

-Impressões para o livro de receitas nutricionais; 

-Materiais para a coleta seletiva na escola; 

-Materiais para a decompostagem e reciclagem do papel. 
 

Fonte: D2. 

 

Ao analisarmos o MT elaborado pelo D2, foi atribuído o valor 1 para o item de análise 

2, referente à explicitação adequada dos verbos da Taxonomia de Bloom para cada um dos 

níveis hierárquicos. Para o item de análise 3, atribuímos o valor 5 pois algumas relações entre 

as atividades elaboradas e os objetivos de aprendizagem não estavam adequadas. Ao final, 

foram contabilizados 36 pontos para esse planejamento.  

Na segunda fase do MT – reconhecimento - foi descrita uma ação a ser realizada pelo 

professor e não pelo estudante: “questionamento aos estudantes sobre quais as relações 

percebidas entre a temática poluição ambiental e o vídeo assistido”. O verbo “identificar” foi 

utilizado nesta fase de apresentação, entretanto o docente poderia descrever que o aluno deverá, 

neste momento, ser capaz de identificar quais as relações existentes entre a temática poluição 

ambiental e o vídeo assistido.  

Na quinta fase do MT, logo após a realização de uma aula expositiva, é proposta uma 

atividade de organização e classificação dos materiais para a coleta de lixo, assim como a 

determinação da quantidade e porcentagem de lixo gerado no ambiente familiar ao longo de 

uma semana. A atividade é pertinente para a fase de correlação, entretanto o docente não 
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explicitou os verbos “organizar” e “descrever” como habilidades essenciais a serem trabalhadas 

com os estudantes. 

Situação semelhante ocorreu na sexta fase do MT – organização/conclusão – sendo 

proposta a seguinte atividade: “A partir do que foi trabalhado nas aulas anteriores, os alunos 

devem redigir um texto propondo soluções para o descarte do lixo e como a tecnologia pode 

ajudar”. Os verbos associados a essa atividade foram “comparar” e “identificar”. Acreditamos 

que ao ser redigido um texto, o estudante além de realizar comparações e identificar diferentes 

situações para serem escritas, ele irá “inferir” ao serem propostas soluções para o descarte 

correto do lixo.  

Na fase de avaliação/argumentação a atividade descrita está adequada com os verbos da 

Taxonomia de Bloom utilizados, entretanto acreditamos que ao chegar nesta etapa do trabalho 

desenvolvido, o estudante deverá ser estimulado para além da realização de questões 

interdisciplinares, como por exemplo, serem realizadas atividades de resolução de problemas 

que estimulam o pensamento crítico dos estudantes.   

 

5.4.2 Aplicação de um Módulo Temático na escola 

 

O Módulo Temático elaborado pelo G1 e intitulado: “Módulo Temático: abordagem da 

temática “ambiente” no Ensino de Ciências”, foi aplicado com os estudantes da educação básica 

pertencentes à escola em que trabalha o docente D10. No primeiro semestre de 2018 foi 

realizado um encontro entre a pesquisadora e o docente com o intuito de rever o planejamento 

realizado ao longo do curso de formação continuada e fazer as devidas adequações para ser 

desenvolvido no âmbito escolar.  

O grupo de trabalho apresentou como objetivo geral: “Elaborar um módulo temático 

sobre a temática Ambiente com o intuito de promover abordagens sobre os recursos renováveis 

e não renováveis, bem como desenvolver a reflexão sobre questões ambientais”. Os objetivos 

específicos foram: 

- Apresentar vídeo que enfatize as relações do homem com o ambiente, seguido de 

discussão sobre a temática; 

- Utilizar sites da internet (pegada ecológica e pegada hídrica) para os alunos refletirem 

sobre a temática em questão; 

- Solicitar pesquisas aos estudantes sobre os recursos renováveis e não renováveis; 
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- Apresentar aos estudantes os diferentes recursos por meio de imagens, com o auxilio 

do projetor multimídia. 

- Elaborar um problema que relacione os recursos naturais renováveis e não renováveis 

com a questão ambiental. 

- Solicitar aos estudantes, que em grupo, elaborem um fanzine (um tipo de publicação 

simples, como um cartaz, muito usada para divulgar ideias) sobre os recursos renováveis e não 

renováveis estudados e as questões ambientais discutidas ao longo do estudo. 

A implementação do Módulo Temático ocorreu no final do mês de maio até a metade 

do mês de junho de 2018, sendo desenvolvido em três turmas de sexto ano do ensino 

fundamental, no componente curricular Ciências. Neste momento prévio à aplicação do Módulo 

Temático, o tempo de implementação foi reduzido de 1 mês para 2 a 3 semanas de trabalho, 

pois o planejamento deveria estar de acordo com o currículo escolar descrito para o ano letivo 

de 2018. O Quadro 47 apresenta o replanejamento do Módulo Temático para ser aplicado na 

escola.  

 

Quadro 47 – Replanejamento do Módulo Temático para ser aplicado na escola    

(continua) 

Temática: Ambiente 

Fases do Módulo 

Temático 
Descrição das atividades e verbos da Taxonomia de Bloom Duração 

1. Apresentação 

Apresentação da temática “Ambiente” por meio de um vídeo 

que demonstre a rotina das pessoas, enfatizando as relações 

do homem com o ambiente.  

Vídeo turma da Mônica: 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8 

 

 

10 min 

2. 

Reconhecimento 

A partir do vídeo, serão levantados alguns questionamentos 

de forma oral, realizados pela professora, relacionados aos 

recursos do ambiente utilizados pelo homem, de que maneira 

estão sendo utilizados (de maneira sustentável ou não). 

 

Verbos: identificar, reconhecer e distinguir. 

 

10 min 

3. 

Questionamento 

Separar a turma em grupos e entregar questionamentos 

diferentes por escrito para cada um dos grupos. Logo após 

um breve momento de reflexão e discussão, cada grupo 

deverá ler a pergunta para toda a turma e apresentar a sua 

resposta. 

Questionamentos do site pegada ecológica–IMPE 

http://www.suapegadaecologica.com.br/ 

5 grupos de 4 estudantes. 

 

Verbos: Refletir, inferir e interpretar. 

30 min 
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Quadro 47 – Replanejamento do Módulo Temático para ser aplicado na escola    

(continuação) 

Temática: Ambiente 

Fases do Módulo 

Temático 
Descrição das atividades e verbos da Taxonomia de Bloom Duração 

4. Busca/pesquisa 

Os mesmos grupos formados anteriormente irão pesquisar 

em diversas fontes (livros didáticos, sites da internet para 

consulta em casa) sobre os recursos renováveis e não 

renováveis, sendo que cada grupo receberá um tipo de 

recurso para realizar a pesquisa. Ao final da pesquisa, os 

estudantes deverão apresentar para a toda a turma o que foi 

encontrado, com o intuito de promover a socialização. 

 

Verbos: Descobrir, interpretar, construir e relatar. 

50 min 

5. Correlação 

O professor irá apresentar de forma expositiva, com o auxílio 

do projetor multimídia, diferentes recursos renováveis e não 

renováveis. Pretendemos utilizar imagens para exemplificar 

melhor cada recurso, bem como relacionar com a pesquisa 

que os alunos realizaram. 

 

Tabela periódica dinâmica – pesquisa sobre os minerais 

realizada no laboratório de informática (obtenção e 

utilização no dia a dia do ferro, cobre e alumínio). 

 

Será solicitado aos estudantes que realizem exercícios do 

livro didático com o objetivo de diferenciar e distinguir os 

diferentes recursos renováveis e não renováveis (Tema). 

 

Verbos: Analisar, classificar, diferenciar, distinguir. 

 

 

80 min 

6.Organização/ 

conclusão 

Os alunos irão construir um fluxograma no quadro branco 

juntamente com a professora, com o intuito de organizar as 

ideias trabalhadas até o momento.    

 

Verbos: Esquematizar, classificar e relacionar. 

20 min 

7. Avaliação/ 

argumentação 

Pedir aos alunos que respondam a um problema que envolva 

os recursos e a questão ambiental, de forma que os alunos 

compreendam que o homem é o principal agente da poluição 

e também, que o mesmo deveria ser o principal agente da 

conscientização. 

20 min 
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Quadro 47 – Replanejamento do Módulo Temático para ser aplicado na escola    

(conclusão) 

Temática: Ambiente 

Fases do Módulo 

Temático 
Descrição das atividades e verbos da Taxonomia de Bloom Duração 

7. Avaliação/ 

argumentação 

Problema a ser resolvido pelos grupos: 

As alterações climáticas referem-se à variação do clima em 

escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do 

tempo. Essas variações dizem respeito a mudanças de 

temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos 

climáticos. As principais causas atribuídas as mudanças 

climáticas são os fenômenos naturais e ação humana. As 

causas naturais podem ser de influência externa como os 

ciclos solares, variação orbital, impactos de meteoritos etc, 

ou de natureza interna, cujas influências são vulcanismo, 

esfriamento global e glaciações, e fenômenos como El Niño 

e El Niña. Com relação as causas provenientes de ações 

humanas estas estão relacionadas principalmente, pela 

decorrência crescente da queima de combustíveis fósseis, 

das práticas de desmatamento e queimadas. 

  

Quais as interferências da ação humana ao longo dos anos? 

Proponha uma estratégia para minimizar os impactos 

causados pela ação humana? 

 

Verbos: Interpretar, decidir, justificar e resolver. 

 

8. 

Implementação/ 

produção 

Os alunos irão elaborar um fanzine sobre os recursos e as 

questões ambientais. Cada grupo ficará responsável por 

elaborar o seu fanzine, de acordo com as pesquisas anteriores 

e os debates em sala de aula, de modo que ao final, esse 

material seja exposto na escola em forma de painel. 

Vídeo sobre a confecção do fanzine: 

https://www.youtube.com/watch?v=srC5gcUoqXA 

 

Verbos: Construir, elaborar e organizar. 

50 min 

 

Total: 270 minutos (em média 6 períodos) 

 
 

Fonte: G1. 

 

Após a implementação das atividades do Módulo Temático realizamos com o docente 

D10 uma entrevista semiestruturada (DUARTE, 2002, 2004) que consta no Apêndice Q, com 

a intenção de obter informações a respeito das atividades desenvolvidas na escola, bem como 

verificar os aspectos positivos e àqueles a serem melhorados no que se refere a estrutura e 

planejamento da metodologia de ensino. Fraser e Gondim (2004, p. 140) mencionam que “a 

forma específica de conversação que se estabelece em uma entrevista para fins de pesquisa 

https://www.youtube.com/watch?v=srC5gcUoqXA
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favorece o acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que 

as pessoas atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante”. 

No primeiro bloco da entrevista foram realizadas perguntas referentes ao contato inicial 

do docente com a direção da escola para a apresentação da proposta de trabalho. A seguir é 

apresentada a transcrição da resposta referente a esse contato com escola:  

 

E.10.1 Primeiramente foi entrado em contato informal com a coordenação da escola 

explicando o objetivo do projeto, relatando que eu tinha participado no ano anterior 

de um curso de formação continuada para os professores, voltado ao ensino de 

ciências, e que eu tinha elaborado um módulo temático sobre o projeto ambiente que 

seria útil pra aplicação no sexto ano, que era a turma que eu estava trabalhando no 

momento. E esse conteúdo também fazia parte do currículo escolar do sexto ano, então 

depois dessa conversa informal a coordenação solicitou um documento oficial 

explicando detalhadamente o projeto que seria aplicado.  

 

Perguntamos ao professor como foi a receptividade da escola para a realização das 

atividades, sendo relatado que: “a coordenadora se mostrou bem prestativa quanto a aplicação 

do projeto, pois ela também acredita nessa contribuição que as formações continuadas 

possibilitam para a escola”.  

O segundo bloco consistiu na realização de perguntas relacionadas ao replanejamento 

do Módulo Temático no momento anterior à aplicação em sala de aula, bem como estávamos 

interessados em saber se o tempo estipulado para o desenvolvimento do MT coincidou com o 

tempo de aplicação das atividades. Conforme explicitado pelo docente: 

  

E.10.2 Bom...ano passado então foi feito o planejamento do módulo temático, no 

período de maio até novembro, e inicialmente foi pensado um tempo de 

aproximadamente um mês para a aplicação do módulo temático “ambiente”. No 

entanto, no decorrer desse ano, levando em consideração a estrutura curricular da 

escola, foi analisado que não seria possível aplicar no decorrer de um mês porque 

deveria contemplar todos os conteúdos curriculares anuais. Então devido a isso a gente 

teve que fazer uma reestruturação no módulo temático, reduzindo ele para duas 

semanas. Porém, durante a aplicação do módulo temático com as turmas do sexto ano, 

eu percebi que levaria mais tempo do que havia sido planejado, ou seja, um pouco 

mais do que apenas duas semanas, porque a gente foi percebendo como que os alunos 

estavam respondendo as propostas que foram estruturadas inicialmente, e eles levaram 

mais tempo principalmente pra produzir o fanzine, que era uma atividade que exigiu 

deles uma retomada de tudo aquilo que eles tinham visto desde o início do módulo 

temático até o final, pra eles efetivarem realmente o projeto. Então como exigiu uma 

criatividade, um...trabalho mais manual, levou-se mais tempo pra concretização do 

módulo temático. Além disso, teve também outros eventos da escola durante o período 

de aplicação do módulo temático, então aproximadamente foi um mês de aplicação, 

sendo interrompida uma semana com ensaios pra festa junina. 
  

O docente evidenciou que no planejamento realizado no curso de formação continuada 

o G1 estipulou um tempo de aplicação de aproximadamente 1 mês. Ao ser reestruturado o MT 
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para ser aplicado com os estudantes do 6º ano do ensino fundamental, o D10 tentou reduzir o 

planejamento para 2 semanas, entretanto durante a aplicação o docente percebeu que as 

atividades realmente precisariam de um tempo maior de aplicação, retornando ao que tinha sido 

apontado anteriormente, com o tempo de desenvolvimento de 1 mês. No bloco 3 realizamos 

questionamentos referentes à aplicação do MT, a fim de tomar conhecimento sobre o 

comportamento e receptividade dos estudantes para a realização das atividades.  

 

E.10.3 Os estudantes, eles foram bem receptivos quanto a proposta do módulo 

temático, era algo novo, nunca eles tinham tido a oportunidade de trabalhar com esse 

tipo de sequência de módulo temático, a escola já vem trabalhando com uma proposta 

de metodologia diferenciada, que leva em consideração a problematização, a 

contextualização...experienciar novas ideias e atividades, construir uma parte prática 

e conceituar, sendo a parte final pra conciliar todos os conceitos trabalhados desde a 

primeira parte da metodologia até o final. Então eles foram bem receptivos com esse 

nova proposta do módulo temático, porque ele também está estruturado em níveis de 

complexidade, começa em um nível mais simples e ao final do módulo ele já apresenta 

um nível mais complexo, onde os alunos conseguem perceber por meio de uma 

concretização de uma atividade mais ampla, mais complexa, a importância daquilo 

que eles estavam estudando desde o início do módulo temático. Eles conseguem ver, 

no caso do projeto ambiente, a importância do estudo dos recursos naturais renováveis 

e não renováveis e o papel enquanto cidadãos conscientes sobre essa temática.  
 

No quarto bloco estávamos interessados em saber um pouco mais sobre como foi o 

desenvolvimento das atividades de acordo com as 8 fases do Módulo Temático, sendo 

perguntado ao docente se ele conseguiu perceber os avanços dos estudantes nos níveis do 

processo cognitivo da Taxonomia de Bloom. Com relação a esse questionamento, o D10 

menciona que: 

 

E.10.4 Sim, a Taxonomia de Bloom...como ela foi elaborada de acordo com essas oito 

fases, onde que começava pelo nível menos complexo até o nível mais complexo, isso 

favoreceu também para o trabalho do professor enquanto a prática docente, a reflexão 

sobre a aprendizagem dos alunos. Ficou mais fácil de acompanhar o desenvolvimento 

dos estudantes em cada atividade, tendo em mente os verbos que foram elaborados no 

planejamento, ou seja, aquilo que a gente queria que o aluno atingisse ao final de cada 

fase do módulo...então ficou mais fácil de avaliar nesse sentido, utilizando essas fases. 

 

Também perguntamos ao docente se ele acredita que o MT contribuiu para a 

aprendizagem dos estudantes. O professor expressa a sua opinião apresentando uma retomada 

sobre as atividades desenvolvidas ao longo do MT: 

 

E.10.4 Acredito que o resultado foi bem positivo, quanto a aplicação do módulo 

temático os alunos mostraram bastante interesse em todas as etapas do módulo 

temático, desde a parte inicial com a problematização dos vídeos, na resolução das 

questões problema, tanto também na parte da elaboração dos fanzines, que foi a 

culminância final do módulo temático, onde eles tiveram que sintetizar tudo aquilo 
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que eles aprenderam durante praticamente um mês, três semanas, e tentar conciliar 

isso dentro de um fanzine pra ser divulgado para os outros estudantes da escola, então 

eles tiveram que fazer uma retomada e pensar...”o que que foi importante de tudo 

aquilo que foi aprendido durante o módulo temático?”, tentando então colocar no 

papel um meio de divulgação para outros estudantes da escola, a importância de se 

trabalhar essa questão dos recursos naturais.   

 

Perguntamos ao docente se ele pretende utilizar esse mesmo MT elaborado em outros 

momentos de sua carreira profissional, e sua resposta foi positiva sendo ressaltado que a questão 

ambiental é muito trabalhada durante todo o ano, e o MT reforça a importância de trabalhar as 

questões ambientais para promover a conscientização dos estudantes quanto ao uso dos recursos 

naturais. Com relação à elaboração de outros MT para serem aplicados em sala de aula o 

docente salienta que: 

 

E.10.4 Quanto a elaboração de um novo módulo temático, vou ser bem sincera 

que...requer bastante planejamento. Como o módulo...o curso teve a duração de maio 

até novembro, sendo um sábado por mês, dentro de umas quatro horas de 

planejamento, não teria assim, possibilidade de fazer para cada conteúdo do sexto ano 

um módulo temático, mas daria pra pensar no planejamento de temas mais centrais do 

sexto ano, por exemplo, durante todo o sexto ano é trabalhada a questão ambiental, 

dentro do ambiente a gente trabalha o solo, a água, o ar, atmosfera...então daria pra 

pensar em projetos mais amplos sendo estruturados de acordo com esse módulo 

temático, essa sequência das fases do módulo.  

  

O quinto e último bloco foi estruturado com a finalidade de estimular o professor a 

realizar um processo de reflexão sobre a sua prática pedagógica. Fizemos uma pergunta 

referente aos seus sentimentos no momento da aplicação do MT, sendo mencionado que: 

 

E.10.5 Bom...o planejamento do módulo temático foi bem importante para uma 

execução mais segura em sala de aula. Por que eu afirmo isso...a gente enquanto 

professor precisa ter sempre em mente um planejamento flexível, que pode sofrer 

alterações ao longo da sua execução, então a gente tem que estar preparado pra isso 

pra quando entrar na sala de aula pra executar, ministrar algum projeto ou um plano 

de aula. Então, como esse módulo temático, ele foi projetado pra mais ou menos duas 

a três semanas de execução, isso foi importante porque eu enquanto professora, eu 

tinha uma visão mais ampla de tudo aquilo que tinha que ser trabalhado durante esse 

período de tempo. E isso possibilitava...pra que eu reconhecesse os objetivos que eu 

queria com cada atividade, porque eu sabia quais eram as atividades que viriam em 

seguida. 
 

Com relação ao seguinte questionamento realizado ao professor: “Pensando nas 

atividades desenvolvidas ao longo do MT, com relação a sua prática pedagógica, você agiria da 

mesma maneira ou de forma diferente em alguma situação? Por exemplo, questões relacionadas 

ao comportamento, postura, conduta frente aos estudantes, entre outras”. O docente 

inicialmente menciona que o planejamento foi o mesmo, entretanto foi aplicado para três turmas 
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diferentes que possuem ritmos de aprendizagem diferentes, sendo importante a reflexão do 

educador sobre esse aspecto.  

O docente também menciona algumas questões burocráticas da escola que não foram 

levadas em consideração no momento do planejamento inicial do Módulo Temático, como por 

exemplo, o tempo para a realização da chamada e de deslocamento da sala de aula para outros 

espaços escolares. Buscando refletir sobre a sua atuação em sala de aula, o professor salienta 

as seguintes questões:  

 

E.10.5 Então...refletindo um pouco sobre a minha prática pedagógica quanto ao 

planejamento, poderia se pensar em estender um pouco mais o módulo temático pra 

conseguir contemplar mais essa parte da pesquisa em sala de aula. No entanto, a gente 

precisa levar em consideração também o currículo escolar, a gente tem um currículo 

que deve ser contemplado ao longo do sexto ano, então isso também as vezes impede 

um pouco, deixa mais engessado alguns temas que a gente trabalha durante a aula. A 

gente precisa colocar alguns limites de tempo pra trabalhar esses temas, com o 

objetivo de conseguir trabalhar uma parte mais geral dos temas do sexto ano, assim 

sobre o meio ambiente. Mas então, é uma coisa que não depende só do professor e 

sim de toda a estrutura da escola.  

 

Para finalizar a entrevista perguntamos ao professor qual a percepção da escola 

posteriormente ao trabalho desenvolvido, sendo mencionado que:  

 

E.10.5 Bom, a escola foi bem interessada desde o início, a proposta desse projeto, 

dessa aplicação, de um curso de formação continuada, ficaram felizes pela professora 

da escola ter buscado a formação continuada, e estar retribuindo essa formação 

continuada para o ambiente escolar onde trabalha. Então, foi possível perceber essa 

constatação da escola quanto a parte positiva do projeto né, porque eles convidaram a 

escrever um pequeno relato para colocar na revista da escola, sobre como foi o 

desenvolvimento desse projeto. Então, eu sinto que eu servi de exemplo para a 

motivação dos meus colegas docentes da escola também, então eles querem divulgar 

aquilo que é feito em sala de aula, aquilo que deu certo, e essa motivação dos 

professores principalmente né. E também pra retomar para os outros professores da 

escola a importância da formação continuada ser constante, e não apenas as formações 

que a escola fornece, a escola sempre incentiva os professores buscarem além da 

formação que a própria escola fornece no decorrer do ano. 

 

De um modo geral, a aplicação do Módulo Temático com os estudantes da educação 

básica transcorreu de acordo com o que foi planejado, apesar de serem realizadas algumas 

modificações no planejamento com o intuito de reduzir o tempo de aplicação na escola. Após 

o período de aplicação do Módulo Temático e a realização da entrevista com o D10, foi 

elaborado pela pesquisadora um feedback, que foi enviado por e-mail a todos os professores 

participantes do curso de formação continuada, contendo algumas considerações sobre a 

implementação das atividades na escola (APÊNDICE R). Joyce e Showers (1980) mencionam 
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que o feedback é estruturado com base em observações das situações de sala de aula e a posterior 

reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. 

Ressaltamos que o apoio da coordenação da escola e a dedicação e empenho do docente 

foram fundamentais para que as atividades fossem realizadas. Conforme mencionado 

anteriormente pelo D10, a participação em cursos de formação continuada contribui para a 

formação profissional do docente e para toda a comunidade escolar, pois além de serem 

realizadas atividades voltadas aos estudantes, encorajam os demais professores a buscarem um 

contínuo aprimoramento de sua prática.   

 

5.5 AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

No último encontro do curso de formação continuada os professores responderam a um 

questionário final que tinha por objetivo avaliar o programa de desenvolvimento profissional 

que estava em fase de finalização. Para isso, solicitamos a eles que assinalassem alguns 

questionamentos estruturados com base em critérios de valor, mérito e êxito, bem como que 

expusessem a sua opinião e possíveis sugestões quanto as atividades desenvolvidas 

evidenciando aquelas que mais lhe interessaram. Ao final, os professores realizaram uma 

autoavaliação referente ao seus envolvimento e participação no curso de formação continuada.  

Como forma de organização dos resultados, apresentaremos cada uma dessas análises 

separadamente, de acordo com as seguintes seções: 1) critérios de avaliação do curso de 

formação continuada; 2) opiniões e sugestões dos professores; 3) atividades em evidência; 4) 

autoavaliação. 

 

5.5.1 Critérios de avaliação do curso de formação continuada 

 

Na primeira atividade do questionário inicial solicitamos aos professores que 

assinalassem, de acordo com a escala Likert (APÊNDICE J) a opção mais adequada para as 11 

afirmativas apresentadas, distribuídas em critérios de valor, mérito e êxito. Para a primeira 

afirmativa de valor, “as atividades desenvolvidas ao longo do curso de desenvolvimento 

profissional é uma contribuição para a área de ensino de ciências”, todos os professores 

atribuíram o valor 5 (concordo totalmente), enfatizando a importância do curso de formação 

continuada para a área do conhecimento.  
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Para o segundo critério de valor: “As atividades desenvolvidas contribuíram para a 

reflexão da sua prática profissional e possível mudança da mesma”, os docentes D2, D8 e D9 

atribuíram o valor 4 (concordo parcialmente). Dentre eles, somente o D2 apresentou uma 

justificativa, ressaltando que: “Como prof de Matemática a reflexão é contínua e sempre busco 

novas metodologias e teorias. Na disciplina de ciências como é a primeira vez que atuo no 9º 

ano foi de fundamental importância”. Apesar desse docente ter atribuído um valor 4 para o 

critério referente à prática reflexiva, percebemos por meio de sua justificativa que os momentos 

de reflexão docente, oportunizados ao longo do curso de formação continuada, foram 

fundamentais para o seu aprimoramento profissional. Os demais professores atribuíram o valor 

5 para essa afirmativa.  

Na terceira afirmativa, “A estrutura do módulo temático é moralmente aceitável para a 

sua aplicação em sala de aula”, todos os professores concordam totalmente sendo atribuído o 

valor 5. Para a quarta afirmativa: “O módulo temático está baseado na evidência da 

investigação, avaliação ou experiência crítica e inclui procedimento para a análise das 

atividades desenvolvidas”, 9 dos 10 professores concordaram totalmente, apenas o D4 

concordou parcialmente entretanto não apresentou justificativa para a sua resposta. 

O primeiro critério de mérito está relacionado à diversidade de possibilidades do 

Módulo Temático, o qual permite variações quando a utilização de diferentes metodologias de 

ensino com os estudantes do ensino fundamental e médio. Todos os professores concordaram 

totalmente quanto à possibilidade de diferentes abordagens no âmbito escolar. A afirmativa 

relacionada ao incentivo: “O curso apresentou incentivos positivos para que os professores 

participassem tanto no planejamento quando na implementação na classe”. Oito professores 

concordaram totalmente e os docentes D8 e D9 concordaram parcialmente, porém não 

apresentaram justificativas. Acreditamos que o valor atribuído refere-se ao incentivo quanto à 

implementação do MT na classe, pois ao final optamos por deixar os professores livres quanto 

à escolha para desenvolver ou não o planejamento com os seus estudantes.  

A primeira afirmativa referente ao item manutenção, “As atividades realizadas 

inicialmente contribuíram para o desenvolvimento do módulo temático” todos os professores 

concordaram totalmente, o que demonstra a importância de serem abordados os temas de 

interesse dos professores e os pressupostos teóricos à elaboração do Módulo Temático. Quanto 

ao tempo de realização do curso de formação continuada, 6 docentes concordaram totalmente 

com relação a frequência do curso de formação continuada. Os docentes D4, D8, D9 e D10 

concordaram parcialmente, sendo que somente o D10 justificou a sua resposta: “Devido o 
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choque de horários, não pude comparecer em todos os encontros”. Relembramos que os 

encontros foram realizados mensalmente aos sábados, entretanto, algumas escolas realizam 

aulas neste dia, o que inviabiliza a participação do professor em atividades de formação 

continuada pois geralmente não são liberados pela escola.    

 Perguntamos aos professores se o MT é coerente com seus planos de trabalho e se está 

relacionado com as circunstâncias da classe, sendo válido pela sua utilidade. Nove dos dez 

professores concordaram plenamente, o D4 concordou parcialmente, entretanto não apresentou 

justificativas para a sua resposta. Quanto aos critérios de êxito, relacionados aos objetivos do 

MT e a explicitação das atividades pelo formador, todos os professores concordaram 

plenamente, sendo mencionado pelo D10: “muito prestativa a formadora”. 

 

5.5.2 Opiniões e sugestões dos professores 

 

Além dos critérios de valor, mérito e êxito solicitamos aos professores que comentassem 

um pouco mais a respeito da sua opinião sobre o curso de formação continuada que foi 

oferecido, bem como apontassem críticas e/ou sugestões com o intuito de enriquecer e 

aprimorar as atividades que estruturam a formação docente. A partir das produções textuais dos 

professores surgiram 5 subcategorias emergentes, sendo três delas relacionadas com a opinião 

sobre o curso de formação continuada, e duas referentes às sugestões dos professores, conforme 

estão apresentadas no Quadro 48, juntamente com identificação dos docentes que fazem parte 

das respectivas subcategorias.  

 

Quadro 48 – Opiniões e sugestões dos professores sobre o curso de formação continuada 

 

Opinião sobre o curso de formação continuada 

Subcategorias Docentes 

Novas aprendizagens e abordagem de diversos assuntos 
D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, 

D9, D10 

Troca de experiências entre os professores D2, D3, D5 

Reflexão sobre a prática docente D1, D10 

Algumas sugestões dos professores 

Subcategorias Docentes 

Organização e estrutura do curso D1, D3, D5, D6, D9 

Oferta do curso de formação continuada D4, D7, D8, D10 
 

Fonte: Autor. 
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Conforme o apresentado no Quadro 48, para a subcategoria “novas aprendizagens e 

abordagem de diversos assuntos”, nove dos dez professores ressaltaram que no curso de 

formação continuada diferentes assuntos foram abordados, o que contribui para um 

aprimoramento da prática docente. Além disso, os docentes D1 e D10 mencionam que o curso 

de formação continuada possibilitou um repensar e refletir sobre a sua prática, conforme 

apresentado a seguir: 

 

QF.1.1 Eu achei excelente. Acredito que todos os professores que participaram 

ficaram satisfeitos com relação a toda estrutura do curso, pois vários assuntos foram 

abordados de forma com que nós professores conseguíssemos repensar e refletir sobre 

a nossa prática. 

 

QF.10.1 O curso possibilitou novas aprendizagens relacionado a metodologias de 

ensino, além de possibilitar reflexões sobre a prática docente. 

 

Três docentes apresentaram em seus escritos que o curso de formação continuada 

possibilitou a troca de experiências entre os participantes, conforme descrito pelo D5: “Ótimo 

curso, além dos conhecimentos proporcionou uma integração entre os professores com trocas 

muito ricas”. Dentre as sugestões, 5 professores mencionaram em seus relatos a organização e 

a forma como o curso foi estruturado.  

 

QF.3.3 O curso foi muito bem pensado e organizado, os encontros são dinâmicos, não 

tornando-se cansativos. A profª Thais sempre disposta a ajudar na construção das 

atividades propostas. Obrigada! 

 

QF.6.3 O curso foi muito bom, o horário bem adequado, bem livre ao diálogo e trocas 

de ideias entre professores. 

 

Quanto ao período de realização do curso de formação, o D9 apresentou como sugestão 

a realização de encontros condensados: “O curso foi interessante e com ótimas trocas e 

aprendizado, porém ficou um pouco cansativo ser aos sábados com encontros mensais. 

Sugeriria ser condensado em um mês com dois turnos talvez, ou com partes utilizando EAD”. 

Para a subcategoria “oferta do curso de formação continuada”, quatro docentes sugeriram que 

o curso continuasse a ser oferecido aos profissionais da educação básica, sendo realizado até 

mesmo no próprio ambiente escolar, conforme as transcrições dos docentes D4, D8 e D10. 

 

QF.4.3 Sobre o curso, somente elogios. Parabéns! 

Sugestões: a possibilidade de proporcionar esse curso nas Escolas, durante o período 

de formação continuada (lócus de estudo), com a participação também de 

coordenadoras pedagógicas, orientadoras e professores gestores. Tenho a impressão 

de que o envolvimento com os demais segmentos da comunidade escolar no processo 

ensino-aprendizagem, a eficácia dessa modalidade de ações seriam possíveis, diante 
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do quadro caótico da educação, na atualidade. É necessário um respaldo pedagógico 

na Escola, para que esse tipo de trabalho se efetive. 

 

QF.8.3 A formação foi muito válida para a minha formação pessoal e profissional, 

muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados. Todo ano deveria ter um curso 

de formação de tempo longo oportunizado pela universidade para os professores da 

educação básica 

 

QF.10.3 Gostaria de parabenizar os organizadores do processo formativo, pelas 

ótimas contribuições sobre possibilidades na prática docente. Seria interessante se 

fosse possível disseminar o curso para um número maior de professores, por exemplo, 

nas semanas de formação das escolas. 

 

Também solicitamos aos professores que comentassem quais foram os assuntos e 

atividades que mais lhe chamaram a atenção ao longo do curso, podendo ser apontado mais de 

um assunto. A Figura 25 apresenta os assuntos mencionados e o respectivo número de docentes 

em cada um dos tópicos.  

 

Figura 25 – Assuntos evidenciados pelos professores em formação continuada 

 

  

 

Fonte: Autor. 

 

Os assuntos mais mencionados pelos professores foram a estrutura e elaboração do 

Módulo Temático e as palestras realizadas ao longo do curso de formação. O docente 2 

menciona como tópicos que mais lhe chamaram a atenção a Taxonomia de Bloom e a 

construção do Módulo Temático. O D10 apresentou um destaque também para o Módulo 

Temático e para as palestras realizadas, conforme podemos evidenciar nas transcrições a seguir: 

  

QF.2.2 A Taxonomia de Bloom me chamou muito a atenção, pois não conhecia e ela 

possibilita estruturar melhor o planejamento de atividades e até do plano de aula. E a 
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construção do módulo temático, pois teve maior envolvimento do participante do 

curso. 

 

QF.10.2 Foi interessante aprender a estrutura do módulo, compreender os verbos para 

elaborar as atividades, pensando nos níveis de complexidade das mesmas, para 

potencializar a aprendizagem dos estudantes. As palestras também foram 

interessantes e motivadoras para a elaboração do módulo temático. 

 

O D8 ressalta que “os momentos de reflexão das práticas desenvolvidas em sala de aula, 

as possibilidades de mudanças com as metodologias [...] e o planejamento que sem dúvida foi 

o que mais marcou para a minha formação”. O D1 apontou a atividade realizada no primeiro 

encontro, a árvore conceitual sobre o currículo, como sendo a que mais lhe chamou a atenção: 

“[...] Para minha formação acredito que a parte da abordagem sobre o currículo foi a que mais 

me chamou a atenção, pois consegui compreender que o currículo não é apenas uma listagem 

de conteúdos”. Ao longo dos encontros do curso de formação continuada dialogamos sobre as 

diferentes concepções de currículo, bem como reforçamos que o currículo escolar não é 

constituído apenas pelos conteúdos a serem trabalhados em cada componente curricular, e sim 

contempla as diferentes experiências de aprendizagem, avaliação, saberes, políticas 

curriculares, multiculturalismo, diálogo, entre outros. (JAEHN, 2012; MOREIRA, A., 1999; 

MOREIRA, 2002). 

 

5.5.3 Autoavaliação 

 

Ao final das atividades também solicitamos aos professores que atribuíssem um valor 

de 0 a 10 quanto ao seu envolvimento e participação no curso de formação continuada. Cinco 

dos dez professores lhe atribuíram um valor 8 e o D3 o valor 9, devido ao não comparecimento 

em todos os encontros do curso e o empenho quanto à busca de mais informações sobre os 

assuntos abordados.  

 

Poderia ter buscado mais informações extra sobre alguns temas abordados, alguns já 

tinha conhecimento como a resolução de problemas. O que não exclui a possibilidade 

de busca-los sempre que for utilizá-lo em sala de aula quando tiver dúvida. (D2). 

 

Pois não pude comparecer em todas as atividades e não cumpri com o prazo de todas 

as tarefas. (D7). 

 

Dois docentes atribuíram o valor 10, pois acreditam que se esforçaram ao máximo para 

realizar as atividades e comparecer aos encontros. O D1 menciona que:  
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Eu busquei me envolver em todas as etapas do curso, fiz o possível e o impossível 

para estar presente em todos os encontros (fora um que estava estudando para o 

concurso). Com relação as atividades propostas fiz tudo no tempo estabelecido e 

sempre busquei dar o meu melhor. (D1). 

 

A autoavaliação do D5, sendo atribuído o valor 6, também refere-se ao não 

comparecimento em dois encontros do curso de formação, sendo mencionado que “sempre que 

vim, participei e gostei muito, mas tenho duas faltas, uma eu estava doente e outra esqueci do 

encontro (imperdoável)”. Apresentamos a seguir a transcrição da autoavaliação do D4: 

 

Prefiro conceituar a minha participação, sendo que, a meu ver, ela foi boa. Gostei 

muito das atividades e de ter participado do curso, porém não estive presente em todos 

os momentos, sendo este o principal motivo de meu envolvimento não ter sido 100%. 

(D4). 

 

O D4 optou por conceituar a sua participação, sendo considerada boa apesar de não ter 

comparecido em alguns momentos do curso de formação.  

 

5.6 CAPTANDO O NOVO EMERGENTE 

 

A escolha do nome dessa seção está relacionada à última etapa da análise textual 

discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011), onde há a produção de metatextos que expressam as 

compreensões atingidas após os processos de desmontagem dos textos e o estabelecimento de 

relações. Os autores mencionam que este é um processo construtivo que tem por finalidade a 

compreensão dos fenômenos investigados. Nesse sentido, o elemento aglutinador será a 

expressão da trajetória de cada um dos docentes ao longo do desenvolvimento do curso de 

formação continuada.  

Até este momento apresentamos e discutimos as categorias e subcategorias a fim de 

apresentar um panorama geral sobre as ideias, opiniões e concepções dos docentes quanto aos 

diversos assuntos abordados ao longo do processo formativo. Neste momento voltaremos o 

olhar para cada um dos docentes, buscando compreender e analisar o seu caminhar ao longo 

dos encontros desenvolvidos.  

O D1 por encontrar-se na fase de entrada/estabilização da carreira docente, é possível 

perceber um anseio quanto ao aprimoramento da sua prática profissional, pois demonstra o 

interesse em conhecer diversas ferramentas e metodologias a fim de contribuir para o processo 

de ensino e aprendizagem. Dentre as suas expectativas, foi evidenciado o seu desejo em 

desenvolver um processo de reflexão sobre a prática pedagógica. Ao longo de nossos encontros 
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foi possível perceber que o docente se preocupa não somente com a aquisição dos 

conhecimentos, mas também considera fundamental os sentimentos, pensamentos e ações dos 

seus estudantes. Essa característica do professor foi percebida principalmente quando expressou 

por meio de uma produção textual que o ambiente de sua sala de aula estava associado à 

motivação dos estudantes, que, por vezes, demonstravam desinteresse em sua aula. Também 

percebemos que este é um professor que busca trabalhar com questões do cotidiano dos 

estudantes, bem como procura realizar diversos questionamentos em sala de aula.  

Percebemos que apesar do seu anseio em refletir sobre a prática docente, os relatos de 

seu diário de aula, na sua grande maioria foram caracterizados como reflexões referenciais, 

sendo descritas as atividades de sala de aula e o comportamento dos estudantes ao longo da 

realização das atividades. Acreditamos que essa dificuldade em realizar uma reflexão mais 

expressiva está relacionada à sua característica como docente, o qual não considera apenas a 

aquisição de conhecimentos, e sim os sentimentos, pensamentos e ações do estudante.  

Este processo inicial de reflexão foi muito importante para o docente, pois ao final do 

curso de formação continuada foi mencionado por ele como sendo um dos aspectos positivos 

do processo formativo. Conforme apresentado anteriormente, em sua autoavaliação o docente 

mencionou o seu empenho para a realização de todas as atividades que foram propostas.  

Quanto a minha visão como professora formadora, o D1 se envolveu nas atividades do 

curso de formação continuada, apesar de se encontrar em uma fase de transição da carreira 

docente, pois no período de realização do curso de formação estava em busca de uma nova 

oportunidade de docência, justamente com o intuito de ser afirmar na carreira profissional, 

conforme descrito por Huberman (1995).  

O docente 2 apesar de se encontrar na fase de diversificação, que corresponde ao período 

de 7 a 14 anos de carreira docente, apresenta muitas dúvidas e questionamentos quanto ao 

trabalho como docente no componente curricular ciências, pois era a primeira vez que lecionava 

nessa disciplina, no entanto possui formação em Matemática. Desta forma, o docente buscou o 

curso de formação continuada com o intuito de um aprimoramento de sua prática docente. Ao 

longo do desenvolvimento do curso foi possível perceber que o professor busca estruturar um 

trabalho com base na realização de questionamentos aos estudantes, bem como estimula a 

participação principalmente com a realização de grupos de trabalho.   

Acreditamos que ao longo de sua trajetória docente foram discutidas as questões 

relacionadas ao currículo escolar, pois apresentou uma visão mais ampla sobre o assunto, o qual 

engloba os conteúdos, as metodologias e a avaliação escolar. Apesar da reflexão docente não 
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ser um item mencionado pelo professor no primeiro momento do curso de formação, ao ser 

proposta a elaboração dos diários de aula, o professor estruturou a maioria de seus relatos de 

acordo com uma reflexão referencial/expressiva, apresentando as descrições dos fatos, 

relatando o envolvimento dos estudantes, bem como expressando os seus momentos de 

desmotivação em sala de aula. Dentre os assuntos evidenciados pelo docente como sendo mais 

interessantes para ele foram a Taxonomia de Bloom e a elaboração do Módulo Temático, bem 

como foi ressaltada a importância dos momentos de reflexão sobre a prática docente, o que 

evidencia o envolvimento do professor na elaboração dos diários de aula.  

Ressalto que este docente sempre foi muito quieto durante os encontros, sendo poucas 

as vezes em que manifestou a sua opinião e trocou informações com o grupo de colegas. No 

entanto, acredito que o diário de aula foi um instrumento bem aceito por parte desse professor, 

pois a escrita possibilitou um processo de reflexão sobre a sua ação. Outro aspecto a ser 

considerado é o comprometimento do docente com o curso de formação continuada, pois apesar 

de todas os contratempos dos primeiros meses de gestação se manteve frequente na maioria dos 

encontros, não comparecendo em apenas um dos sete encontros realizados.   

O docente 3 se encontra na fase inicial de sua carreira docente, fase de 

entrada/estabilização, demonstrando um entusiasmo em aprender sobre diferentes assuntos e, 

principalmente, trocar experiências entre os colegas do curso. Ao longo do curso de formação 

foi possível evidenciar aspectos relacionados ao seu interesse no processo de aprendizagem dos 

estudantes, pois refere-se ao seu ambiente de sala de aula como sendo um espaço em que os 

estudantes possuem liberdade para expressar as suas ideias e discutir sobre diversos assuntos. 

Dentre as atividades que desenvolve em sala de aula foram citadas a elaboração de esquemas, 

aulas expositivas e exercícios realizados em grupos. 

Ao trabalharmos com as concepções de currículo o docente demonstrou um certo 

conhecimento, sendo apresentada uma visão mais geral sobre o assunto, descrevendo que o 

currículo é o norteador do processo de ensino e aprendizagem. Acreditamos que esta visão de 

currículo foi construída a partir de sua recente experiência de trabalho na coordenação escolar.  

Com relação às características dos seus relatos do diário de aula, metade de suas escritas 

estavam estruturadas de acordo com uma reflexão expressiva, em que o professor refletiu sobre 

a sua prática docente e sobre os seus sentimentos frente à situação de sala de aula. Também 

apresentou dois relatos com uma escrita mista, referencial/expressiva, sendo descritas as 

atividades realizadas, sobre a conduta dos estudantes assim como a do professor.  
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Acreditamos que esta atividade foi muito importante para o processo formativo do D3, 

pois no último encontro mencionou como aspecto positivo a reflexão sobre a prática docente, 

bem como evidenciou a palestra sobre oficinas temáticas pois considera uma metodologia de 

grande potencialidade que permite aos estudantes transitarem pelas diferentes áreas do 

conhecimento.    

Com relação a minha visão sobre o D3, ressalto que ele se demonstrou muito 

comprometido e participativo em todos os momentos do curso de formação. Sempre fez o 

possível para se fazer presente nos encontros, pois mora na cidade de Bagé-RS. Nos momentos 

de socialização e troca de experiências entre os colegas, sempre contribuía com relatos, dúvidas 

e experiências trazidas de sua escola de trabalho. Dentre os relatos informais, o docente 

mencionou que acreditava que algumas situações aconteciam somente na sua comunidade 

escolar, e por meio do diálogo com os colegas do curso ele percebeu que essa realidade também 

era vivenciada pelos demais docentes. 

Ao analisarmos o caminhar do D4 ao longo dos encontros, visualizamos um professor 

que já possui uma boa experiência docente, apresentando mais de 20 anos de carreira. De acordo 

com as fases da carreira docente descritas por Humberman (1995), esse professor está em um 

momento de transição da fase de reposicionamento, onde há um sentimento de rotina e, por 

vezes, questionamentos quanto a continuidade da carreira docente, para a fase de serenidade e 

distanciamento afetivo ou conservadorismo. Apesar de sua bagagem profissional o D4 busca 

por aprimoramentos em sua prática pedagógica, bem como almeja a troca de ideias entre os 

colegas.  

Ao longo de nossas conversas foi possível perceber que o docente se preocupa não 

somente com a aprendizagem dos conhecimentos científicos, mas também apresenta uma visão 

dialógica e problematizadora conforme as ideias de Paulo Freire. Por considerar os sentimentos 

e ações dos estudantes, descreve o seu ambiente de sala de aula estando associado ao interesse 

e motivação dos alunos em aprender. Apesar do diálogo em sala de aula, o professor na maioria 

das vezes estrutura as suas aulas de modo tradicional na forma de aulas expositivas, sendo 

mencionado por ele que, quando possível, realiza atividades experimentais e jogos didáticos 

com seus estudantes.  

Quanto às concepções sobre o currículo escolar apresentou uma visão ampla e bem 

amadurecida sobre o assunto, atribuindo ao currículo um caráter dinâmico o qual deve ser 

constantemente discutido e repensado. Em seus relatos de sala de aula, acreditamos que por 

possuir uma visão mais humanista sobre o processo de aprendizagem, a maioria de seus relatos 



204 

 

foram escritos e classificados de acordo com uma reflexão referencial/expressiva. Ao final dos 

encontros o D4 relatou que o curso de formação continuada contribuiu para o aprimoramento 

de sua prática docente, sendo evidenciado o Módulo Temático como possibilidade para a 

realização de um trabalho mais contextualizado e integrador. 

O D4 não participou ativamente do processo de formação continuada, pois foi 

infrequente em alguns momentos. Entrei em contato diversas vezes com o docente para que não 

desistisse do curso de formação, sendo relatado por ele uma desmotição com a carreira docente, 

especialmente devido a greve dos professores estaduais realizada no ano anterior e no mesmo 

ano de implementação do curso. Mencionou também que estava estudando para concurso em 

outras áreas do conhecimento, pois estava desanimado com a docência. Entretanto, após essa 

conversa o docente retornou a participar dos encontros, entregando posteriormente as atividades 

que não havia realizado.  

O docente 5 se envolveu em todas as atividades do curso de formação continuada. 

Dentre as suas expectativas demonstrou o seu anseio em aprimorar a sua prática docente, bem 

como conhecer colegas de trabalho e outras realidades de ensino. Em suas produções textuais 

mencionou a oportunidade de momentos de diálogo em sala de aula, com a realização de aulas 

expositivas, práticas e atividades de pesquisa. Para a construção da árvore conceitual sobre o 

currículo o docente apresentou uma visão ampla, ressaltando que é tudo o que acontece no 

ambiente escolar.  

Por apresentar um tempo de docência maior (15 a 20 anos), esse professor encontra-se 

na fase de reposicionamento, entretanto, não demonstrou estar passando por uma fase de 

questionamentos ou crise com relação à prática pedagógica, se aproximando ao que está 

descrito para a fase de diversificação, em que o professor está empenhado para a realização de 

aulas mais dinâmicas e está aberto à experimentar novas práticas de sala de aula.  

Não identificamos relatos com reflexões referenciais no diário de aula do D5, sendo 

exercitado por ele reflexões mais expressivas e um misto entre referencial e expressiva, 

indicando uma reflexão mais voltada para a análise de seus sentimentos e ações perante a classe.    

Ao final salientou que o curso de formação continuada oportunizou momentos de troca de 

experiências entre os professores, bem como elogiou as palestras realizadas, a articulação da 

formadora e os trabalhos que foram desenvolvidos, que se encaixam nos currículos dos 

diferentes componentes curriculares.  

Percebemos que o docente 5 foi muito participativo ao longo dos encontros, sempre em 

busca de novos conhecimentos para serem levados ao ambiente escolar. Além disso, percebi 
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que esse docente se envolveu bastante durante a elaboração do Módulo Temático, sugerindo 

diversas atividades para serem utilizadas no planejamento. Foi possível perceber que essa 

parceria entre os docentes foi muito valiosa pois era constituído por dois docentes que possuíam 

pouco tempo de carreira docente e o D5 que apresentava uma maior vivência da profissão.  

Ao longo do curso de formação continuada o docente 6 demonstrou uma certa timidez 

durante a realização das atividades, não expressando muito a sua opinião no grande grupo de 

professores, o que pode estar relacionado a sua primeira participação em um curso de formação 

docente. Apesar de ter mencionado como uma de suas expectativas o diálogo com os demais 

profissionais da área.  

Ao dialogarmos sobre o processo de ensino e aprendizagem e as atividades realizadas 

em sala de aula, o docente deixa claro a sua visão de que o professor é o mediador das atividades 

e os alunos os protagonistas do conhecimento. Apesar de propiciar um ambiente em que os 

estudantes possuem liberdade para perguntar sobre diversos assuntos e conteúdos, percebemos 

que o professor é tímido quanto à diversidade de metodologias e ferramentas utilizadas em sala 

de aula, pois relatou que costuma utilizar questões do cotidiano para introduzir o conteúdo e, 

ao final, propõe a realização de exercícios.  

Ao construirmos a árvore conceitual o D6 apresentou uma visão de currículo mais 

restrita aos conteúdos a serem trabalhados em cada um dos componentes curriculares. Também 

observamos que a maioria de seus relatos de sala de aula foram estruturados com base em uma 

reflexão referencial, preocupando-se apenas em descrever as atividades realizadas e o 

comportamento dos estudantes, entretanto, observamos uma evolução em seus relatos, sendo 

que os três primeiros foram escritos de maneira “referencial” e nos posteriores surgiram 

reflexões expressivas e referencial/expressiva. 

Ao final o professor mencionou que o curso de formação continuada proporcionou 

novas aprendizagens, principalmente com relação a Taxonomia de Bloom que era desconhecida 

para ele. Percebemos que apesar do receio em explicitar as suas ideias sobre os assuntos, o D6 

realizou a maioria das atividades e se empenhou para a realização dos diários de aula, mesmo 

sendo os relatos escritos de forma breve. Acreditamos que o diálogo com os colegas seria 

favorecido se o D4 tivesse participado em um grupo de trabalho com outro docente que não o 

seu colega de escola. Essa parceria foi feita devido à facilidade de se encontrarem, pois ambos 

lecionam em uma escola estadual da mesma cidade. 

No primeiro encontro do curso de formação continuada o docente D7 apresentou como 

expectativas a necessidade de aprender novas estratégias para serem utilizadas no ensino de 
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Ciências, bem como realizar um trabalho conjunto com o grupo de professores. Apesar de se 

encontrar na fase 1 de acordo com o ciclo de vida dos professores proposto por Sikes (1985), o 

qual refere-se a docentes entre 21 a 28 anos, o mesmo se encontra na fase de diversificação 

(HUBERMAN, 1995) uma vez que possui entre 7 a 14 anos de docência. 

O D7 acredita que o processo de aprendizagem apresenta um caráter construtivo, 

entretanto menciona que essa construção do conhecimento geralmente não é percebida nas 

escolas. Descreve o ambiente de sua sala de aula como sendo harmonioso e até mesmo familiar, 

sendo que as atividades realizadas partem do senso comum dos estudantes para que sejam feitas 

as relações com o cotidiano e o posterior estudo de novos conceitos.  

Ao analisarmos os seus relatos presentes no diário de aula, identificamos os quatro 

primeiros como reflexões do tipo referencial, apresentando uma evolução quanto a sua reflexão 

docente, pois os dois últimos relatos foram reflexões referencial/expressiva. Ao final do curso 

de formação, o D7 mencionou o planejamento do Módulo Temático como sendo a atividade 

que mais lhe chamou a atenção. 

Durante os encontros o professor foi muito participativo nos momentos de discussões e 

trocas de ideias, sempre enfatizando o seu posicionamento sobre os diversos assuntos. Apesar 

de ter atrasado a entrega de algumas atividades, sempre cumpriu com o prometido e se 

empenhou ao máximo para realizar da melhor maneira possível. Acredito que o exercício da 

escrita no diário de aula foi fundamental para esse docente, pois apesar de sua excessiva carga 

horária de trabalho, este momento foi destinado exclusivamente para a reflexão sobre a sua 

prática profissional. 

O docente 8 encontra-se na fase de diversificação de sua carreira, período em que o 

professor busca aprimorar o seu conhecimento sobre as diversas ferramentas e metodologias de 

ensino existentes. Dentre as suas expectativas para o curso, mencionou um ambiente de troca e 

reflexão da prática docente, entretanto, apesar de serem propiciadas reflexões pontuais em todos 

os encontros, o docente não realizou a atividade de elaboração dos diários de aula. A sua 

concepção sobre o currículo escolar se restringiu aos conteúdos básicos planejados pela 

disciplina, bem como por meio de suas produções textuais explicitou as suas ideias quanto a 

aprendizagem, a qual se dá por meio da experiência e observação. 

A partir de seus relatos percebemos que os seus estudantes são participativos e que o 

professor buscar realizar diferentes atividades, como aulas expositivas, atividades 

experimentais e trabalhos de pesquisa em grupos. Corroborando com as suas expectativas, o 

docente apontou como atividades que mais lhe chamaram a atenção, os momentos de reflexão 
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sobre as práticas desenvolvidas em sala de aula, as diferentes metodologias de ensino que foram 

abordadas, bem como o planejamento do Módulo Temático. Apesar de não ter realizado os 

relatos de sala de aula, o docente foi muito participativo durante os encontros e procurou 

socializar as situações que ocorriam na instituição privada em que trabalhava, com o intuito de 

aproximar e/ou contrastar com os fatos vivenciados nas escolas estaduais e municipais.  

O D9 também explicitou o seu anseio em participar de um curso de formação continuada 

que haja trocas entre os colegas dos diferentes componentes curriculares, bem como a vontade 

em adquirir novos aprendizados, metodologias e ferramentas para serem utilizados no ensino, 

característica essa correspondente à fase de diversificação proposta por Huberman (1995). 

Conforme o relato ao longo dos encontros, as suas aulas são realizadas de diferentes 

formas, como aulas tradicionais e de laboratório, saídas de campo, utilização de recursos 

multimídia e paródias. Os estudantes possuem uma liberdade quando ao trabalho individual ou 

em grupos, sendo que o importante é a sua aprendizagem por meio da mediação do professor. 

Quanto aos seus relatos no diário de aula, oscilaram entre as diversas reflexões: referencial, 

expressiva e referencial/expressiva, o que fica claro que a forma como o docente reflete está 

associado aos diferentes momentos escolhidos para fazerem parte do diário. Quanto à sua 

participação, também buscou relatar aos colegas as situações vivenciadas em uma instituição 

federal, bem como frequentou a maioria dos encontros ao longo do ano letivo. 

Por fim, o D10 no início do curso de formação continuada demonstrou o desejo em 

refletir sobre a sua prática docente, bem como aprender novas metodologias para serem 

desenvolvidas em sala de aula. Com relação as concepções sobre o currículo escolar, o docente 

apresentou uma visão geral sobre o assunto, explicitando que é constituído pelos conteúdos, as 

metodologias e a avaliação, sendo estruturado com base no contexto escolar. Sobre os diálogos 

realizados sobre o ambiente de sala de aula, o docente mencionou como sendo tranquilo e 

aconchegante, sendo desenvolvido um trabalho com base na contextualização e com o uso de 

problematizações. 

Os relatos de seu diário de aula foram escritos de forma a propiciar uma reflexão 

referencial em alguns momentos, e referencial/expressiva em outros. Ao final dos encontros, o 

docente mencionou como sendo um dos pontos positivos as atividades de reflexão sobre a 

prática docente. Ressaltamos que esse professor foi o que aplicou as atividades com os 

estudantes da educação básica, sendo que além dos momentos reflexivos ao longo do curso de 

formação continuada foram propiciados outros momentos durante e após a aplicação do Módulo 

Temático.  
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Destaco o envolvimento desse docente com o processo formativo, pois apesar de todas 

as dificuldades enfrentadas referentes a liberação da escola para a participação do curso, fez o 

possível para entregar todas as atividades, além disso demonstrou vontade e comprometimento 

durante a aplicação do Módulo Temático no âmbito escolar.     

Esse olhar voltado para cada um dos docentes participantes do curso de formação 

continuada, nos possibilitou termos uma visão geral sobre o processo formativo. Percebemos 

que os professores se envolveram na realização das atividades propostas, pois durante a 

elaboração do Módulo Temático, dúvidas e dificuldades foram sempre dialogadas com a 

pesquisadora a fim de manter o envolvimento ao longo dos encontros.  

Buscamos sempre incentivar os professores quanto a reflexão de sua prática docente, 

visto que este é um exercício que muitas vezes não é realizado pelo professor. Também 

ressaltamos o empenho de todos os grupos na elaboração dos Módulos Temáticos, propondo a 

utilização de diferentes ferramentas e metodologias de ensino, muitas delas abordadas nos 

primeiros encontros do curso de formação continuada.  

Por meio da análise dos dados obtidos nesta tese, reafirmamos a contribuição dada aos 

professores que participaram do “Módulo Temático no Ensino de Ciências”, curso que aliou 

momentos de reflexões da prática docente, a abordagem de temas de interesse dos professores 

e a elaboração de Módulos Temáticos como metodologia a ser utilizada no Ensino de Ciências.   
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início desta jornada acadêmica começamos a organizar um curso de formação 

continuada aos professores de Ciências da educação básica, com o objetivo de apresentar a 

estrutura de um Módulo Temático que tem como pressupostos teóricos a realização de uma 

abordagem temática e a associação com os níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom.  

A partir deste momento sentimos a necessidade de realizar uma análise em periódicos 

científicos nacionais e internacionais a fim de verificar como estavam sendo desenvolvidos os 

cursos de formação continuada para os professores de Ciências da educação básica. Nos 

surpreendeu o baixo número de trabalhos encontrados que se referem a cursos de formação 

continuada publicados no período de 2006 a 2016, muitos deles estruturados de forma 

disciplinar, ou seja, voltados apenas para professores de Química, Física ou Biologia. Ao 

realizarmos a leitura deste material de análise, verificamos que dentre as 68 publicações apenas 

13 relataram cursos de formação continuada para os professores que integram a área de Ciências 

da Natureza do ensino médio. Me surpreendi com este pequeno número, visto a ênfase dada 

nos documentos oficiais que regem a educação básica brasileira sobre a importância da 

realização de uma contextualização no ensino de ciências.  

Analisando essas treze publicações, o que mais me chamou a atenção foi a carência de 

uma abordagem de assuntos relacionados à reflexão da prática docente. A detecção desta lacuna 

reforçou ainda mais o objetivo geral desta tese, que era possibilitar o aprimoramento da prática 

pedagógica dos professores de Ciências da educação básica por meio da realização de um curso 

de formação continuada, contemplando a elaboração de Módulos Temáticos e a reflexão 

docente. 

Em todos os momentos de planejamento, pesquisa e implementação das etapas 

procuramos retomar e analisar a nossa questão problematizadora: “A elaboração de Módulos 

Temáticos em um curso de formação continuada contribui para o desenvolvimento profissional 

dos professores de Ciências da educação básica?”. Estruturamos o nosso trabalho em cinco 

etapas as quais estavam relacionadas ao ciclo de investigação, constituído por momentos de 

planejamento, ação, descrição e avaliação da pesquisa.   

Ressalto que no primeiro ano de doutoramento tínhamos por objetivo realizar um curso 

de formação continuada no local de trabalho dos professores de Ciências da Natureza do ensino 

médio. Entretanto, após momentos de diálogo e de reflexão da pesquisa optamos por expandir 

esta oferta aos professores de Ciências do ensino fundamental, bem como aos que trabalham 

em escolas municipais, particulares e federais. Essa decisão foi tomada pois estávamos 
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buscando professores que possuíssem diferentes vivências e que trabalhassem em contextos 

diversos, pensando também que essa troca seria de grande importância para o desenvolvimento 

profissional dos professores.   

Sabíamos dos desafios que iríamos enfrentar ao ofertar um curso de formação 

continuada aos professores da região de Santa Maria-RS. Ao entramos em contato com as 

escolas percebi que a informação via e-mail não estava chegando ao quadro de professores, 

então busquei realizar uma visita presencial a fim de divulgar o curso de formação continuada, 

deixando nas escolas cartazes e folders de divulgação.  

Durante os 5 anos em que lecionei em escolas estaduais de Santa Maria presenciei 

diversos relatos de professores sobre a falta de oportunização de momentos de formação 

continuada. Por este motivo e por estar ofertando um curso gratuito esperava um número maior 

de inscritos. Reflito hoje sobre os motivos pelos quais os professores não aderiram ao curso, e 

penso que pode estar atrelado ao momento de fragilidade dos professores estaduais, os quais 

estavam calejados das greves realizadas em dois anos consecutivos. Associado a esse fator está 

a realização de um curso de formação continuada aos sábados pela manhã, momento 

considerado por muitos como de descanso de sua jornada de trabalho semanal.  

Realizamos encontros presenciais pois acreditamos que a troca de experiências entre os 

professores contribui para o seu desenvolvimento profissional, bem como propicia momentos 

de inquietações e reflexão sobre a docência. Os encontros mensais realizados entre os meses de 

maio a novembro de 2017 propiciaram uma interação entre a universidade e a escola, 

principalmente por meio da implementação de um curso de formação continuada em uma 

cidade universitária como Santa Maria-RS, sendo que na maioria das vezes não há esse contato 

do professor da educação básica com a instituição de ensino superior, realizando uma parceria 

para contribuir com a formação inicial e continuada de professores.  

No entanto, a frequência de alguns docentes oscilou no decorrer dos encontros, 

provavelmente por serem realizados de forma espaçada ou porque algumas realizam atividades 

aos sábados e não liberar os seus professores. Portanto, como sugestões futuras, proponho a 

realização de encontros quinzenais em um período de implementação de quatro meses, pois 

acredito que desta maneira os professores se manterão engajados quanto a participação nos 

encontros.  

Ressaltamos que os professores que participaram até o final do curso de formação 

continuada estiveram sempre em busca de seu aprimoramento profissional e pessoal. De acordo 

com a minha percepção, no decorrer dos encontros e com o aumento das relações entre os 
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docentes constituímos um excelente grupo de trabalho, com professores que estavam na fase de 

entrada da sua carreira, aqueles em uma fase de diversificação e os mais experientes.   

Acredito que este maior entrosamento entre os docentes ocorreu no momento da 

formação de grupos de trabalho para a elaboração dos Módulos Temáticos. Previamente a esta 

elaboração foram abordados diversos assuntos e temas de interesse dos professores, bem como 

a Taxonomia de Bloom e a ferramenta 5W2H.  

Quanto a utilização da ferramenta 5W2H, percebemos que os professores tiveram 

dificuldades em preencher este plano de atividades no momento prévio à elaboração do Módulo 

Temático. Os docentes preferiram planejar primeiramente as fases do MT para realizar o 

posterior preenchimento da ferramenta 5W2H. Ao propormos esta atividade como um 

pressuposto teórico à elaboração do Módulo Temático, acreditamos que a sua utilização iria 

facilitar e contribuir para o planejamento do MT, pois os docentes teriam inicialmente uma 

visão geral do todo, para que logo após fossem elaboradas as atividades específicas de cada  

uma das fases que compõem o MT. Apesar disto, reforçamos a ideia de que a ferramenta 5W2H 

pode ser utilizada no momento inicial do planejamento do professor, tornando-a um exercício 

frequente no planejamento de suas aulas.  

Devido à complexidade da Taxonomia de Bloom e o tempo necessário para a 

compreensão das fases do Módulo Temático, foi fundamental a realização dos encontros 

destinados para o diálogo constante entre a professora formadora e os docentes, estimulando o 

aprofundamento dos tópicos e a (re)estruturação do planejamento pelos grupos de trabalho. 

Esses momentos de estudo para a elaboração dos Módulos Temáticos foram essenciais pois, 

apesar de ainda serem apontados alguns ajustes a serem realizados nos planejamentos 

apresentados, todos os grupos mantiveram a estrutura do Módulo Temático e buscaram a 

realização de uma abordagem temática durante todas as fases propostas.  

Quanto a elaboração dos diários de aula, exercício de escrita que tem por intuito 

estimular a reflexão docente, foi possível perceber indícios de um processo de reflexão, o qual 

é lento e que necessita um exercício frequente. Ao apresentarmos esta atividade aos docentes, 

apesar de ter apresentado algumas orientações e sugestões de questionamentos que poderiam 

ser realizados, percebi um certo distanciamento dos professores quanto ao exercício da escrita.  

Por considerarmos este um processo inicial de reflexão, verificamos alguns relatos ainda 

tímidos, constando a descrição da turma e das atividades realizadas. Percebemos também que 

os docentes que possuem um tempo maior de carreira docente apresentaram relatos mais 

expressivos, demonstrando seus sentimentos e emoções. Também evidenciamos um avanço 
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quanto ao tipo de reflexão realizada por dois docentes, passando de uma reflexão referencial 

para referencial/expressiva. Devido aos encontros serem realizados mensalmente não foi 

possível estabelecer um diálogo entre formador e docente, sendo esta uma sugestão para 

possíveis utilizações deste instrumento de reflexão. 

Convidamos os grupos de trabalho constituídos no curso de formação continuada para 

aplicar seus Módulos Temáticos no âmbito escolar, cumprindo um dos objetivos propostos por 

esta tese. Devido ao currículo escolar, a disponibilidade do professor em implementar as 

atividades, bem como o pouco vínculo estabelecido com as instituições de educação básica, 

apenas um grupo de trabalho se disponibilizou a desenvolver as atividades na escola. Com base 

nos relatos do D10, verificamos a viabilidade da utilização de Módulos Temáticos aos 

estudantes da educação básica. Quanto à estrutura do Módulo Temático aplicado, não foram 

necessários ajustes quanto a sua ordem ou intencionalidade.  

O docente também realizou uma reflexão sobre a ação mencionando que a estrutura do 

Módulo Temático relacionada aos níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom favoreceu o 

trabalho do professor devido a possibilidade do acompanhamento do desenvolvimento do 

estudante em cada atividade.  

A fim de responder à nossa questão problematizadora, consideramos que o curso de 

formação continuada realizado com os professores de Ciências da educação básica contribuiu 

para o desenvolvimento profissional dos professores, bem como possibilitou a realização de um 

processo de reflexão docente e o estudo e elaboração de uma metodologia de ensino aplicável 

no âmbito escolar. Dentre os relatos dos professores no momento de avaliação final do curso 

de formação continuada, uma das sugestões foi oportunizar este curso de formação a outros 

docentes, desenvolvendo as atividades em diferentes contextos escolares, abrangendo todos os 

envolvidos na comunidade escolar. 

A partir do trabalho desenvolvido nesta tese, como contribuições futuras para a área de 

educação em Ciências, acreditamos que o Módulo Temático poderá ser utilizado pelos 

professores em formação inicial no momento do planejamento das diversas intervenções a 

serem realizadas no período de estágio curricular supervisionado. Evidenciamos que o Módulo 

Temático poderá contribuir não somente para a área de Ciências da Natureza, como também 

para as demais áreas do conhecimento, podendo até mesmo ser realizado um trabalhar 

interdisciplinar a partir da escolha de uma temática que seja relevante para o estudo dos 

diferentes componentes curriculares.  
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Buscando atender ao objetivo específico que ainda não foi alcançado, relacionado à 

estruturação de um material para a divulgação da metodologia de ensino, pretendemos elaborar 

esse material com o intuito de apresentar as fases que constituem o MT, bem como divulgar os 

planejamentos elaborados ao longo do curso de formação continuada enfatizando a autoria dos 

professores ao longo do processo formativo.   

Ao ser desenvolvida esta tese foram diversas as contribuições pessoais e profissionais, 

pois além de desempenhar a função de professora pesquisadora, realizei todo o processo de 

organização de um curso de formação continuada, sendo contatados profissionais da área da 

comunicação visual e do centro de processamento de dados da UFSM, realizada uma parceria 

com a 8ª Coordenadoria Regional de Educação do RS, bem como todo o apoio que tive dos 

meus colegas integrantes do LAEQUI. 

Foram quatro anos de muito estudo para que o curso de formação continuada e as fases 

que estruturam o Módulo Temático estivessem alinhavados para serem implementados e 

apresentados aos professores de Ciências da educação básica. Acredito que são riquíssimas as 

contribuições desta aproximação entre a universidade e a escola, pois são unidas as forças rumo 

a melhoria da qualidade de ensino básico, sem esquecer da valorização do profissional da 

educação por meio do incentivo e a constante oportunidade de participar em cursos de formação 

continuada de professores.     
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IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 
 
 

NOME:  

TELEFONE:  

CIDADE:  

E-MAIL:  

ESCOLA(S) EM QUE 
TRABALHA: 

 

SÉRIES ATUAIS DE 
TRABALHO: 

 

CARGA HORÁRIA:  
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OBJETIVOS DO CURSO 

OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar conjuntamente a metodologia de ensino denominada “módulo temático”, 
levando em consideração as necessidades formativas dos estudantes do ensino 
médio. Além disso, realizar momentos de discussões e reflexões sobre temas vigentes 
a respeito do Ensino de Ciências. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar momentos de reflexão e de troca de experiências sobre a prática 
pedagógica; 

 

• Contribuir para a formação profissional dos participantes do curso; 
 

• Realizar a leitura de textos que possam contribuir para a formação pedagógica 
do professor; 

 

• Apresentar aos professores diferentes metodologias de ensino através da 
utilização de exemplos de atividades que podem ser realizadas em sala de aula; 

 

• Levantar discussões a respeito das dificuldades enfrentadas na carreira 
docente; 

 

• Oportunizar momentos de discussões e trocas de experiências entre os 
docentes sobre o currículo no  

 

• Apresentar aos professores o uso de temáticas no Ensino de Ciências, através 
da exposição dos trabalhos temáticos realizados pelo grupo LAEQUI. 

 

• Trabalhar com as seguintes metodologias de ensino: ferramenta 5W2H e 
taxonomia de Bloom, as quais irão contribuir para o planejamento das aulas dos 
docentes; 

 

• Realizar a leitura de textos sobre os conhecimentos procedimentais, 
atitudinais e conceituais, bem como sobre as competências no ensino de Ciências, 
para a posterior troca de opiniões e ideias entre os professores; 

 

• Desenvolver um trabalho temático utilizando a temática de interesse de cada 
grupo de participantes; 
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• Realizar uma pesquisa sobre a temática escolhida, desenvolver um 
planejamento em grupo e apresentar o módulo temático desenvolvido aos 
participantes, a fim de trocar ideias e experiências entre os docentes; 

 

• Aos interessados, aplicar o módulo temático com os alunos do ensino médio; 
 

• Levar aos demais participantes os pontos positivos e negativos quanto ao 
desenvolvimento da atividade realizada; 

 

• Elaborar um livro sobre os módulos temáticos construídos ao longo do curso; 
 

• Possibilitar aos professores a utilização de uma metodologia de ensino que 
facilite o planejamento de suas aulas e que, ao mesmo tempo, apresente 
elementos essenciais para a aprendizagem dos estudantes. 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  
Mês Data Assunto 

Maio 

 
 
 

06/05 

Refletindo sobre a prática 
- Expectativas quanto ao curso; 

- Reflexões sobre a prática docente; 
- Currículo no Ensino de Ciências (Ensino Médio Politécnico, 
Base Nacional Comum Curricular, Medida Provisória sobre o 

Ensino Médio). 

Junho 03/06 
Trabalhando com temas vigentes no Ensino de Ciências 

-Resolução de problemas;  
-Livro didático; 

Julho 01/07 

Utilização de temáticas no Ensino de Ciências 
Apresentação de trabalhos temáticos realizado pelo grupo 

LAEQUI. 

Conhecimentos necessários para a construção do módulo 
temático 

-Ferramenta 5W2H; 
-Taxonomia de Bloom. 

Agosto 
 

12/08 

Temas em debate 
-Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; 

Escolhendo a temática 
-Escolha da temática pelo grupo de professores; 

-Realização de um mapa conceitual. 

Setembro 16/09 

A elaboração de um módulo temático 
-Apresentação das fases do módulo temático; 

-Planejamento do módulo temático (postagem do módulo no 
padlet do curso).  

https://padlet.com/thaisufsm/modulotematico 

Outubro e 
Novembro 

28/10 
 

e 
 

11/11 

Apresentações dos módulos temáticos 
-Apresentações dos módulos temáticos produzidos pelos 

grupos; 
-Realizar trocas de ideias e propiciar momentos de discussões 

e reflexões; 
-Planejar as futuras aplicações dos módulos temáticos no ano 

de 2018. 

Março 
2018 

 
 

 

-Aplicações dos módulos temáticos. 
-Levar o feedback das aplicações aos professores 

participantes do curso. 

Contatos: 

Thaís Rios da Rocha 

thaisufsm@gmail.com 

55 999628474 

Mara Braibante 

maraefb@gmail.com 

 

mailto:maraefb@gmail.com
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Maio Refletindo sobre a prática 
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     1º MOMENTO: EXPECTATIVAS QUANTO AO CURSO 
1) Caro professor, você receberá um questionário e gostaríamos do seu relato sobre 
quais são as suas expectativas sobre o curso de formação continuada que está 
iniciando.  

    2º MOMENTO: REFLEXÕES INICIAIS 
Responda aos seguintes questionamentos em uma folha que será entregue a você. 
Logo após, iremos socializar as respostas a fim de refletirmos juntamente sobre a 
docência. 
2) O que você entende por ensino e aprendizagem? 
3) Para você, como ocorre a aprendizagem? 
4) Observe as duas imagens abaixo: 

 
Dê a sua opinião quanto a essas duas formas de trabalhar em sala de aula: 
5) Descreva como é o ambiente de sua sala de aula. 
6) De que(quais) forma(s) você trabalha a sua disciplina escolar em sala de aula?  
7) Qual a forma de avaliação que você utiliza em sala de aula? 
(    ) Avaliação qualitativa.    (    ) Avaliação quantitativa. 
(    ) Avaliação qualitativa e quantitativa.     (    ) Outro. 

    3º MOMENTO: REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA  

Caro professor, com relação a seguinte pergunta realizada no momento anterior ao 
curso: “Professor, aponte três aspectos problemáticos da vida escolar.”, abaixo você 
vai encontrar as expressões mais frequentes.  Após a sua leitura vamos comentar 
sobre estes aspectos presentes em nossa prática docente. 
Alguns pontos que podemos refletir juntos: 
- É possível solucionar alguns desses problemas? De que maneira? 
- O que está ao alcance do professor quanto as melhorias que supostamente podem 
ser realizadas?
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 4º MOMENTO: CURRÍCULO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 
Responda a seguinte pergunta: O que você 
entende por currículo? 
 
Cada professor irá receber uma folha de papel 
para colocar a resposta. Todas as respostas irão 
compor uma grande árvore. Após este 
momento, iremos conversar sobre as diferentes 
concepções de currículo. 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações... 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1) Professor(a), quais são as suas expectativas sobre o curso de formação continuada que 

está iniciando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Responda os questionamentos abaixo. Logo após, iremos socializar as respostas a fim de 

refletirmos juntamente sobre a docência. 

2) O que você entende por ensino e aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

3) Para você, como ocorre a aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

4) Observe as duas imagens abaixo: 

 
Dê a sua opinião quanto a essas duas formas de trabalhar em sala de aula: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
5) Descreva como é o ambiente de sua sala de aula. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

6) De que(quais) forma(s) você trabalha a sua disciplina escolar em sala de aula?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

7) Qual a forma de avaliação que você utiliza em sala de aula? 

(    ) Avaliação qualitativa. 

(    ) Avaliação quantitativa. 

(    ) Avaliação qualitativa e quantitativa. 

(    ) Outro: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE E – APRESENTAÇÃO MULTIMÍDIA UTILIZADA NO PRIMEIRO 

ENCONTRO 
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APÊNDICE F – SLIDES SOBRE CURRÍCULO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
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APÊNDICE G – SLIDES UTILIZADOS PELA PESQUISADORA NO SEGUNDO 

ENCONTRO 
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APÊNDICE H – SLIDES UTILIZADOS NO TERCEIRO ENCONTRO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



260 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



261 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



262 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



263 

 

APÊNDICE I – LIVRETO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS 
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO FINAL 
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APÊNDICE K – FERRAMENTA DE ANÁLISE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS 

 

 Atribuição de valores 

Itens de análise 

1 

não 

contempla 

5 

contempla 

parcialmente 

10  

contempla 

totalmente 

I1. Foram apresentadas 

separadamente as fases do Módulo 

Temático (MT). 

(   ) 

Apresentou 5 

ou menos fases 

do MT 

(   ) 

Apresentou 6 

das oito fases 

do MT 

(   ) 

Apresentou 

separadamente 

todas as fases 

do MT 

I2. Houve a explicitação dos verbos 

da Taxonomia de Bloom utilizados 

em cada nível hierárquico. 

(   ) 

Explicitou 

menos da 

metade dos 

verbos 

adequadamente 

para cada um 

dos níveis 

hierárquicos da 

Taxonomia de 

Bloom. 

(   ) 

Explicitou a 

maioria dos 

verbos 

adequadamente 

para cada um 

dos níveis 

hierárquicos da 

Taxonomia de 

Bloom. 

(   ) 

Explicitou todos 

os verbos 

adequadamente 

para cada um 

dos níveis 

hierárquicos da 

Taxonomia de 

Bloom. 

I3. As atividades elaboradas estão 

relacionadas com os objetivos de 

aprendizagem de cada nível da 

Taxonomia de Boom. 

(   ) 

Apresentou 

menos da 

metade das 

relações 

corretamente 

para cada fase 

do MT 

(   ) 

Apresentou a 

maioria das 

relações 

corretamente 

para cada fase 

do MT 

(   ) 

Apresentou 

todas as 

relações 

corretamente 

para cada fase 

do MT  

I4. Foram utilizadas diferentes 

ferramentas ou metodologias de 

ensino, dentre elas as abordadas ao 

longo do curso de formação 

continuada (atividades 

experimentais, resolução de 

problemas, oficinas temáticas, 

jogos). 

(   ) 

Não utilizou 

diferentes 

ferramentas ou 

metodologias 

de ensino, 

apenas o 

método 

tradicional de 

ensino. 

(   ) 

Utilizou duas 

ferramentas ou 

metodologias 

de ensino 

diferentes. 

(   ) 

Utilizou três ou 

mais 

ferramentas ou 

metodologias de 

ensino 

diferentes. 

I5. As atividades que estruturam o 

Módulo Temático foram 

relacionadas com outros 

componentes curriculares. 

(   ) 

Não houve 

relação com 

outros 

componentes 

curriculares. 

(   ) 

Houve relação 

com apenas um 

outro 

componente 

curricular. 

 

(   ) 

Houve relação 

com outros dois 

ou mais 

componentes 

curriculares; 

Pontuação final: 
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Classificação dos Módulos Temáticos 

Estrutura dos Módulos 

Temáticos 

Pontuação obtida pelo uso da 

ferramenta de análise 

Bem estruturado 35 a 50 pontos 

Estruturado 25 a 34 pontos 

Pouco estruturado 0 a 24 pontos 

 

OBSERVAÇÕES:  

A pontuação estabelecida busca aproximar os itens de análise que obtiveram avaliações 

“contempla totalmente” com a classificação “bem estruturado”. A classificação “estruturado” 

busca manter uma relação correspondente ao “contempla parcialmente” na maioria dos itens de 

avaliação, podendo haver pequenas variações, sem fugir do propósito da classificação. Uma 

classificação “pouco estruturado” apresenta relação próxima à avaliações “não contempla”, 

sendo que três avaliações com este valor significa automaticamente que o Módulo Temático 

encontra-se pouco estruturado. 
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APÊNDICE L – MÓDULO TEMÁTICO ELABORADO PELO G1 

 

Título do módulo temático: Abordagem da temática Ambiente no ensino de Ciências. 

 

Elaborado por: D1, D5 e D10.  

 

Objetivo geral:  

 

Elaborar um módulo temático sobre a temática Ambiente com o intuito de promover 

abordagens sobre os recursos renováveis e não renováveis, bem como desenvolver a reflexão 

sobre questões ambientais.  

 

Objetivos específicos: 

- Apresentar vídeo que enfatize as relações do homem com o ambiente, seguido de 

discussão sobre a temática; 

- Utilizar sites da internet (pegada ecológica e pegada hídrica) para os alunos refletirem 

sobre a temática em questão; 

- Solicitar pesquisas aos estudantes sobre os recursos renováveis e não renováveis; 

- Apresentar aos estudantes os diferentes recursos por meio de imagens, com o auxilio 

do projetor multimídia. 

- Elaborar um estudo de caso sobre os recursos e a questão ambiental. 

- Solicitar aos estudantes, que em grupo, elaborem uma cartilha sobre os recursos 

renováveis e não renováveis estudados e as questões ambientais discutidas ao longo do estudo. 

 

Planejado para turmas de: 6ºs anos. 

 

Período para execução:  

Aproximadamente 2 meses.  

 

 

 

Fases do módulo 

 

Descrição e verbos 

1. Apresentação 

 

Apresentação da temática “Ambiente” por meio de um vídeo que 

demonstre a rotina das pessoas, enfatizando as relações do homem com 

o ambiente.  

2. 

Reconhecimento 

 

A partir do vídeo, serão levantados alguns questionamentos relacionados 

aos recursos do ambiente utilizados pelo homem, de que maneira estão 

sendo utilizados (de maneira sustentável ou não). 

 

Verbos: identificar, reconhecer e distinguir. 

3. 

Questionamento 

 

Utilizar o site pegada ecológica 

(http://www.suapegadaecologica.com.br/) 

para os alunos refletirem sobre o ambiente. 

Neste site, existem questões para os alunos responderem. Essas questões 

auxiliam na reflexão dos estudantes. Exemplos de questões presentes no 

site são: 

- Quanto tempo você leva no banho? 

- Qual meio de locomoção você utiliza? 

http://www.suapegadaecologica.com.br/
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Verbos: Refletir, redefinir, inferir e interpretar. 

4. 

Busca/pesquisa 

 

Solicitar aos alunos uma pesquisa sobre os recursos renováveis e não 

renováveis.  

Pretendemos dividir a turma em grupos, sendo que cada grupo receberá 

um tipo de recurso para realizar a pesquisa, e posteriormente, cada grupo 

deverá apresentar para toda a turma a pesquisa, com o intuito de 

promover a socialização. 

 

Verbos: Descobrir, ilustrar, interpretar, construir e relatar. 

5. Correlação 

 

Apresentar de forma expositiva com o auxílio do projetor multimídia 

diferentes recursos renováveis e não renováveis. Pretendemos utilizar 

imagens para exemplificar melhor cada recurso, bem como relacionar 

com a pesquisa que os alunos realizaram. Ao final pretendemos 

apresentar um fluxograma para esquematizar todos os recursos 

trabalhados.  

 

Verbos: Diferenciar, distinguir, classificar, relacionar e esquematizar. 

6. Organização/ 

conclusão 

 

Será retomado o trabalho realizado em grupo, para que os mesmos neste 

momento busquem informações e debatam sobre as aplicações dos 

recursos no cotidiano, ressaltando o impacto deste sobre o ambiente.   

 

Verbos: Relacionar e classificar. 

7. Avaliação/ 

argumentação 

 

Elaborar um estudo de caso sobre os recursos e a questão ambiental. De 

forma que os alunos compreendam que o homem é o principal agente da 

poluição e também, que o mesmo deveria ser o principal agente da 

conscientização. 

 

Verbos: Interpretar, decidir, justificar e resolver. 

8. 

Implementação/ 

produção 

 

Elaboração de uma cartilha sobre os recursos e as questões ambientais 

por cada grupo. Cada grupo ficará responsável por elaborar uma parte da 

cartilha, de acordo com as pesquisas anteriores, os debates em sala de 

aula, de modo que ao final, esse material fique disponível na biblioteca 

da escola. 

 

Verbos: Construir, elaborar e organizar. 
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APÊNDICE M – MÓDULO TEMÁTICO ELABORADO PELO G2 

 

 

MODULO TEMATICO 

 

TEMÁTICA:  A ORIGEM DA VIDA 

 

Objetivo Geral 

Favorecer a aprendizagem de estudantes do ensino médio utilizando a temática “A origem da 

vida”, por meio da metodologia de ensino denominada “Modulo Temático”, desenvolvido de 

forma interdisciplinar, com o auxílio da Taxonomia de Bloom. 

 

Objetivos Específicos 

- Planejar atividades interdisciplinares; 

- Propor atividades onde prioriza-se o protagonismo dos estudantes; 

- Oportunizar momentos de discussões e de auto avaliações. 

 

Cronograma: 

 

 
 

 

FASES DO MODULO TEMÁTICO 

 

 

Temática: A origem da vida 

 

 

1. Apresentação  

 

Introduzir a temática com a mostra de um documentário 

(vídeo) sobre a Origem do Universo e as substâncias químicas 

formadoras (elementos químicos). 

 

2. Reconhecimento  

Listar tópicos do vídeo que possibilitam comparações entre a 

composição química do Universo e a dos seres vivos. 

 

 

3. Questionamento  

Discutir sobre as seguintes questões: 

- O que explica os seres vivos terem a mesma constituição 

química? 

- O que permitiu que a vida surgisse em nosso planeta? 

 

4. Pesquisa  

Organizar um quadro comparativo sobre as Teorias da 

Biogênese e Abiogênese, onde os estudantes realizarão uma 

pesquisa nos livros da biblioteca da escola e na internet, sobre 
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as Teorias da origem da vida (referencias indicadas pelos 

professores). 

 

 

 

 

5. Correlação  

Palestra com as professoras de Filosofia, Química e Biologia 

- o pensamento filosófico da constituição da matéria e suas 

implicações nas Ciências: 

- Os quatro elementos; 

- Elixir da longa vida; 

- Pedra Filosofal. 

Após a palestra - espaço para questionamentos dos alunos, 

discussões e organização do pensamento – inferir, 

questionar. 

 

 

6.Organização/Conclusão  

Os alunos deverão apresentar uma atividade expositiva: 

- analisar o pensamento dos primeiros filósofos, comparando 

a constituição da matéria, pré e pos-atomistica; 

- comparar a visão do macroscópico e do microscópico; 

- identificar as teorias da Biogênese e Abiogênese e o que 

elas contribuíram para o desenvolvimento da Ciência 

(Pasteur). 

 

 

 

 

 

7. Avaliação/argumentação

  

Atividade final para contrastar, defender e justificar: 

Júri sobre as Teorias da Origem da Vida, onde cada grupo de 

estudantes defendera sua “Teoria”, assim estruturado: 

Juiz - a professora; 

Réu - o estudante (será o cientista); 

Advogado de acusação – estudante; 

Advogado de defesa - estudante. 

 

A turma julgará o réu inocente, caso aceitarem as justificavas 

que levaram à elaboração da Teoria, ou culpado, caso 

rejeitarem as justificativas. 

8.Implementação/Produção

  

Elaborar de textos argumentativos defendendo uma das 

Teorias. 

Troca de textos e leitura. 

 

Referencias 

 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.  

 

AUDESIRK, T.; AUDESIRK, G.; BYERS, B. E. Biología: La vida en la Tierra. 6. ed. 

México: Editora Pearson Educación de México. S.A. 2004.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias. Brasília, 2006.  

 

FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti/ BELHOT, Renato Vairo. Taxonomia de Bloom: 

revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos 

instrucionais. 2010, vol.17, n.2, pp.421-431.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

530X2010000200015. 
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APÊNDICE N – MÓDULO TEMÁTICO ELABORADO PELO G3 

 

SOLOS 

 

Objetivos geral: 

Compreender a formação do solo, sua importância, conhecer os diferentes tipos de solos e suas 

composições, perceber a importância deste para a vida dos seres vivos e suas relações 

envolvidas, a fim de preservá-lo. 

 

Objetivos específicos: 

→ Reconhecer os diferentes processos de intemperismos envolvidos na formação do solo; 

→ Conhecer as características físicas, químicas e biológicas dos tipos de solos; 

→ Compreender a importância do solo para vida de diversos seres vivos; 

→ Perceber os desgastes e degradações do solo com atividades antrópicas como extrações, 

plantações, construções entre outras associadas com impactos e catástrofes; 

→ Entender a importância do manejo e da conservação do solo. 

 

Nível de ensino: médio  Ano: 1º   

 

Duração: 20 horas/aula ao longo de um trimestre 

 

1.APRESENTAÇÃO: 

 

1° Reconhecer através de imagens e vídeos de acidentes causados pela ação antrópica em 

relação ao uso do solo 

 

2. RECONHECIMENTO 

 

2° Identificar e selecionar palavras em uma folha de ofício que descrevam sua percepção 

sobre o acidente de Mariana (MG). Realizar a atividade fazendo um mapa mental ou brainstorm. 

 

3.QUESTIONAMENTO  

 

3º Após a explanação dos vídeos e das imagens do desastre ocorrido em Mariana (MG) no ano 

de 2015. Os estudantes em grupos irão discutir e inferir as respostas obtidas para o restante da 

turma. 

Questionamentos:  

Explique O que aconteceu com o rio após o acidente de Mariana? 

Defina As possíveis causas do acidente?  

Explique Qual o impacto social, ambiental, econômico causado pelo acidente? 

 

4.BUSCA/ PESQUISA 

 

4° Aula teórico-prática:  

Docência compartilhada entre os docentes de biologia e química concomitantemente por meio 

de uma aula teórico-prática sobre o solo e suas propriedades.  

 



276 

 

Organizar no laboratório diferentes tipos de solos para que em grupos os estudantes através de 

observação e práticas consigam analisar completar as características de cada tipo de solo como 

permeabilidade, porosidade e granulação.  

Com auxílio do smartphone os grupos deverão pesquisar sobre a composição e os elementos 

químicos presentes nos tipos de solos utilizados na aula, além de completar com a importância 

biológica em relação a importância e utilização dos tipos de solos para os seres vivos. 

 

5.CORRELAÇÃO 

 

5º Aula expositiva de biologia e química concomitante. 

 

-Formação do solo; 

-Agentes físicos, químicos e biológicos que auxiliam na formação do solo; 

-Composição do solo; 

-Ciclos biogeoquímicos. 

 

Classificar os diferentes tipos de solos, de acordo com sua composição química, assim como 

sua porosidade, cor, textura, permeabilidade e suas diferentes utilizações de acordo com solo 

das regiões do Brasil. 

 

Questionar os estudantes sobre a importância dos solos e de sua preservação considerando a 

diversidade de organismos vivo que dependem dele. 

 

6. ORGANIZAÇÃO / CONCLUSÃO 

 

6º Com base nas propriedades e diferenças entre os solos estudados os estudantes devem 

analisar o fato ocorrido em Mariana buscando identificar e explicar o tipo de solo, sua 

utilização, importância e características do solo pertencente ao local do acidente e os impactos.  

 

7. AVALIAÇÃO/ARGUMENTAÇÃO 

 

7º Os alunos receberão diferentes formas de utilizações do solo por meio de notícias ou 

textos/reportagens/notícias para interpretar as diversas situações e resolverem questões 

problematizadoras sobre os impactos ambientais e listarem possíveis ações de melhorias sobre 

a utilização excessiva do solo e seu deterioramento. 

 

8. IMPLEMENTAÇÃO 

 

8º Os estudantes serão desafiados a construir infográficos com maneiras de manejo e 

conservação/ preservação dos solos, apontando riscos, cuidados, importâncias a fim de 

sensibilizar a população a cerca do uso inadequado e de intensas explorações que ocorrem nos 

solos, alertando sobre possíveis desastres. 
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APÊNDICE O – MÓDULO TEMÁTICO ELABORADO PELO G4 

 

 

SÓDIO EM FOCO: UMA ANÁLISE CONCEITUAL E INVESTIGATIVA DO 

ELEMENTO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

1.OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Utilizar a ferramenta 5W2H juntamente com a hierarquia da Taxonomia de Bloom no 

desenvolvimento do módulo temático “SÓDIO EM FOCO: UMA ANÁLISE CONCEITUAL 

E INVESTIGATIVA DO ELEMENTO NO ENSINO DE QUÍMICA”. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Utilizar diferentes estratégias e ferramentas de ensino de acordo com os níveis 

hierárquicos da Taxonomia de Bloom para facilitar o ensino de Química por meio da 

contextualização do elemento sódio; 

- Trabalhar os conteúdos específicos da disciplina de Química, como destilação simples, 

concentração comum e soluções; 

- Estimular a capacidade de pesquisa e tomada de decisões a partir do estudo do elemento 

sódio e suas diversas relações com o cotidiano; 

- Realizar atividades experimentais com os estudantes do 1º ano do Ensino Médio que estão 

relacionadas ao elemento sódio;  

- Desenvolver a habilidade de comunicação oral e escrita através da utilização de estudo 

de casos; 

- Desenvolver a habilidade de trabalho em grupo e o pensamento crítico. 

 

2. Níveis hierárquicos da Taxonomia de Bloom 

A seguir serão descritas as fases do módulo temático usando a taxonomia de Bloom: 

 

2.1 Apresentação 

 

Nessa etapa com o objetivo de despertar a curiosidade dos estudantes sobre a relação do 

elemento sódio com o cotidiano será feita uma aula expositiva que será estruturada na seguinte 

sequencia: 

- Apresentação da proposta; 

- Leitura sobre textos sobre saúde, conservação de alimentos e doenças relacionadas ao 

consumo de sódio; 

- Apresentação de um vídeo que mostre as relações do elemento sódio e suas 

características tanto em aspectos históricos, quanto biológicos; 

- Destacar junto ao grupo três fontes/características desse elemento. 

 

Verbos: Lembrar/enumerar/descrever/listar/apontar/recordar 

 

2.2 Reconhecimento 
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Nessa segunda etapa a partir dos dados levantados pelos estudantes a fim de fazer com 

que eles se apropriem da temática será solicitado a eles uma lista de supermercado com 10 itens 

que possuam sódio na composição (preferencialmente aqueles mais consumidos por eles). A 

quantificação da massa de sódio em cada amostra também permite uma comparação entre 

marcas diferentes (no mínimo 2). 

 

Verbos: Identificar/listar/relacionar/ordenar 

 

2.3 Questionamento 

 

A partir do momento que os estudantes reconheceram a relação da temática com as 

situações do seu dia a dia eles poderão fazer novos levantamentos de dados e questionamentos 

sobre a sua relação com o sódio. Partindo dessa idéia será feito um questionamento: 

Qual a relação entre os alimentos ricos em sódio e a saúde humana? 

Baseando-se nas etapas anteriores essa resposta deve ser construída na forma de um 

pequeno texto. 

 

Verbos: Interpretando/ exemplificando/ resumindo/ comparando. 

 

2.4 Busca/Pesquisa 

 

Essa será a etapa de apresentação do elemento sódio levando em consideração aspectos 

como: 

- Histórico; 

- Estrutura Química; 

- Classificações; 

- Obtenção do sal de cozinha. 

Dentro dessa etapa a fim de elucidar a obtenção do sal de cozinha bem como os 

fenômenos a cerca desse processo será feita uma atividade experimental. Utilizando materiais 

simples e alternativos será feita a separação de mistura empregando o processo de destilação 

simples para separar os componentes de uma mistura homogênea de água e cloreto de sódio. 

- Organizar na forma de uma lista de exercícios os conceitos apresentados. 

 

Verbos: Implementar/ demonstrar/ descobrir/ manipular/ prever/ preparar/ resolver/ 

praticar. 

 

2.5 Correlação 

 

A partir da experiência da aula anterior, os estudantes responderão a um questionário 

com alguns questionamentos pontuais sobre o método de destilação simples onde deverão 

explicar os fenômenos observáveis nesse procedimento. Deverão observar os pontos 

significativos durante a observação, assim como fazer o cálculo da quantidade de sal inicial e 

comparar com a massa final, através da construção de um gráfico. 

 

Verbos: Questionar/ apontar/ calcular/ comparar. 

 

2.6 Organização/ Conclusão 

 

Nessa etapa os estudantes terão de identificar o tipo de ligação química existente na 

estrutura dos retículos cristalinos de cloreto de sódio e posteriormente utilizar 3 amostras de sal 
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com massas distintas para preparar soluções de cloreto de sódio com diferentes concentrações. 

Essas soluções ainda deverão ser classificadas e identificadas por rotulação. 

Verbos: Identificar/ analisar/ classificar 

 

 

2.7 Avaliação/Argumentação 

 

Visando uma investigação mais profunda nessa etapa serão distribuídos 4 estudos de 

caso aos grupos, onde cada grupo ficará responsável em resolver um deles. No final dessa 

atividade, cada grupo fará a explicação sobre a resolução encontrada aos demais colegas. 

 

Verbos: Contrastar/ criticar/ resolver/ explicar 

 

2.8 Implementação/Produção 

 

Nessa última etapa os estudantes deverão organizar todos os conceitos trabalhados para 

produzirem um jogo didático. Esse material servirá de instrumento de revisão de conteúdos e 

para observar a relação do sódio com o contexto. 

 

Verbos: Organizar/ construir/ estabelecer.
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APÊNDICE P – MÓDULO TEMÁTICO ELABORADO PELO G5 

 

 

Módulo temático: Poluição Ambiental. 

 

Aluna: D2. 

 

Objetivos gerais do módulo: trabalhar a temática poluição ambiental com estudantes do sexto 

ano do ensino fundamental, associada ao estudo das tecnologias aplicadas ao meio ambiente. 

 

Objetivos específicos do módulo:  

 

- Poluição do solo: causas, consequências e formas de evitar essa poluição.  

- Poluição da água: causas, consequências e formas de evitar essa poluição. 

- Poluição do ar: causas, consequências e formas de evitar essa poluição.  

- Relacionado ao conteúdo de ciências: estudo da fauna e flora; nutrientes presentes nos 

alimentos e no solo.  

- Relacionado ao conteúdo de matemática: estudo das medidas, volume e porcentagens.  

- Relacionado ao conteúdo de geografia: análise geográfica das áreas rurais e urbanas 

relacionadas à poluição ambiental, impactos na economia e questões ambientais no campo e na 

cidade. 

 

Planejado para turma: sexto ano do Ensino Fundamental. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 

1. Apresentação: 1/2 período. 

Utilização de um vídeo que mostra a poluição do solo, ar, rios e mares e o problema do 

lixo. 

 

2. Reconhecimento: 1/2 período. 

- Questionamento aos estudantes sobre quais as relações percebidas entre a temática 

poluição ambiental e o vídeo assistido. 

- Os alunos responderão por escrito esse questionamento em grupo. 

 

**Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 1 Lembrar (palavras-chave: identificar). 

 

3. Questionamento: 2 períodos. 

 

A tecnologia está presente em nossas vidas, em qual circunstância ela auxilia ou 

prejudica o meio ambiente? 

- Leitura e análise de notícias relacionadas à tecnologia e meio ambiente. 

- Questionamentos; 

1. Qual a relação entre tecnologia e meio ambiente? 

2. Como deve ser feito o descarte do lixo? 

3. Qual o impacto ambiental causado pelo descarte errado do lixo? 

4. Quais as consequências para a fauna e a flora? 

- Momento de discussão. 
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** Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 2 Entender (palavras-chave: inferir, 

discutir e interpretar). 

4. Busca/pesquisa: 4 períodos. 

 

- Tempo de decomposição dos materiais. 

- Evolução e mutação das espécies (Fauna e flora). 

- Impactos da poluição ambiental (solo, água e ar). 

- Aula expositiva sobre: a tecnologia dos materiais biodegradáveis. 

- Organizar um mapa conceitual pelos alunos. 

- Atividade experimental 05 grupos: 

Grupo A: enterrar materiais e observar como ocorre e o tempo da decomposição, como 

por exemplo, o papel e restos de comida. 

Grupo B: construir um mini viveiro com solo e plantas e poluir o solo para ver o que 

acontece. 

Grupo C: construir um mini viveiro com solo e plantas e poluir o ar. 

Grupo D: construir um mini viveiro com solo e plantas e poluir o água. 

Grupo E: construir uma decomposteira. 

Fazer um relatório do experimento e o que compreenderam.  

 

** Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 3 Aplicar (palavras-chave: construir e 

relatar). 

 

5. Correlação: 2 períodos. 

 

Aula expositiva (nutrição, reaproveitamento dos alimentos) juntamente com um 

profissional da área da biologia. 

Aula expositiva (medida, volume e porcentagem) juntamente com um profissional da 

área da matemática. 

Aula expositiva (meio ambiente, economia e questões ambientais no campo e na cidade) 

juntamente com um profissional da área da geografia. 

- Depois da aula expositiva e questionamentos os alunos classificarão num quadro ou 

tabela como reaproveitar os alimentos, quantidade e porcentagem de lixo produzido na 

sua casa na semana, classificar os materiais para coleta seletiva e como isso interfere na 

economia. 

 

** Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 4 Analisar (palavras-chave: comparar e 

identificar). 

 

6. Organização/ conclusão: 1 período. 

 

A partir do que foi trabalhado nas aulas anteriores, os alunos devem redigir um texto 

propondo soluções para o descarte do lixo e como a tecnologia pode ajudar. 

 

** Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 4 Analisar (palavras-chave: analisar e 

identificar). 

 

7. Avaliação/ argumentação: 1 período. 

 

- Resolver questões interdisciplinares que envolvam os conteúdos estudados. 
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** Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 5 Avaliar (palavras-chave: interpretar, 

resolver e julgar). 

 

8. Implementação/ produção:  

 

- Organização da coleta seletiva de lixo na escola, livro de receitas nutricionais, 

decompostagem e reciclagem de papel para utilizar nas aulas em cartazes. 

 

** Nível hierárquico da taxonomia de Bloom: 6 Criar (palavras-chave: construir 

estruturar, montar e projetar). 
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APÊNDICE Q – ENTREVISTA REALIZADA COM O PROFESSOR QUE APLICOU 

O MÓDULO TEMÁTICO NA ESCOLA 

 

1º MOMENTO: EXPLICAÇÃO DO OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

Caro professor, esta entrevista tem por objetivo saber como ocorreu a aplicação do 

Módulo Temático, elaborado ao longo do curso de formação continuada, com os estudantes do 

6º ano do ensino fundamental. Além disso, por meio dos seus relatos pretende-se verificar os 

aspectos positivos e àqueles a serem melhorados no que se refere a estrutura e planejamento da 

metodologia de ensino. 

 

2º MOMENTO: EXPLICAR A DINÂMICA DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

Esta entrevista está estruturada em 5 blocos de perguntas, sendo eles: 1)  Módulo 

Temático na escola, que corresponde aos contatos realizados entre a professora e a coordenação 

da escola para a permissão da aplicação das atividades; 2) (re)planejamento do módulo 

temático, referente às alterações que supostamente foram realizadas no planejamento inicial no 

momento anterior ou durante a aplicação das atividades; 3) Aplicação do Módulo Temático, 

buscando saber como se procedeu as atividades desenvolvidas; 4) Estrutura do Módulo 

Temático, com o intuito de verificar se as fases do MT estão adequadas para serem utilizadas 

no âmbito escolar; 5) Reflexão docente, em que serão realizadas perguntas a fim de estimular 

o professor a refletir sobre a ação.  

Apesar da estrutura dessa entrevista, você pode ficar bem à vontade para expressar as 

suas ideias e relatar os fatos, estando livre para falar de tópicos que não se encaixam na ordem 

apresentada anteriormente. A estrutura em blocos serve apenas para o estabelecimento dos itens 

considerados essenciais para serem conversados neste momento.  

 

3º MOMENTO: SOLICITAR O CONSENTIMENTO PARA A GRAVAÇÃO E 

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS 

Antes de passarmos para as perguntas, gostaria de saber se você autoriza a gravação 

desta entrevista e a transcrição de suas falas. Ressalto que o anonimato será mantido, 

utilizaremos as transcrições a fim de colaborar para a melhoria do Módulo Temático como 

metodologia de ensino.  

Assinatura do professor:____________________________________________ 

 

 



286 

 

4º MOMENTO: ROTEIRO DA ENTREVISTA 

  

1º BLOCO: MÓDULO TEMÁTICO NA ESCOLA 

a) Comente sobre o contato inicial com a escola para ser autorizada a aplicação do MT.   

b) Como foi a receptividade da escola para a realização das atividades? 

c) As atividades iniciaram em qual bimestre ou trimestre escolar?  

d) Em que mês iniciou a aplicação do MT? 

2º BLOCO: (RE)PLANEJAMENTO DO MÓDULO TEMÁTICO 

e) Houveram modificações em relação ao planejamento inicial realizado no curso de 

formação continuada? 

f) Se sim, por quais motivos foram realizadas essas adaptações? 

g) Qual foi o tempo de aplicação estipulado no planejamento inicial? 

h) O tempo de aplicação coincidiu com o tempo especificado no planejamento? Se não, 

comente as razões. 

3º BLOCO: APLICAÇÃO DO MÓDULO TEMÁTICO 

i) Qual(is) o(s) mês(es) de aplicação das atividades? 

j) Comente sobre o comportamento e a “reação/receptividade” dos alunos ao longo do 

desenvolvimento das atividades: início, meio e fim.  

k) Você teve alguma dificuldade quanto a disponibilidade de materiais e espaço físico para 

a realização do MT? 

l) Ao fases do MT foram aplicadas uma após a outra ou você teve que intercalar com 

outras atividades descritas no currículo escolar? 

4º BLOCO: ESTRUTURA DO MÓDULO TEMÁTICO 

m) As atividades elaboradas com base na estrutura do Módulo Temático (8 fases) foram 

alteradas ao longo da aplicação?  

n) Com relação ao Módulo Temático, tem algum comentário/contribuição sobre a sua 

estrutura em 8 fases? 

o) Você conseguiu perceber os avanços dos estudantes nos níveis do processo cognitivo 

da Taxonomia de Bloom? Comente. 

p) Você pretende utilizar o Módulo Temático e/ou elaborar outros MT para serem 

aplicados em sala de aula? 

q) O MT contribuiu para a aprendizagem dos estudantes? 

5º BLOCO: REFLEXÃO DOCENTE 

r) Como você se sentiu ao aplicar as atividades do Modulo Temático? 

s) Você apresentou dúvidas ou dificuldades no momento da implementação das 

atividades?  

t) Alguma situação ou pergunta foi inesperada ao longo da aplicação do MT, que tenha 

feito você refletir na ação?  

u) Ao planejarmos as atividades geralmente são apontados os possíveis questionamentos 

que os estudantes poderão realizar. Por acaso surgiram perguntas que não seriam 
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esperadas para a situação, ou até mesmo pergunta voltadas para outros assuntos que não 

seriam tratados ao longo do MT?  

v) Comente sobre a sua participação/atuação/envolvimento durante o desenvolvimento das 

atividades do MT. 

w) Pensando nas atividades desenvolvidas ao longo do MT, com relação a sua prática 

pedagógica, você agiria da mesma maneira ou de forma diferente em alguma situação?  

Por exemplo, questões relacionadas ao comportamento, postura, conduta frente aos 

estudantes, entre outras.  

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DO DOCENTE D10 

 

1º BLOCO: MÓDULO TEMÁTICO NA ESCOLA 

Comente sobre o contato inicial com a escola para ser autorizada a aplicação do MT.   

 

Primeiramente foi entrado em contato informal com a coordenação da escola explicando 

o objetivo do projeto, relatando que eu tinha participado no ano anterior de um curso de 

formação continuada para os professores, voltado ao ensino de ciências, e que eu tinha 

elaborado um módulo temático sobre o projeto ambiente que seria útil pra aplicação no 

sexto ano, que era a turma que eu estava trabalhando no momento. E esse conteúdo 

também fazia parte do currículo escolar do sexto ano, então depois dessa conversa 

informal a coordenação solicitou um documento oficial explicando detalhadamente o 

projeto que seria aplicado.  

 

Como foi a receptividade da escola para a realização das atividades? 

A coordenadora se mostrou bem prestativa quanto a aplicação do projeto, pois ela também 

acredita nessa contribuição que as formações continuadas possibilitam para a escola. 

Então é um momento de aprendizagem tanto pro professor quanto pra escola, também para 

os estudantes. Então foi bem receptiva quanto essa aplicação. 

 

2º BLOCO: (RE)PLANEJAMENTO DO MÓDULO TEMÁTICO 

Houveram modificações em relação ao planejamento inicial realizado no curso de 

formação continuada? 

Se sim, por quais motivos foram realizadas essas adaptações? 

 

Bom...ano passado então foi feito o planejamento do módulo temático, no período de maio 

até novembro, e inicialmente foi pensado um tempo de aproximadamente um mês para a 

aplicação do módulo temático “ambiente”. No entanto, no decorrer desse ano, levando em 

consideração a estrutura curricular da escola, foi analisado que não seria possível aplicar 

no decorrer de um mês porque deveria contemplar todos os conteúdos curriculares anuais. 

Então devido a isso a gente teve que fazer uma reestruturação no módulo temático, 

reduzindo ele para duas semanas. Porém, durante a aplicação do módulo temático com as 

turmas do sexto ano, eu percebi que levaria mais tempo do que havia sido planejado, ou 

seja, um pouco mais do que apenas duas semanas, porque a gente foi percebendo como 

que os alunos estavam respondendo as propostas que foram estruturadas inicialmente, e 

eles levaram mais tempo principalmente pra produzir o fanzine, que era uma atividade que 

exigiu deles uma retomada de tudo aquilo que eles tinham visto desde o início do módulo 
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temático até o final, pra eles efetivarem realmente o projeto. Então como exigiu uma 

criatividade, um...trabalho mais manual, levou-se mais tempo pra concretização do 

módulo temático. Além disso, teve também outros eventos da escola durante o período de 

aplicação do módulo temático, então aproximadamente foi um mês de aplicação, sendo 

interrompida uma semana com ensaios pra festa junina. 

 

BLOCO 3: APLICAÇÃO DO MÓDULO TEMÁTICO 

Os estudantes, eles foram bem receptivos quanto a proposta do módulo temático, era algo 

novo, nunca eles tinham tido a oportunidade de trabalhar com esse tipo de sequência de 

módulo temático, a escola já vem trabalhando com uma proposta de metodologia 

diferenciada, que leva em consideração a problematização, a 

contextualização...experienciar novas ideias e atividades, construir uma parte prática e 

conceituar, sendo a parte final pra conciliar todos os conceitos trabalhados desde a 

primeira parte da metodologia até o final. Então eles foram bem receptivos com esse nova 

proposta do módulo temático, porque ele também está estruturado em níveis de 

complexidade, começa em um nível mais simples e ao final do módulo ele já apresenta 

um nível mais complexo, onde os alunos conseguem perceber por meio de uma 

concretização de uma atividade mais ampla, mais complexa, a importância daquilo que 

eles tavam estudando desde o início do módulo temático. Eles conseguem ver, no caso do 

projeto ambiente, a importância do estudo dos recursos naturais renováveis e não-

renováveis e o papel enquanto cidadãos conscientes sobre essa temática.  

 

Você teve alguma dificuldade quanto a disponibilidade de materiais e espaço físico 

para a realização do MT? 

A escola, ela tem uma infraestrutura muito boa, conta com projetor multimídia, sala de 

informática, então...foi possível passar para os estudantes os vídeos trabalhados no 

módulo, as problematizações feitas em aula, primeiros questionamentos, então tem 

bastante recurso na escola pra projeção de slides, para os vídeos e as pesquisas que eles 

realizaram no laboratório de informática. Então a escola teve todo o suporte quanto a esses 

recursos, não teve problema quanto a isso. 
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BLOCO 4: ESTRUTURA DO MÓDULO TEMÁTICO  

Não, toda a estrutura permaneceu a mesma conforme havia sido planejada durante a 

elaboração do módulo temático. Então, única coisa que alterou foi o tempo de execução 

da atividade, mas as propostas dentro das oito fases foram executadas conforme o 

planejamento.  

 

Você conseguiu perceber os avanços dos estudantes nos níveis do processo cognitivo 

da Taxonomia de Bloom? Comente. 

 

Sim, a Taxonomia de Bloom...como ela foi elaborada de acordo com essas oito fases, onde 

que começava pelo nível menos complexo até o nível mais complexo, isso favoreceu 

também para o trabalho do professor enquanto a prática docente, a reflexão sobre a 

aprendizagem dos alunos. Ficou mais fácil de acompanhar o desenvolvimento dos 

estudantes em cada atividade, tendo em mente os verbos que foram elaborados no 

planejamento, ou seja, aquilo que a gente queria que o aluno atingisse ao final de cada fase 

do módulo...então ficou mais fácil de avaliar nesse sentido, utilizando essas fases. 

 

Você pretende utilizar o Módulo Temático e/ou elaborar outros MT para serem 

aplicados em sala de aula? 

 

Pretendo continuar utilizando esse módulo temático elaborado sobre o projeto ambiente, 

porque ele é parte fundamental do conteúdo dos sextos anos do ensino fundamental. É 

muito trabalhado durante todo o ano a questão do ambiente, então ele....faz como se fosse 

um reforço dessa importância de trabalhar as questões ambientais pra promover a 

conscientização da utilização adequada dos recursos naturais renováveis e não-renováveis 

disponíveis na natureza. Quanto a elaboração de um novo módulo temático, vou ser bem 

sincera que...requer bastante planejamento. Como o módulo...o curso teve a duração de 

maio até novembro, sendo um sábado por mês, dentro de umas quatro horas de 

planejamento, não teria assim, possibilidade de fazer para cada conteúdo do sexto ano um 

módulo temático, mas daria pra pensar no planejamento de temas mais centrais do sexto 

ano, por exemplo, durante todo o sexto ano é trabalhada a questão ambiental, dentro do 

ambiente a gente trabalha o solo, a água, o ar, atmosfera...então daria pra pensar em 

projetos mais amplos sendo estruturados de acordo com esse módulo temático, essa 

sequencia das fases do módulo.  

 

O MT contribuiu para a aprendizagem dos estudantes? 

Acredito que o resultado foi bem positivo, quanto a aplicação do módulo temático os 

alunos mostraram bastante interesse em todas as etapas do módulo temático, desde a parte 

inicial com a problematização dos vídeos, na resolução das questões problema, tanto 

também na parte da elaboração dos fanzines, que foi a culminância final do módulo 

temático, onde eles tiveram que sintetizar tudo aquilo que eles aprenderam durante 

praticamente um mês, três semanas, e tentar conciliar isso dentro de um fanzine pra ser 

divulgado para os outros estudantes da escola, então eles tiveram que fazer uma retomada 

e pensar...”o que que foi importante de tudo aquilo que foi aprendido durante o módulo 

temático?”, tentando então colocar no papel um meio de divulgação para outros estudantes 

da escola, a importância de se trabalhar essa questão dos recursos naturais.  

Com relação à avaliação escolar, especificamente no componente curricular ciências, 

como foi o desempenho dos estudantes no segundo trimestre? A tua avaliação é feita 
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de forma qualitativa, quantitativa?  

Esse conteúdo que foi trabalhado durante o módulo temático sobre os recursos naturais 

renováveis e não renováveis, ele foi trabalhado em duas avaliações ao longo do segundo 

trimestre. Uma avaliação processual, envolvendo conteúdos iniciais do segundo trimestre, 

e uma avaliação abrangente quantitativa, valendo 4 pontos né...que é a avaliação de maior 

valor do trimestre, onde também foi retomado esses conceitos iniciais aprendidos sobre o 

módulo temático. Então, o que é que eu consegui perceber...que tanto na avaliação 

processual, que eles tinham...um tempo mais recente da execução do módulo temático, 

quanto na avaliação abrangente, eles ainda conseguiam relacionar esses conceitos 

aprendidos durante a resolução do módulo temático. E...embora a escola tenha um sistema 

de avaliação quantitativa, as questões da avaliação eu sempre procuro elaborar de forma 

dissertativa, pra ver o que é que realmente o aluno compreendeu daquilo que foi trabalhado 

em sala de aula. Então eu consigo avaliar individualmente o crescimento, o avanço né...a 

progressão nos níveis, dos estudantes em relação a cada tema trabalhado em sala de aula. 

E isso possibilita uma análise do professor mais a fundo né...de como o aluno está 

construindo a sua aprendizagem no ensino de ciências. 

BLOCO 5: REFLEXÃO DOCENTE 

Como você se sentiu ao aplicar as atividades do Modulo Temático? 

Bom...o planejamento do módulo temático foi bem importante para uma execução mais 

segura em sala de aula. Por que eu afirmo isso...a gente enquanto professor precisa ter 

sempre em mente um planejamento flexível, que pode sofrer alterações ao longo da sua 

execução, então a gente tem que estar preparado pra isso pra quando entrar na sala de aula 

pra executar, ministrar algum projeto ou um plano de aula. Então, como esse módulo 

temático, ele foi projetado pra mais ou menos duas a três semanas de execução, isso foi 

importante porque eu enquanto professora, eu tinha uma visão mais ampla de tudo aquilo 

que tinha que ser trabalhado durante esse período de tempo. E isso possibilitava...pra que 

eu reconhecesse os objetivos que eu queria com cada atividade, porque eu sabia quais 

eram as atividades que viriam em seguida. 

Você apresentou dúvidas ou dificuldades no momento da implementação das 

atividades?  

Alguma situação ou pergunta foi inesperada ao longo da aplicação do MT, que tenha 

feito você refletir na ação?  

Ao planejarmos as atividades geralmente são apontados os possíveis 

questionamentos que os estudantes poderão realizar. Por acaso surgiram perguntas 

que não seriam esperadas para a situação, ou até mesmo pergunta voltadas para 

outros assuntos que não seriam tratados ao longo do MT? 

Bom...durante a execução do módulo temático, da implementação em sala de aula, os 

alunos sempre trazem alguns questionamentos sobre os recursos naturais, então foi 

necessário um estudo prévio quanto a todos os recursos naturais renováveis e não 

renováveis que seriam trabalhados em sala de aula. Então foi um preparo enquanto eu 

professora, para ter maior conhecimento sobre aquilo que eu iria falar com os alunos em 

sala de aula né, afim de que eles entendessem a importância, principalmente a importância 

da preservação desses recursos naturais. No entanto, os alunos vinham com dúvidas 

principalmente quanto ao funcionamento de uma usina hidrelétrica, de uma usina eólica, 

de uma usina geotérmica, então eu sempre estava em constante pesquisa e busca por 

informações para ir aprimorando durante a execução do módulo temático. 

Pensando nas atividades desenvolvidas ao longo do MT, com relação a sua prática 

pedagógica, você agiria da mesma maneira ou de forma diferente em alguma 

situação?  Por exemplo, questões relacionadas ao comportamento, postura, conduta 

frente aos estudantes, entre outras.  
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Levando em consideração então, o desenvolvimento do módulo temático, com as três 

turmas de sexto ano, eu consegui perceber que cada turma possui um ritmo de trabalho. 

Então, o planejamento foi o mesmo, foi aplicado para as três turmas mas aí vem a nossa 

reflexão enquanto educador, de ver que cada turma é diferente, a gente precisa entender o 

ritmo de aprendizagem dos estudantes e rever esse planejamento pra uma aplicação futura. 

Então, além dessa percepção inicial, também tem questões burocráticas da escola que 

inicialmente não foi levado em consideração quando foi elaborado o módulo temático. Por 

exemplo, o tempo pra realizar a chamada, o tempo de deslocamento da sala de aula pros 

outros espaços, como por exemplo, foi utilizado o laboratório multimídia pra ser passados 

os vídeos, os slides que foram trabalhados, com as imagens dos recursos naturais. Também 

a sala de informática da escola, então são espaços que requerem um certo tempo de 

deslocamento da sala de aula, e isso afeta o desenvolvimento inicial do plano do módulo 

temático. 

 

Levando em consideração sobre o que eu tinha falado anteriormente, sobre esse tempo de 

deslocamento da sala de aula pra outros espaços que a gente utilizou durante a execução 

do módulo temático, eu percebi durante a utilização do laboratório de informática que a 

pesquisa, não foi possível concretizar toda ela no período estabelecido no planejamento. 

Por isso os alunos tiveram que terminar em casa como tarefa escolar, e trazer a pesquisa 

finalizada na aula seguinte. Então isso acabou estendendo o tempo de aplicação do projeto. 

Então...refletindo um pouco sobre a minha prática pedagógica quanto ao planejamento, 

poderia se pensar em estender um pouco mais o módulo temático pra conseguir contemplar 

mais essa parte da pesquisa em sala de aula. No entanto, a gente precisa levar em 

consideração também o currículo escolar, a gente tem um currículo que deve ser 

contemplado ao longo do sexto ano, então isso também as vezes impede um pouco, deixa 

mais engessado alguns temas que a gente trabalha durante a aula. A gente precisa colocar 

alguns limites de tempo pra trabalhar esses temas, com o objetivo de conseguir trabalhar 

uma parte mais geral dos temas do sexto ano, assim sobre o meio ambiente. Mas então, é 

uma coisa que não depende só do professor e sim de toda a estrutura da escola.  

 

Ao final das atividades, qual foi a percepção da escola depois de todo esse trabalho 

que foi desenvolvido? 

 Bom, a escola foi bem interessada desde o início, a proposta desse projeto, dessa 

aplicação, de um curso de formação continuada, ficaram felizes pela professora da escola 

ter buscado a formação continuada, e estar retribuindo essa formação continuada para o 

ambiente escolar onde trabalha. Então, foi possível perceber essa constatação da escola 

quanto a parte positiva do projeto né, porque eles convidaram a escrever um pequeno 

relato para colocar na revista da escola, sobre como foi o desenvolvimento desse projeto. 

Então, eu sinto que eu servi de exemplo para a motivação dos meus colegas docentes da 

escola também, então eles querem divulgar aquilo que é feito em sala de aula, aquilo que 

deu certo, e essa motivação dos professores principalmente né. E também pra retomar para 

os outros professores da escola a importância da formação continuada ser constante, e não 

apenas as formações que a escola fornece, a escola sempre incentiva os professores 

buscarem além da formação que a própria escola fornece no decorrer do ano. 
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APÊNDICE R – FEEDBACK ENVIADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

Feedback aos participantes do curso de formação continuada “Módulo 
Temático no Ensino de Ciências” quanto à aplicação das atividades com 

estudantes da educação básica 
 

Boa tarde queridos professores! Estou enviando este e-mail com o intuito de 
relatar a vocês como se procedeu a aplicação do Módulo Temático (MT) intitulado 
“Abordagem da temática Ambiente no ensino de Ciências” e elaborado pelos docentes 
do grupo 1.  

O Módulo Temático foi aplicado pelo D10 com as suas três turmas de 6º ano 
do ensino fundamental, nos meses de maio e junho de 2018, sendo desenvolvido o 
trabalho no componente curricular Ciências.  

Logo após esse período de aplicação realizei uma entrevista semiestruturada 
com o D10 a fim de verificar os aspectos positivos e àqueles a serem melhorados no 
que se refere a estrutura e planejamento da metodologia de ensino. A seguir 
apresento algumas considerações sobre o desenvolvimento das atividades no âmbito 
escolar.  

 

• Inicialmente o grupo de trabalho planejou, ao longo do curso de 
formação continuada, o MT para ser desenvolvido em um período de 
aproximadamente 1 mês. No mês de abril de 2018 eu e a professora 
Michele nos reunimos para realizar alguns ajustes no planejamento, pois 
deveria estar de acordo com o currículo da escola de aplicação. Após a 
realização de alguns ajustes reduzimos o tempo de aplicação para 2 a 3 
semanas.  
 

• Durante o desenvolvimento do MT a professora Michele percebeu que 
algumas atividades levaram um tempo maior para serem realizadas com 
os estudantes, como por exemplo, a elaboração de fanzines em grupos. 
Sendo assim, todas as oito fases do MT foram realizadas em um período 
de 1 mês, conforme o que já tinha sido previsto no planejamento inicial. 

 

• Com relação a estrutura do MT constituída por oito fases, não foram 
necessárias alterações durante o momento da aplicação das atividades. 
A professora mencionou que se sentiu segura durante a aplicação, pois 
foi possível acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em cada 
uma das fases do MT, que se iniciou com objetivos de aprendizagem 
mais simples até os mais complexos, de acordo com os níveis 
hierárquicos da Taxonomia de Bloom.  
 

• Os estudantes foram bem receptivos quanto ao desenvolvimento de um 
trabalho diferente do que habitualmente é realizado na escola, bem 
como demonstraram bastante interesse em todas as fases do MT.  

 
Por meio da aplicação do MT ficou evidente que esta metodologia de ensino 

contribui não somente para a aprendizagem dos estudantes como também para o 
planejamento do professor. O MT possibilita a utilização de diferentes ferramentas e 
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metodologias de ensino a fim de se realizar um trabalho contextualizado com base na 
escolha de uma temática de interesse da comunidade escolar. 

 
Ressalto que o Módulo Temático foi pensado carinhosamente para vocês 

professores da educação básica. Espero do fundo do meu coração ter contribuído 
para a formação continuada de vocês e que utilizem essa metodologia de ensino para 
o planejamento de suas aulas. 
 

Mais uma vez agradeço a participação de todos no curso de formação 
continuada. 
 
Um abraço! 
 
Profª Thaís Rios da Rocha. 
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ANEXO A – OFÍCIO ENVIADO À 8ª CRE 

 

 
 

 

 


