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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Sob o foco da melhoria no ensino de ciências, este trabalho está 

circunscrito ao tema formação de formadores e investiga como a integração 

entre diferentes estruturas do ensino pode contribuir para o desenvolvimento 

profissional dos seus participantes. Interessa-nos encontrar as 

especificidades de um programa que possibilite não só a formação em 

serviço desse profissional; mais além, pretendemos ampliar essas 

perspectivas no âmbito da construção social do conhecimento, através dos 

processos de reflexão sobre a prática e da colaboração entre estas 

estruturas. 

 Consideramos que o formador de professores, os ATP, através de 

suas ações junto aos professores de Ciências, apresentam-se como um 

promissor meio de viabilizar a comunicação de mão dupla entre a 

Universidade e as Escolas. Encurtando um caminho que muitas vezes só 

encontra obstáculos que só tornam as implementações de inovações mais e 

mais remotas. 

Ressaltamos que em um trabalho anterior (Rodrigues, 2001) 

obtivemos resultados positivos quanto ao trabalho em equipes sob a 

orientação da Universidade. Corroboram conosco diversos autores, tais 

como Stein et al. (1999), Lieberman (1995), Ball (2000), entre outros 

encontrados na literatura da área. 

Sendo assim, a importância do trabalho colaborativo fica estabelecida, 

na medida em que, um projeto de integração Universidade – Diretoria 

Regional de Ensino – Escolas, reúne uma equipe de pesquisadores da 

Universidade e de Formadores de Professores (ATP), com o objetivo de 

melhorar o ensino de Ciências nas séries iniciais através de um processo de 

reconstrução na prática desses Formadores.  
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Se por um lado desse contexto temos a Universidade pretendendo 

promover inovação na prática das ATP, para indiretamente atingir a melhoria 

do ensino de Ciências em sala de aula, através de um curso de formação de 

formadores (1998); por outro, temos a iniciativa de nove das  ATP 

participantes do curso em levar para suas Orientações Técnicas, onde 

atuam como formadoras de professores, a mesma proposta metodológica 

inovadora, resultando no nascimento de um projeto (1999). 

Desta forma, o projeto intitulado O conhecimento físico no ensino 

fundamental: dos programas de formação continuada à implementação de 

novas práticas em sala de aula recebeu apoio financeiro da FAPESP*, a 

partir do ano de 2000, passando por seis anos de atuação, sendo que o 

primeiro ano fora ainda sem o apoio financeiro. Ao longo desse período, 

tanto o grupo de pesquisa, quanto o próprio projeto, passaram por uma série 

de evoluções que os tornaram uma fonte riquíssima de dados para a 

pesquisa de desenvolvimento, tanto dos professores, como das ATP e dos 

demais envolvidos no processo; entre outras questões. 

Nossa pesquisa aconteceu a partir de alguns recortes na proposta 

investigativa do projeto para que pudéssemos aprofundar nas análises de 

forma a obter resposta ao nosso problema.  

            Com o intuito de melhorar o ensino de ciências, pretendemos com 

essa investigação conhecer melhor a natureza do desenvolvimento 

profissional dos formadores de professores, já que indiretamente, os fatores 

que dificultam ou auxiliam nesse processo podem vir a contribuir para 

aqueles que têm como objetivo introduzir mudanças e melhorar o ensino de 

ciências. 

Assim, ressaltamos tratar-se de um grupo de trabalho colaborativo, 

que integrou a prática da formação de professores, no que diz respeito às 

ATP junto às DRE; assim como à prática da formação de formadores, no 

que tange às demais participantes, alunas do programa de pós-graduação 

em ensino, e de uma docente da Universidade.    
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           O referencial teórico que fundamenta nossa investigação está 

circunscrito ao conceito de desenvolvimento profissional do professor (Little, 

2002, Stein et al., 1999; Clarke et al, 2002; Mizukami, 2002; Garrido, 2000), 

que se integra a partir de pressupostos teóricos tais como: reflexão sobre a 

prática (Schön, 1992; 1983; 1987); pesquisa sobre a prática (Elliot, 1998); 

trabalho colaborativo (Rodrigues, 2004; Carvalho, 2003;  2001; Rodrigues, 

2001; Nóvoa, 1992; Briscoe, 1997). 

Como nossa pesquisa envolve os formadores de professores, que já 

atuaram ou atuam ainda como professores da rede pública de ensino, 

assumimos que esses têm um importantíssimo papel na integração de todos 

os conceitos que estão envolvidos nesse desenvolvimento profissional, 

inclusive quando levamos em consideração suas próprias práticas no que 

diz respeito à implementação dessa inovação na elaboração de suas 

orientações técnicas.   

A partir desse pressuposto apresentamos os elementos integrantes 

desta pesquisa para melhor entendimento. Desta forma: 

O Contexto da Pesquisa aparece no Capítulo 1, onde os elementos e 

as ações que uma vez integrados deram origem às questões da presente 

pesquisa são apontados. 

A amplitude do referencial teórico  aparece relacionada no Capítulo 2, 

no qual destacamos conceitos importantes no desenvolvimento dos 

professores, tais como: a formação continuada no contexto atual; o trabalho 

colaborativo; a pesquisa sobre a própria prática; a reflexão sobre a prática e 

por último, o desenvolvimento profissional dos professores e seu 

relacionamento com os demais conceitos. O conceito de saberes nos 

ofereceu suporte para entendimento e identificação da provável influência do 

programa sobre o desenvolvimento profissional das participantes do grupo 

de pesquisadores, onde encontramos alguns dos seus aspectos. 

A Metodologia da Pesquisa, Capítulo 3, apresenta o enfoque 

qualitativo dessa investigação, que relaciona o projeto de integração entre a 

Universidade, as DRE e as Escolas, investigando a abrangência do 
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Programa  no desenvolvimento profissional de qualquer uma das ATP, 

formadoras de professores de ciências do Ensino Fundamental I, 

participantes.  

  No Capítulo 4, a análise dos dados que compreende o eixo principal 

de nosso trabalho: a análise do Programa de Desenvolvimento Profissional.  

Finalizando, as conclusões e as considerações finais, no Capítulo 5. 

 

*Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo 
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Capítulo 1 
 
 
 
Introdução 
 
 

Nesse capítulo apresentaremos os elementos integrantes do 

processo de formação continuada de formadores de professores que deu 

origem à elaboração do projeto intitulado “O conhecimento físico no ensino 

fundamental: dos programas de formação continuada à implementação de 

novas práticas em sala de aula”, assim como explicar nosso relacionamento 

com esse projeto.    

 Envolvendo um trabalho colaborativo entre a Universidade de São 

Paulo, Diretorias Regionais de Ensino (DRE) e Escolas do Estado de São 

Paulo, este projeto tinha como objetivo principal promover a melhoria no 

ensino de ciências através de uma mudança metodológica nas Assistentes 

Técnico-Pedagógicas (ATP), através de um trabalho de intervenção e 

pesquisa. 

Ressaltamos que essa integração era compreendida por diferentes 

níveis de atuação dentro da estrutura educacional. Dessa forma, 

participavam deste grupo de pesquisa colaborativa: O Laboratório de 

Pesquisa e Ensino de Física (LaPEF) da Faculdade de Educação  da 

Universidade de São Paulo (FEUSP), como formador dos formadores (ATP); 

que por sua vez atuavam como formadores de professores nas  oficinas 

pedagógicas das DRE; e num terceiro nível os professores,  como 

formadores de alunos nas Escolas Estaduais do Ensino Fundamental I. 

 

1.1     – A formação dos formadores de professores de ciências e a 

oportunidade do desenvolvimento profissional.              

 
 

No ano de 1998 a Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo ofereceu um curso de formação continuada no ensino de ciências para 
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as Assistentes Técnico-Pedagógicas (ATP), através de um convênio com as 

Diretorias Regionais de Ensino (DRE) do Estado de São Paulo.  

Este curso tinha como objetivo apresentar às ATP a inovação 

metodológica que faz parte das Atividades do Conhecimento Físico 

(Carvalho et al., 1998), especialmente elaboradas para as aulas de ciências 

das séries iniciais do Ensino Fundamental I, a partir de resultados de 

pesquisas desenvolvidas no LaPEF (Gonçalves, 1991). 

Com o término do curso, ao final de 1998, nove destas ATP  

manifestaram o interesse em elaborar um projeto que viabilizasse a inovação 

metodológica nas escolas pertencentes às Diretorias Regionais de Ensino, 

onde trabalhavam. Sendo assim, as ATP buscaram apoio junto às duas 

coordenadoras do curso, docentes da FEUSP, que passaram então a 

orientar o desenvolvimento desse projeto.  

Desta forma, através de um trabalho de conjugação de intervenção e 

pesquisa, aconteceu a integração de um grupo de profissionais do ensino, a 

partir de março de 1999, com o objetivo central de estudar uma alternativa 

para a formação continuada de professores das séries iniciais do ensino 

fundamental, através de um projeto no qual se propunha as Atividades do 

Conhecimento Físico (Carvalho et al., 1998).  

Este processo estabeleceu-se numa articulação entre as ações das 

professoras, a orientação destas por assistentes técnico pedagógicas e o 

acompanhamento, ou facilitação do ensino (Brown, 2002), por 

pesquisadores do LaPEF, alunos do curso de Pós-graduação e um 

coordenador,  docente da FEUSP na área de formação de professores de 

Física. 

A partir do mês de abril  de 2000, o projeto passou a receber o apoio 

da FAPESP (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo – 

Projeto 99/12209-2) e durante os quatro anos de atuação ininterrupta 

passou por quatro fases distintas: 

− Fase I: (março de 1999 a março de 2000) com a constituição 

e primeiras ações do grupo junto às escolas. Desta forma, as 

ATP iniciaram a implementação da inovação metodológica no 
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ensino de ciências em suas Orientações Técnico 

Pedagógicas, onde trabalhavam com formação de 

professores do ensino fundamental I. Considerando as 

escolas participantes, o desenvolvimento das atividades 

acontecia durante o horário de trabalho pedagógico coletivo 

(HTPC), cerca de uma hora de duração por semana. Vale 

ressaltar que nessa fase o grupo de pesquisa trabalhou sem 

ainda possuir apoio financeiro, o que só aconteceria na 

próxima etapa. 

Organização do projeto de pesquisa e solicitação de recursos 

junto `a FAPESP. 

−  Fase II (abril de 2000 a abril de 2002), quando aconteceu a 

implementação do projeto nas escolas, segundo os 

parâmetros definidos pela proposta aprovada pela FAPESP. 

Ao final do ano de 2000 (Novembro) aconteceu o primeiro 

encontro dos profissionais do ensino que participaram do 

desenvolvimento do projeto, além dos seus convidados. Sob 

o título: “O Conhecimento Físico no Ensino Fundamental: 

Momento de Encontro na Formação Continuada de 

Professores”, este evento sintetizou o que estava sendo 

desenvolvido nas cinco DRE  que participavam do projeto. 

Um segundo encontro acontecera em 2001 (Junho) 

intitulado: “Ciências no Ensino Fundamental: Momento de 

Avaliação e Busca de autonomia na Escola”.  A proposta, a 

partir de agora, era que as escolas participantes do projeto 

prosseguissem sem a intervenção direta de uma das ATP, já 

que um dos propósitos do projeto era propiciar liberdade para 

que o professor, consciente dos problemas que envolvem o 

ensino de ciências, pudesse inovar em sua prática de forma 

a tornar o aluno um participante ativo no processo de 

aprendizagem (Duschl, 1995). 
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− Fase III: (maio de 2002 a junho de 2003), foi dividida em 

duas etapas – A) Etapa inicial (até julho de 2002) com as 

redefinições do grupo para continuidade dos trabalhos : 

reorganização dos membros participantes, organização de 

sub-projetos com ampliação das escolas e diretorias 

participantes e das áreas de conhecimento envolvidas 

(inclusão da Língua Portuguesa e da Educação Artística); B) 

Etapa posterior (de agosto de 2002 a junho de 2003): 

desenvolvimento de sub-projetos e aprofundamento da 

investigação, com tratamento das questões de pesquisa 

definidas pelo grupo. Nessa etapa, o grupo de pesquisa fora 

subdividido em grupos menores para realizar a análise dos 

dados até então coletados nas escolas, de maneira a 

responder algumas das questões propostas inicialmente, 

como por exemplo: Quais as contribuições do projeto nas 

escolas, quanto à melhoria do ensino de ciências e a 

mudança nas práticas e concepções dos professores 

participantes do processo. Por outro lado, como nas duas 

primeiras etapas, aconteceu um novo encontro cujo título já 

sugere abertura para inovações: “Ensino de Ciências e 

formação de professores: Trabalhando juntos, rumo a novas 

descobertas” que aconteceu em 24/06/2003. 

Após a fase onde o objetivo era promover a autonomia dos 

professores, algumas das ATPs estiveram trabalhando no 

processo de irradiação do projeto, ou seja, cada uma delas 

atendeu não mais a uma única escola, mas a todas as 

pertencentes a sua D.R.E.. Dessa forma, um par constituído 

preferencialmente por um coordenador e um professor de 

cada escola participou da Orientação Técnico Pedagógica 

(OTP), que tinha duração de quatro horas, uma vez ao mês, 

sendo que este par fora convidado a levar essa inovação 

para sua própria escola, no horário de trabalho pedagógico 
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coletivo, propondo assim, o mesmo convite para os demais 

professores que não participaram da Orientação Técnico 

Pedagógica (OTP). 

Durante esse terceiro encontro, uma das coordenadoras do 

projeto convidou os professores presentes, para tomarem 

parte da elaboração de um livro contendo atividades de 

ciências, que possam ser resolvidas pelo método da 

investigação, ou seja, da mesma forma proposta pelo 

conjunto de atividades do conhecimento físico durante o 

desenvolvimento do projeto. 

− Última etapa, que perdurou até setembro de 2004, 

correspondeu à quarta fase. Assim, como acontecera na 

etapa anterior, foram admitidas novas participantes, já que 

algumas das ATP assumiram outras posições na estrutura 

educacional: três foram para a Secretaria da Educação e 

uma quarta assumiu o cargo de direção numa escola 

municipal. Três das novas participantes eram da cidade de 

Diadema e uma da cidade de São Paulo, da D.R.E. Centro-

oeste.  

A única ATP que permaneceu no grupo desde sua origem, 

ou seja, 1999, trabalhando ininterruptamente nessa função, 

pertenceu e implementou o projeto na DRE Leste-3 

(Guaianazes) até o início de abril de 2004. A partir de então, 

devido a problemas burocráticos e administrativos, deixou de 

exercer sua função nesta Diretoria, sendo então convidada a 

exercê-la na D.R.E. Centro-Oeste, convite que partiu de uma 

das ATP participantes do grupo de pesquisa e que trabalha 

na DRE Centro-Oeste.  

Nessa etapa, o grupo contou somente com a participação de 

duas Diretorias: a Diretoria Regional de Diadema e a Centro-

Oeste de São Paulo.  
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O objetivo nessa etapa do projeto foi que cada uma das 

participantes acompanhasse uma única escola, cujo 

professor ou coordenador estivesse participando do processo 

de irradiação do projeto durante as Orientações Técnico 

Pedagógicas e pesquisar o alcance da inovação 

implementada nas escolas. Nessa etapa aconteceu o último 

encontro dos participantes do projeto: “Universidade, 

Diretorias de Ensino e Escolas: construindo o conhecimento 

físico”  (24/09/2004). 

 

Ressaltamos que, ao final de cada uma dessas fases, o grupo 

apresentava um relatório geral e um individual (de cada uma das 

participantes), contendo o resultado de suas pesquisas frente aos objetivos 

do projeto. Estes relatórios eram elaborados e entregues ao órgão 

financiador, FAPESP, juntamente com um pedido de prorrogação do projeto 

para a próxima etapa.  

Como o pedido de prorrogação sempre fora aprovado pelo órgão 

financiador, foi possível a continuidade do projeto por quatro anos de 

maneira ininterrupta. 

O grupo das ATP, como era chamado informalmente, reunia-se 

integralmente uma vez ao mês e, semanalmente, nos sub-grupos. Desta 

forma, nos encontros, as participantes discutiam suas ações em relação ao 

projeto junto às Orientações Técnico Pedagógicas; discutiam também 

assuntos relativos à fundamentação teórica – textos a respeito do ensino e 

aprendizagem, que eram lidos e discutidos pelo grupo; assim como novas 

ações que seriam tomadas na direção da nova fase do projeto, através das 

ações dos trabalhos nos sub-grupos.  

A princípio, o grupo integrou-se mediante um mesmo objetivo: o da 

melhoria nas condições do ensino de ciências nas escolas públicas; outros 

fatores tornaram o grupo coeso sendo então possível a manutenção e apoio 

mútuo das participantes. Dentre estes fatores podemos destacar: os 
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resultados positivos atingidos em relação à pesquisa realizada pelas ATP 

dentro do projeto; o interesse das ATP em ampliar os seus conhecimentos 

em relação à formação de professores; o entusiasmo motivador da 

coordenadora do grupo  em relação ao projeto; a participação e exposição 

de trabalhos em encontros científicos, o auxílio financeiro através de bolsa, 

etc.  

Diante de vários aspectos integrados na constituição deste grupo 

colaborativo (Briscoe, 1997;  Little , 2002) ressaltamos a possibilidade do 

desenvolvimento profissional dos participantes desse processo assim como 

sugerido por Joyce et al. apud Brown (2002). 

 

 

1.2 - Características do grupo de pesquisa colaborativa 

 

O grupo era constituído pelas nove ATP, que durante o tempo de 

duração do projeto (1999 – 2004), foi sendo modificado segundo a 

substituição das participantes que passaram a ocupar outros Cargos dentro 

da estrutura educacional. As propostas de substituição aconteciam por 

indicações das próprias ATP que deixavam o grupo.  

Além das ATP, o grupo fora integrado por três alunas do curso de 

Pós-Graduação, sendo duas do curso de mestrado do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (uma com formação inicial em Química e outra 

em Física) e uma do curso de doutorado em ensino de ciências da 

Faculdade de Educação (com formação inicial em Física).   

As três alunas do curso de Pós-Graduação atuavam como 

facilitadoras do processo de formação das ATP, auxiliando, por exemplo, na 

indicação de referenciais teóricos para fundamentar as pesquisas realizadas 

pelas participantes. No entanto, um outro fator importante, característico 

desse grupo, era a discussão e troca de experiências que contava com a 

participação ativa de todos. 
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Entretanto há que se ressaltar que tanto o grupo de pesquisadoras da 

Universidade, incluindo a coordenadora, assim como as ATP participaram 

desse processo enriquecedor de troca de informações, já que se tratava de 

um contexto de experiências em diferentes dimensões da estrutura 

educacional.  

Vale ressaltar que as ATP possuíam, inicialmente, a experiência da 

prática de formação continuada de professores junto às DRE, muitas vezes 

com aspectos metodológicos de ensino tradicionais (Schön, 1992). As 

alunas do curso de Pós-graduação possuíam conteúdo com respeito à 

metodologia de pesquisa; como também em  formação de professores no 

contexto metodológico com aproximações construtivistas de ensino (Duschl, 

1995;  Appleton & Asoko  1996);  entre outros.   

A coordenadora do grupo, docente do curso de Metodologia do 

Ensino de Física da FEUSP, acompanhou o grupo desde o curso de 

formação continuada para as ATP (1998) até o término da quarta e última 

fase do projeto (2004). 

O projeto não era um programa pré-elaborado e imposto ao grupo. 

Sendo assim, ele só foi possível pela iniciativa das nove ATP que viram na 

proposta metodológica apresentada pelo curso (1998) uma possibilidade de 

implementação de inovação visando a melhoria no ensino de ciências para 

os professores.  

Ressaltamos que as próprias ATP organizaram inicialmente o 

programa de ação do projeto, de acordo com as necessidades e 

características de cada uma das DRE na qual faziam parte, sendo depois 

discutido com a coordenadora do projeto e então levado para a prática, 

durante as reuniões de HTPC nas escolas.  

Embora o processo de formação de formadores acontecesse de 

diversas formas e em diferentes momentos, tais como leituras, seminários 

sobre resultados de pesquisas, discussões, participação em Congressos, 

etc.; um dos objetivos desse processo era a pesquisa-ação (Elliot, 1998), 

onde a coordenadora assumia o papel de orientadora, porém a escolha de 
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como proceder durante a própria prática era uma escolha e determinação de 

cada uma das ATP a partir dos resultados que cada uma apresentava. 

As discussões eram predominantes durante as reuniões do grupo, 

que aconteciam nas dependências do LaPEF – FEUSP, quando críticas e 

sugestões eram apresentadas por cada um do grupo,  de acordo com o 

referencial de cada um .  A partir de então as ATP poderiam re-elaborar sua 

atuação. 

As reuniões iniciavam com o estabelecimento da pauta, que contava 

com a ajuda de todas as participantes e que continha as ações necessárias. 

Entretanto, muitas vezes o cumprimento da pauta não era completo e alguns 

tópicos passavam a fazer parte da próxima reunião. 

Da mesma forma, o desenrolar da reunião direcionava as próximas 

ações para o grupo e para cada um dos participantes individualmente. 

Tanto durante o curso para as ATP (1998), assim como nas reuniões 

de HTPC que aconteciam nas escolas vinculadas à cada uma das DRE, o 

fundamento para as ações tinham como base a metodologia envolvida nas  

“Atividades do Conhecimento Físico” (Carvalho et al., 1998). Pela 

importância que estas atividades representaram para a constituição do 

projeto “O conhecimento físico no ensino fundamental: dos programas de 

formação continuada à implementação de novas práticas em sala de aula”  

apresentaremos a seguir uma descrição sucinta da metodologia e de suas 

principais características.  

 

 

1.3 - As atividades do conhecimento físico 

 

O desenvolvimento dessas atividades partiu da necessidade de 

conhecer melhor como ensinar Ciências para alunos das séries iniciais, ou 

Ensino Fundamental I. 
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O enfoque dado a essa faixa etária aconteceu devido a ser nessa 

etapa do ensino que acontece um primeiro contato dos alunos com o 

aprendizado de Ciências.  Sendo então a base para dar prosseguimento ao 

aprendizado de outros conceitos científicos em outros níveis e fazer com que 

o aluno tenha um primeiro contato com a Física, de forma que ele venha a 

apreciar essa disciplina. 

Talvez o tardio contato com a Física, que em geral acontece na oitava 

série do Ensino Fundamental II ou até mesmo só na primeira série do Ensino 

Médio, venha a contribuir para a reduzida falta de prazer em aprender os 

conceitos Físicos nessa época. 

As atividades do conhecimento físico foram investigadas 

primeiramente durante uma pesquisa de mestrado (Gonçalves, 1991), onde 

foram criadas condições, em situação de ensino, para levar o aluno a pensar 

sobre o mundo físico que o cerca (Carvalho et.al, 1998). 

Atualmente, esta proposta de ensino é constituída por quinze 

atividades  envolvendo, cada uma, um conceito físico diferente. A proposição 

inicial de um problema enunciado pelo professor incentiva a participação dos 

alunos na sua resolução experimental.  

 O mais interessante nessa metodologia é a proposta aberta de 

resolução que acontece através do levantamento de hipóteses pelos alunos 

que trabalham em grupos, discutindo e trocando idéias a respeito da solução 

do problema proposto.  

Em nenhum momento o professor fornece ao grupo a maneira de 

resolver o problema, cabendo aos alunos o teste de suas hipóteses através 

do material fornecido pelo professor, ou seja, realizando experiências, até 

que encontrem a solução. 

Através da discussão aberta ao grupo como um todo, os alunos 

convivem com diferentes pontos de vista, cabendo ao professor a 

organização dessa discussão. 
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Os resultados são empolgantes tanto para os professores que 

passam por essa experiência de ensino, como para os alunos que se 

sentem seguros e capazes de solucionar um problema envolvendo um 

conhecimento físico, de maneira interessante. 

A metodologia que compreende essas atividades pode ser estendida 

para outras disciplinas, onde a questão principal é o levantamento de um 

problema capaz de incentivar os alunos na busca de soluções. 

(Em anexo – descrição das 15 atividades do Conhecimento Físico)  

 

 

1.4 - Características do trabalho do Assistente Técnico Pedagógico 

(ATP) 

    

Embora o Assistente Técnico Pedagógico seja uma função ocupada 

tanto por professores como por professoras, ressaltamos que este grupo, em 

particular, era constituído por Assistentes Técnico Pedagógicas. Sendo 

assim, passamos ao tratamento da função do ATP como sendo 

predominantemente ocupado por professoras, no contexto desse projeto. 

O trabalho desenvolvido por uma Assistente Técnico Pedagógica está 

relacionado diretamente com a formação em serviço dos professores que 

atuam nas escolas estaduais.  

Em meio à estrutura educacional, a ATP ocupa primeiramente um 

cargo de professora efetiva, para tanto ela deve ter sido aprovada no 

concurso da rede estadual de ensino e poderá, através de um convite, 

ocupar a função de ATP. Esta profissional está sempre participando de 

cursos para sua própria formação em serviço, de forma a possibilitá-la a  

atuar na melhoria nas condições de ensino das diversas disciplinas contidas 

no programa oficial das escolas estaduais. 



 16  

O tempo que permanecerá ocupando esta função de ATP depende de 

seu desempenho e interesses da Diretoria Regional de Ensino. Caso ela  

deixe de ocupar essa função, por algum motivo, retornará ao cargo de 

professora re-assumindo suas salas de aula. 

Segundo as próprias ATP, existe uma diferenciação entre “cargo” e 

“função”. O cargo é adquirido através de concurso, como o de professor, por 

exemplo, já a função, é uma atividade que se exerce, podendo ser 

encerrada a qualquer momento, por ordem superior ou por vontade própria. 

Existe a função de ATP para cada uma das disciplinas e todas elas 

trabalham em uma das Diretorias Regionais de Ensino (DRE) onde a 

responsável é a Dirigente Regional de Ensino, que também é uma função. 

Para ser ATP é necessário ter no mínimo três anos de atuação na rede 

estadual de ensino e possuir o curso de Licenciatura plena na área de 

atuação. 

As ATP elaboram projetos educacionais de acordo com as 

orientações da Dirigente de sua DRE, sempre voltados a promover a  

melhoria da qualidade do ensino nas escolas da rede estadual. A 

necessidade de um projeto, às vezes, surge a partir das pesquisas 

educacionais que indicam os principais problemas de ensino e 

aprendizagem nas escolas. 

A Formação Continuada de Professores é realizada nas “Oficinas 

Pedagógicas”, a partir de algum dos projetos aprovados pela Dirigente 

Regional de Ensino. 

Os professores que participam desses cursos são convocados pelas 

ATP, conforme a abrangência do projeto. Nem todos os professores da 

região chegam a participar. 

A jornada de trabalho das ATP corresponde a quarenta horas semanais, 

dentro da DRE; nas Oficinas Técnico Pedagógicas ou nas próprias escolas, 

quando  acompanham o desenvolvimento dos projetos em andamento.  
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Para uma ATP participar de um projeto ela deve ter autorização da 

Dirigente Regional de Ensino, que deve estar de acordo com os termos do 

projeto. 

Desta forma, todas as Escolas que participaram do projeto 

colaborativo denominado  “O conhecimento físico no ensino fundamental: 

dos programas de formação continuada à implementação de novas práticas 

em sala de aula”, o fizeram sob a permissão da respectiva Dirigente. Em 

decorrência, toda a estrutura da escola, tais como diretoria e coordenadoria 

também estão cientes das necessidades e objetivos dos projetos. 

Com o propósito de compreendermos melhor as atribuições de uma 

ATP, apresentamos a Resolução da Secretaria da Educação com respeito 

ao trabalho desenvolvido por esta profissional, no âmbito do contexto 

educacional. 

Segundo Resolução SE- 12, de 11/2/2005, a Oficina Pedagógica 

trabalha de forma articulada à Equipe de Supervisão na implantação das 

ações de formação continuada e dos projetos voltados para a melhoria da 

qualidade de ensino e da aprendizagem dos alunos da rede estadual. A 

Oficina Pedagógica integra a Assistência Técnico-Pedagógica da Diretoria 

de Ensino e é composta por docentes que atuarão na Educação Básica 

como Assistentes Técnico-Pedagógicas, as ATP.  

A ATP deve ser titular no cargo; ter experiência docente de no mínimo 

3 anos na rede estadual de ensino; ser portadora de licenciatura plena na 

área de atuação; conhecer as diretrizes da política educacional da Secretaria 

e os projetos que vêm sendo desenvolvidos; conhecer as características e 

as necessidades da região em que atuará; possuir liderança; habilidade nas 

relações interpessoais e capacidade para o trabalho coletivo; mostrar-se 

flexível às mudanças e inovações pedagógicas; ter conhecimentos básicos 

de informática; ter disponibilidade de horário.  

São atribuições das ATP (Resolução SE – 12 de 11-2-2005) : 

 

1) Elaborar e implementar o Plano de Trabalho da Oficina 

Pedagógica, de forma articulada com a Diretoria de Ensino; 
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2) participar da formulação, do acompanhamento e da 

avaliação das atividades de natureza pedagógica presentes 

no Plano de Trabalho da Diretoria de Ensino ; 

3) identificar as demandas de formação continuada, a partir da 

análise de indicadores, propondo ações voltadas para as 

prioridades estabelecidas; 

4) desenvolver dentro de sua área específica de atuação, 

ações descentralizadas de formação continuada, de acordo 

com o Plano de Trabalho da Oficina Pedagógica; 

5) prestar assistência e apoio técnico pedagógico às equipes 

escolares no processo de elaboração e implementação da 

proposta pedagógica da escola; 

6) estimular a utilização de novas tecnologias na prática 

docente, nas diferentes áreas do currículo, favorecendo a 

sua apropriação; 

7) orientar as equipes escolares para a utilização e otimização 

dos ambientes de aprendizagem e dos equipamentos e 

materiais didáticos disponíveis ; 

8) promover ações que possibilitem a socialização de 

experiências pedagógicas bem sucedidas; 

9) divulgar e estimular o acesso dos professores ao acervo da 

Oficina Pedagógica e auxiliá-los na seleção dos materiais 

disponíveis, incentivando-os a produzir outros materiais 

pedagógicos; 

10) desenvolver ações a partir de demandas específicas das 

escolas e ou propostas pelos órgãos centrais.  

 

 

No exercício dessas funções as ATP participam, propõem e realizam  

cursos e outros eventos ligados à formação continuada de professores. 
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Capítulo 2 

 
 

Introdução 

 
 

Neste capítulo apresentaremos uma visão global sobre a bibliografia 

circunscrita ao tema desenvolvimento profissional dos formadores de 

formadores, a partir de uma integração com os elementos de uma proposta 

de melhoria na qualidade do ensino de ciências para as escolas públicas. 

Ressaltamos que, no âmbito deste trabalho, o formador do formador 

diz respeito ao formador do professor em serviço. No entanto, como já 

relacionado no capítulo anterior, contextualizado a esta pesquisa está o 

relacionamento entre os diversos níveis nos quais esta formação acontece, a 

saber: Os docentes e pesquisadores da Universidade atuando como os 

formadores de professores; que por sua vez passam a desempenhar a 

função de formadores de outros professores; que atuam também como 

formadores, de alunos nas escolas públicas. 

Nossa intenção, a partir dessa configuração, é relacionar uma 

representação mais próxima possível de uma ordem cronológica dos fatos 

que contribuíram para a origem desta pesquisa, sem a pretensão de adotar 

uma hierarquização. Desta forma, a partir da disposição dos níveis de 

formação acima, não pretendemos conceder maior importância à 

Universidade, pois nesse contexto integrador, todas as partes envolvidas 

estarão inseridas no processo de aprendizagem. 

Consideramos como ordem cronológica no contexto dessa pesquisa: 

Universidade em parceria com as Diretorias Regionais de Ensino do Estado 

de São Paulo, oferecendo um curso de formação continuada para as ATP; 

que por sua vez trabalham com a formação continuada de professores de 

ciência em serviço; que atuam nas séries iniciais das escolas públicas. 

Dentro dessa abordagem enfocamos a formação dos formadores de 

professores, objeto de nossa investigação, a partir dos resultados das 
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pesquisas com respeito à formação de professores, e identificamos também 

as demandadas por reformas para os formadores de professores, pautadas 

em um referencial teórico similar ao da formação de professores. 

  Sob essa perspectiva, tratamos de uma formação cujas 

características extrapolam os limites da Universidade; dos órgãos 

governamentais, responsáveis pelas escolas e pela formação de professores 

em serviço; que se compõe e interpenetra-se na dimensão do ensino 

construtivista, envolvendo muito mais do que desenvolvimento de 

conhecimentos e de habilidades no ensino de professores. Desta forma, 

adicionaremos três aspectos a este processo: o desenvolvimento moral, o 

político e o emocional; que em acordo com Hargreaves (1996), possibilitarão 

um melhor desenvolvimento profissional do professor assim como a  

promoção da melhoria do ensino. 

Nessa dimensão colaborativa, consideramos que o crescimento e 

aprendizado dos professores como profissionais são processos que podem 

ser sustentados e facilitados. Sendo assim, o tema “desenvolvimento 

profissional” constitui uma rede diversificada onde: formação continuada; 

pesquisa-ação; processo de reflexão; trabalho colaborativo; são temas que 

contribuem para que repensemos o desenvolvimento profissional nos seus 

elementos fundamentais.  

Essa abordagem, no contexto do atual trabalho, também referencia o 

aspecto de um grupo que se desenvolve a partir da interação de cada 

elemento participante envolto pelas articulações prático-teóricas, que 

relacionaremos neste capítulo. 

Dois elementos assumiram relevância na trajetória da construção do 

nosso referencial teórico com respeito à formação dos formadores, ou 

formadores de professores: O primeiro está relacionado ao fato de que todos 

os formadores de professores, que tomaram parte do contexto do presente 

trabalho, atuaram como professores do ensino fundamental; quer tenha sido 

num tempo passado a este trabalho, quer de maneira concomitante à sua 
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função de formador de professor. Desta forma, a apropriação da bibliografia 

referente à formação de professores configurou-se coerente. 

O segundo elemento é caracterizado pela heterogeneidade e 

restrição do referencial teórico no que tange à formação de formadores, ou 

formador de professores. O caráter restritivo aparece tanto ao nível nacional 

quanto internacional; ainda levando em consideração que as pesquisas fora 

dos limites do nosso país abrangem uma variedade de temas dentro do 

contexto da formação de formadores.  

Entretanto, foi possível organizar referenciais que contribuíram diante 

das especificidades do nosso formador de formador. 

Finalizando, daremos início ao encaminhamento dos principais temas 

que fazem parte da nossa rede de conhecimento, que se relacionam e 

promovem suporte ao tema desenvolvimento profissional.  

 

2.1 – As especificidades da formação continuada no âmbito da 

melhoria no ensino de Ciências 

 

O problema em como promover e manter a melhoria na qualidade do 

ensino tem sido uma emergente preocupação mundial. As constantes 

transformações em todos os campos do conhecimento cobram a cada 

instante que o cidadão seja consciente e capaz de assimilar e interagir de 

forma a tomar parte dessa complexa rede de informações. 

Se por um lado, temos essa cobrança por parte do meio construído 

pelo próprio ser humano, por outro existe a necessidade em realizar 

transformações no ensino para que este cumpra o seu papel junto à 

sociedade em proporcionar aos cidadãos a possibilidade, existente de direito 

a todos, de aprender. 

Diante destas circunstâncias, as pesquisas em ensino passaram a 

investigar novas formas de promover melhoria na qualidade de ensino e 

aprendizagem. 
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Na rede de referências a autores que privilegiam a contextualização 

do ensino, destacamos Freire (1987), que discute sobre a conscientização 

do indivíduo por meio do diálogo com suas próprias condições de existência, 

traduzidas numa proposta de educação libertadora.  Quanto a relação do 

contexto com o ensino, Freire (1987) argumenta que: 

 

“É na realidade mediadora, na consciência que dela 

tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo 

programático da educação.”  

                                                                     (Freire, 1987:87) 

 

Nessa direção encontramos a sugestão de se priorizar a análise dos 

problemas nacionais e regionais (Freire, 1996). Desta forma, aprendendo e 

compreendendo as transformações científicas e tecnológicas que o cercam, 

o cidadão poderá também fazer parte dela não só como objeto, mas também 

como sujeito. 

Com preocupações semelhantes, Santos & Mortimer (2002) discutem 

a importância do currículo CTS (Ciência –Tecnologia –Sociedade) em 

promover a conscientização do indivíduo de forma a interagir de maneira 

crítica com a realidade em que vive.  Os autores chamam a atenção para 

que os currículos CTS sejam contextualizados às necessidades do nosso 

país, ou seja, que atendam aos aspectos da estrutura social, da organização 

política e do desenvolvimento econômico do Brasil.  

Considerando a relevância da compreensão social do ensino de 

ciências, Santos & Mortimer (2002) afirmam que: 

 

“Sem contextualizar a situação atual do sistema 

educacional brasileiro, das condições de trabalho e de formação 

do professor, dificilmente poderemos contextualizar os conteúdos 

científicos na perspectiva de formação da cidadania.” 

                                                 (Santos & Mortimer, 2002:18) 
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A melhoria no ensino tem sido alvo de pesquisas educacionais em 

diversos países. Entretanto, os programas que almejam esse resultado 

apresentam especificidades diversas. 

Para Borko (2004) o movimento pela reforma educacional, que tem 

intensificado seus trabalhos para promover o aprendizado dos alunos, tem 

objetivos ambiciosos; tanto nos Estados Unidos quanto em todo o mundo. 

Muitos fatores podem colaborar com o alcance dessas metas, porém as 

mudanças pretendidas na sala de aula acabam sendo relacionadas ao 

professor. Segundo a autora, mudanças tão significativas requerem uma 

grande parcela de participação dos professores em relação ao seu 

aprendizado e que serão difíceis de serem alcançadas sem um suporte 

adequado. 

Evolutivamente, diversas dessas preocupações mundiais com relação 

ao ensino e à aprendizagem têm impulsionado, nas últimas três décadas, 

pesquisas que tentam promover com seus resultados um entendimento 

maior sobre as diversas facetas deste contexto.  

A partir da década de 70 o foco predominante nas pesquisas em 

ensino de ciências referia-se ao fato de que os alunos têm suas próprias 

concepções a respeito dos fenômenos naturais.  Dessa forma, a criança, ou 

o ser humano em geral, encontra em sua própria experiência de vida o 

auxílio para interpretar e entender como acontecem os fenômenos da 

natureza, presentes no dia a dia. 

Entretanto, este entendimento pode aparecer como obstáculo para a 

aquisição de conhecimentos científicos, o que pode configurar-se como um 

obstáculo ao aprendizado num contexto de ensino. Sendo assim, uma vez 

que o indivíduo encontra em sua própria vivência, a compreensão para 

certos fenômenos, e isso o satisfaz, ele adquire esta concepção, que 

permanecerá com ele, até que surja uma oportunidade de mudança. 

 Neste sentido, Pósner (1982) e seus colaboradores argumentam que 

poderá acontecer mudança na concepção que o indivíduo adquiriu a partir 

de quatro condições: caso o próprio indivíduo esteja insatisfeito com essa 
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concepção; caso esse indivíduo possa construir uma representação 

coerente e com significado da nova concepção;  que o novo conceito deve 

ser capaz de resolver os problemas gerados pelos seus predecessores, e 

ser consistente com as suposições (crenças) fundamentais do indivíduo; e 

por último, que a nova concepção seja capaz de se estender revelando 

novas áreas de investigação.  

Considerando que essas informações possibilitam ao professor a 

elaboração prévia de atividades pedagógicas que possam facilitar a 

evolução das concepções que os alunos possuem para concepções mais 

elaboradas, o aprendizado dos conceitos científicos torna-se facilitado.  

Por conseguinte, diversos pesquisadores (Teixeira 1982; Silva, 1990, 

1995; Laburú, 1987; Abib, 1983) colaboraram para o levantamento tanto das 

concepções que os alunos de diferentes faixas etárias possuem com 

respeito aos mais variados conceitos no ensino de Ciências, assim como o 

estudo do seu desenvolvimento. 

 Com relação a esta fase nas pesquisas em ensino, Driver (1989:481) 

salienta a importância deste conhecimento de forma a melhorar a 

aprendizagem dos alunos: 

 

 “... existe uma extensa literatura indicando que as crianças 

vêm para as aulas de ciências com concepções prévias que 

podem diferir substancialmente das idéias a serem ensinadas, que 

estas concepções influenciam a aprendizagem futura e que elas 

podem ser resistentes a mudanças.”  

 

O paradigma da mudança conceitual, onde se acreditava que o aluno 

pudesse modificar suas concepções num ambiente de ensino; passou por 

um processo evolutivo. Segundo Mortimer (1995), a mudança de concepção 

pode acontecer, diante de um processo de ensino devidamente estruturado 

e fundamentado nas concepções prévias dos alunos; porém, nada nos 



 25  

garante que este indivíduo continuará fazendo uso dessa nova concepção 

em diferentes contextos. 

Trata-se, então, de um novo conceito, que nos mostra que o indivíduo 

passa a utilizar variações dentro de um mesmo conceito, em diferentes 

níveis de participação e entendimento. Surge assim, a teoria do perfil 

conceitual Amaral & Mortimer, 2001; Mortimer, 1996; 1995). 

No âmbito das perspectivas teóricas e linhas de pesquisas cujas 

raízes estão em várias disciplinas, incluindo Antropologia, Sociologia e 

Psicologia, os pesquisadores atribuem ao aprendizado tanto o aspecto 

individual quanto o sociocultural. Sendo assim, caracterizam o processo da 

aprendizagem como um processo de enculturação e construção (Cobb, apud 

Borko, 2004; Driver et al., 1994).  

Esta linha de pesquisa conceitua o aprendizado como mudanças que 

ocorrem a partir da participação em atividades organizadas socialmente. 

Sendo que, atualmente, este é um tema relevante nas investigações que se 

referem ao aprendizado. 

Tendo como pressuposto as pesquisas em aprendizado, 

compreender melhor como o professor pensa com respeito ao ensino e a 

aprendizagem tornou-se necessariamente uma evolução nas pesquisas 

pedagógicas. Desta forma, para que o professor incorporasse ao seu ensino 

o conhecimento sobre as concepções prévias dos alunos, ou mesmo o 

conceito de perfil conceitual, necessitaria modificar sua prática.  

Como resultado desse outro enfoque nas pesquisas em ensino, voltado às 

questões inerentes às concepções e práticas dos professores, foi possível 

construir, através dos resultados das investigações já realizadas, uma vasta 

coleção de informações que nos permite compreender melhor como o 

professor atua e, além disso, identificar alguns dos obstáculos que impedem 

que a melhoria no ensino seja alcançada.  

  Essas investigações na formação de professores vêm adquirindo 

relevantes resultados desde a década de oitenta, contribuindo para 
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configurar o panorama tanto da formação inicial quanto da formação em 

serviço dos professores. 

Ao considerar essas contribuições, Borko (2004:3) argumenta que: 

 

“Realmente, apesar de o campo da pesquisa sobre o 

aprendizado dos professores ser relativamente novo, conseguimos 

um grande avanço nos últimos vinte anos. Por exemplo, nós 

temos evidências que o desenvolvimento profissional pode levar à 

melhoria nas práticas instrucionais e no aprendizado dos alunos”. 

 

Entre esses resultados podemos exemplificar as investigações com 

respeito à maneira de pensar do professor, ou seja, suas concepções sobre 

ensino e aprendizagem, ou ainda concepções sobre ciências (Porlán et al., 

1997); assim como a relação deste pensar docente sobre a própria prática 

do professor; a identificação dos saberes docentes (Shulman, 1986) assim 

como a contribuição destes nas diversas atuações, reflexões e mudanças 

sobre a maneira de ser e estar em sala de aula ou em qualquer outro setor 

da estrutura educacional. 

Ressaltando as componentes processuais do panorama elaborado 

pelos resultados das pesquisas com respeito ao professor, Mizukami et al. 

(2002) enfatizam que: 

“Aprender e ensinar a se tornar professor são [...] processos e não 

eventos (Knowles et al., apud Mizukami et al., 2002”. 

 Partindo do princípio que para facilitar a melhoria no ensino devemos 

realizar, entre outras ações, mudanças no ensino (Rodrigues, 2001); que 

podem resultar de diferentes proposições; torna-se interessante identificar os 

obstáculos que dificultam essas ações.  Desta forma, teremos um ponto de 

partida para re-estruturar ações didáticas.  

          Entre outros fatores, Fullan (1982) destaca alguns dos aspectos 

relevantes que dificultam a mudança no ensino, tais como: a falta de 

trabalho em comunidades dentro da cultura de cada escola; falta do apoio da 
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direção na formação dos professores; do engajamento da família e de toda 

comunidade.  

Ainda que esses obstáculos externos à sala de aula sejam 

considerados, sabemos que a mudança na prática e pensamento do 

professor também é um ponto de grande importância quando almejamos a 

melhoria do ensino. Devemos considerar  essas variáveis que influenciam na 

elaboração de hipóteses para colocar em prática um programa de formação 

continuada de professores. Em relação a esse aspecto Furió et al. (2002:48) 

afirmam que: 

 

“A mudança didática que pode ocorrer com o professor vai 

depender fundamentalmente da epistemologia pessoal docente ao 

início do programa de formação e, também das características 

concretas do programa que se vai levar para a prática.”  

 

            Um dos pontos em destaque, resultado das investigações, seria a 

construção de uma epistemologia docente pessoal que fora construída ao 

longo da experiência, primeiro como aluno e depois como professor, que 

permeia as atitudes e comportamentos que o professor apresenta em sala 

de aula (Furió et al., 2002).  

Ao delimitar as especificidades do professor que queremos formar, 

Libâneo & Pimenta (2002) ressaltam que: 

 

“O desenvolvimento profissional envolve formação inicial e 

contínua articuladas a um processo de valorização identitária e 

profissional dos professores. Identidade que é epistemológica, ou 

seja, que reconhece a docência como um campo de 

conhecimentos específicos.” 

 

Os autores indicam que a identidade do professor é epistemológica 

(grifo dos autores) assim como profissional. Os autores reconhecem a 
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docência como um campo de conhecimentos específicos (grifo dos autores) 

compreendidos em quatro grandes conjuntos, tais como: 

 

• O conteúdo das diversas áreas do saber do ensino - das ciências 

naturais, da cultura e das artes;  

• conteúdo didático-pedagógicos (diretamente relacionados ao campo 

da prática profissional);  

• conteúdos relacionados aos saberes pedagógicos mais amplos (do 

campo teórico da prática educacional);  

• conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana 

(individual, sensibilidade pessoal e social).  

 

Na discussão em como promover melhoria no ensino através da 

formação continuada de professores, Porlán et al. (1996) salienta que as 

concepções dos professores em relação ao ensino e aprendizagem devem 

ser levadas em consideração para a elaboração de qualquer evento 

formativo; mais além, Furió et al.(2002) apresentam estratégias para os 

novos modelos de formação coerentes com as orientações construtivistas. 

Desta forma, segundo estes autores, essas estratégias podem facilitar a 

mudança conceitual, epistemológica, metodológica e atitudinal, nos 

professores de ciências, frente a uma implementação de inovação no 

ensino. 

 

Apresentamos abaixo essas estratégias, a título de hipóteses 

apresentadas por Furió (2002:49): 

 

− Os novos modelos de formação docente devem levar em 

conta as idéias, interesses e necessidades formativas dos 

professores que participam deles. 

− Precisam ter como primeiro objetivo a reestruturação dos 

conhecimentos didáticos e, em particular, mostrar a 
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existência de alternativas didáticas eficazes comparadas ao 

modelo de ensino por transmissão de conhecimentos já 

elaborados. 

− Os novos modelos precisam favorecer a reflexão coletiva dos 

professores em pequenos grupos, sobre os problemas e 

dificuldades que se apresentam na aprendizagem habitual. 

O tratamento dessas situações problemáticas didáticas 

colocará em questão o pensamento docente espontâneo 

sobre a ciência, o ensino e a aprendizagem das ciências (Gil 

et.al, apud Furió, 2002). 

− Ao mesmo tempo em que se favorece um debate crítico 

sobre o ensino convencional, facilitam-se outras 

possibilidades inovadoras de ensino mais eficazes, 

baseados nos avanços da didática das ciências. A presença 

de um orientador especialista nessas inovações será 

fundamental para facilitar a inter-regulação das discussões 

nos grupos de professores. 

− Nesse período de inter-regulação devem ser favorecidas 

vivências em sala de aula das propostas inovadoras de 

forma que o professor possa valorizar suas potencialidades 

em melhorar a situação habitual de ensino. 

− Ao final, terá que idealizar estruturas dinâmicas que 

favoreçam, a médio e longo prazo, a incorporação de 

professores às tarefas de produção de inovação e 

investigação sobre os problemas do ensino (conexão, 

integração ou colaboração com equipes de professores 

universitários ou do secundário em departamentos ou em 

centros de professores, criação de redes de investigadores e 

professores em associações, etc.) 
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No trabalho relacionado acima, os autores apresentam resultados da 

pesquisa que realizaram para identificar possíveis mudanças nos 

professores que participaram de um programa de inovação no ensino.  

Compatível à essas proposições, Fullan (1982) reforça a idéia de que 

a implementação de mudança educacional, como estávamos discutindo 

acima, envolve “mudança na prática”, em todos os níveis: do professor, da 

escola, do distrito da escola, etc... Desta forma, a dificuldade é que a 

mudança educacional não é uma única entidade, ainda que detenhamos 

nosso foco de  análise no nível mais simples de inovação, a sala de aula. 

Para Fullan (1982), há pelo menos três componentes, ou dimensões 

que se destacam na implementação de qualquer programa ou política no 

ensino:  

 

1) O uso provável  de materiais novos ou revisados (resultado 

de pesquisas instrucionais tais como materiais curriculares 

ou tecnológicos); 

2) O uso provável de novas aproximações de ensino (novas 

estratégias de ensino ou atividades); 

3) A possível alteração de crenças (apropriações pedagógicas 

e teorias assinaladas por novas políticas e programas). 

  

O autor ressalta que todos esses aspectos de mudança são 

necessários, pois juntos eles representam o significado de alcançar um 

objetivo particular na educação. Sob esta abordagem, podemos encontrar 

uma resposta para aqueles casos nos quais um professor usou os materiais 

oferecidos pelo programa de ensino, mas não modificou suas crenças, e 

claro, a mudança não fora concretizada. 

Fullan (1982) apresenta alguns estudos que fundamentam estas três 

dimensões para verificar mudança: o estudo de Simms (apud Fullan, 1982) e 

o de Bussis (apud Fullan, 1982). 

A dinâmica de inter-relacionamento dessas três dimensões aparece 

abaixo explicitada: 
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As crenças guiam e são informadas pelas estratégias de ensino e 

atividades; o uso efetivo de materiais depende da sua articulação com as 

aproximações de ensino e assim, sucessivamente. Para Fullan (1982), o 

problema fundamental é saber se as pessoas vão atribuir ou não significado 

em relação aos três aspectos. 

Nessa direção, existe um movimento mundial pela busca na melhoria 

do ensino em sala de aula, que hoje compreendemos não depender 

unicamente do professor, mas de toda uma rede onde estão presentes os 

demais professores da escola, a coordenação, supervisão, a direção e todos 

os que trabalham no estabelecimento de ensino e fora dele, assim como a 

sociedade em geral incluindo a família dos alunos (Fullan, 1999). 

 

 

2.2 – A formação continuada no Brasil frente a outros contextos 

 
 

A partir da década de 70, quando os cursos de pós-graduação no 

Brasil  tiveram início, tivemos um avanço nas pesquisas cujos temas eram 

vinculados às tentativas de solucionar dificuldades da prática escolar 

(Castro, 2001). 

No âmbito internacional, outros países já dispunham de resultados de 

investigações nessa área. Sendo assim, tornava-se emergente 

interpretarmos a realidade brasileira no âmbito do ensino, evidenciando as 

características próprias de nossa cultura.  

Dentro dessa perspectiva, relatamos no item 2.1 o relacionamento da 

evolução das pesquisas em alguns temas do ensino e aprendizagem no 

Brasil. Desta forma, o faremos agora no âmbito da formação em serviço, ou 

ainda da formação continuada. 

Diversos autores argumentam sobre a necessidade da formação 

continuada para os professores por diversos aspectos, dentre os quais 

destacamos: 
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O trabalho de Carvalho & Gil-Pérez (1995), que argumentam que o 

professor é formado num contexto tradicional e distante da realidade escolar, 

sendo que ao iniciar sua prática não encontra, nos saberes teóricos, apoio 

suficiente para resolver seus problemas diários, seja em sala de aula ou fora 

dela.  

           Tabachnick & Zeichner (1999) corroboram com esse argumento, 

reforçando a idéia de que a formação inicial do professor tem tido pouca 

influência no aprendizado dos professores por pelo menos dois fatores:  

 

1) Os programas de formação falham em não analisar e 

confrontar as concepções que os professores na formação 

inicial trazem consigo.  

2) Os programas falham por confrontar e sobrepor o 

distanciamento que tipicamente existe nos programas de  

formação de professores, diferenciando como os 

professores em formação são encorajados a ensinar e o 

ensino que acontece nas escolas onde eles são colocados 

durante sua formação para o ensino. A integração da 

mudança conceitual e a pesquisa ação, durante a formação 

dos professores, confronta essa rede de obstáculos para o 

aprendizado dos professores e contribui para mudança que 

existe dentro do processo de socialização do professor. 

 

Na mesma direção, Schön (1983,1987) argumenta que o problema do 

distanciamento entre teoria e prática resulta do modelo da racionalidade 

técnica predominante no currículo da Licenciatura. Segundo este modelo, 

resultados teóricos são levados para a prática pelo professor, que nem 

mesmo tem a chance de questionar ou refletir a respeito das origens dos 

projetos. Como um mero executor de projetos dos quais não participou da 

elaboração em momento algum, o professor segue consumindo pesquisas e 

políticas definidas fora do contexto da escola. 
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Embora a participação dos professores na elaboração dos projetos 

levados para as escolas seja um elemento facilitador, de forma que a 

inovação relativa ao projeto seja implementada em sala de aula (Rodrigues, 

2001), existe a necessidade de considerar alguns argumentos. 

Por exemplo, para Porlán et al.(1997), o conhecimento do professor 

(resultado da justaposição dos saberes acadêmicos; dos saberes baseados 

na experiência; das rotinas e guias de ação e das teorias implícitas) dá 

origem às “tendências-obstáculos” (presentes em cada um dos professores 

em maior ou menor grau), que dificultam a implementação de inovação na 

prática.  

Ao considerarmos os argumentos de Porlán et al.(1997) e Fullan 

(1999), ressaltados anteriormente, só conseguimos obrigar o indivíduo a 

fazer algo, ou executar uma ação de rotina, se não lhe for exigido reflexão e 

habilidade com respeito a esta ação. Ainda assim, ressaltamos que os 

professores atuam e decidem livremente baseando-se em suas concepções; 

crenças; conhecimentos; objetivos pessoais e as diversas influências e 

pressões presentes no contexto escolar e social.  

Nesse sentido, a influência sócio-cultural é apontada por Mizukami et 

al. (2002), que apresentam a concepção e problemática atual do contexto da 

formação de professores. Sob essa perspectiva, as autoras referenciam as 

mudanças sociais centralizadas na democracia e na demanda das classes 

populares pela instituição escolar. Além disso, apontam o interacionismo que 

faz com que o ser humano seja responsável pela construção do 

conhecimento, em interação com o ambiente, deixando de ser visto como 

nocional e imutável. 

Os aspectos ressaltados acima, tanto da estrutura educacional, como 

dos aspectos sócio-culturais apontam para a necessidade de uma 

reestruturação no ensino e, nesse sentido, Imbernón (2000) sugere uma 

mudança radical não só para os professores, mas sim para a Instituição 

educativa como um todo, de forma a tornarem-se realmente diferentes e 

poderem acompanhar as enormes mudanças que têm acontecido no mundo.   
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Assim, o autor complementa: 

 

“ a profissão docente deve abandonar a 

concepção predominante no século XIX de mera 

transmissão do conhecimento acadêmico, de 

onde de fato provém, e que se tornou 

inteiramente obsoleta para a educação dos 

futuros cidadãos em uma sociedade democrática: 

plural, participativa, solidária, integradora...”  

                                       (Imbernón, 2000:7) 

 

          Com estes pressupostos, ressaltamos a possibilidade atual da 

formação de professores, dentro da qual seja priorizado um novo projeto de 

escola, que atenda às diversas classes sociais e que não seja reduzido ao 

domínio dos conteúdos, mas que permita ao professor lidar com o 

conhecimento em construção - não mais imutável – tendo um discernimento 

do compromisso político da educação, carregado de valores éticos e morais, 

levando em consideração o desenvolvimento da pessoa e a colaboração 

entre os pares e ainda, que seja capaz de conviver com a idéia da mudança 

e da incerteza. 

Considerando o resultado de um trabalho nosso anterior (Rodrigues & 

Carvalho, 2002), um projeto de implementação de melhoria no ensino tem 

grandes chances de ir adiante quando não é imposto ao professor que, por 

sua vez, participa desta oportunidade por livre iniciativa. 

Dentro desta abordagem, Fullan (1992) afirma que só seremos bem 

sucedidos na imposição de alguma tarefa a um indivíduo, caso esta não 

demande reflexão ou habilidade. Desta forma, o autor cita o exemplo de uma 

regra simples de utilização do cinto de segurança nos veículos. Por outro 

lado, em se tratando de mudanças educacionais, são exigidas novas 
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habilidades e competências, além de motivação, compromisso, crença e 

capacidade de julgamento, por parte dos educadores. 

Para Hargreaves (1996), muitos destes instrumentos administrativos 

de mudança acabam com os desejos dos professores com respeito ao 

ensino, desestimulando-os, eliminando o “motor autêntico”, traduzido pela 

vontade de ensinar. Nesse sentido, o autor refere-se ao prazer do professor 

em interagir com seus alunos, refletir sobre os objetivos do ensino e 

pesquisar sobre quais os melhores meios em alcançá-los. 

Por outro lado, os pesquisadores nas Universidades prosseguem 

investigando as necessidades da escola, dos professores, dos alunos, o 

relacionamento e interações entre esses componentes da rede que constitui 

o processo de ensino. Embora estes pesquisadores encontrem resultados 

favoráveis à elaboração de projetos, não são costumeiramente procurados 

pelos elaboradores de projetos diretamente ligados à Secretaria da 

Educação, no caso do Brasil, ou outros órgãos, responsáveis por esta área, 

nos demais países.  

Podemos ainda considerar o fato de que os pesquisadores das 

Universidades estão diretamente ligados aos problemas no ensino e 

aprendizagem, pois identificam na fonte os problemas relacionados a ele. 

Desta forma, não seria de estranhar, se um programa fosse originado a 

partir de resultados realizados pelos pesquisadores da Universidade e que 

contribuísse de forma positiva com a melhoria do ensino. 

Conforme nos mostram diversos autores (Borko, 2004; Pereira & 

Zeichner, 2002; Guskey & Huberman, 1995; Fullan 1999), o problema em 

não considerar os resultados de pesquisas para auxiliar a melhoria do 

ensino é uma característica da situação do ensino mundial.   

Para Borko (2004:3): 

 

“A cada ano, escolas, distritos, e governos federais gastam 

milhões, se não bilhões, de dólares em seminários em serviço e 
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outras formas de desenvolvimento profissional que são 

fragmentadas, intelectualmente superficiais, e não levando em 

consideração o que sabemos sobre como os professores 

aprendem” 

   

Embora o objetivo em obter a melhoria no ensino seja mundialmente 

almejado, concordamos com alguns autores (Rodrigues, 2001; Valli, 1992); 

que se houvesse uma participação mais predominante do professor, na 

elaboração dos projetos de melhoria no ensino, talvez este quadro 

apresentasse melhores resultados que os atuais. 

Há que se destacar, então, dois fatores principais: o distanciamento 

do que é pesquisado nas Universidades, e os programas originados nos 

departamentos de educação dos órgãos governamentais; aliado a não 

participação do professor, em momento algum, nas decisões de planos de 

ação, através de projetos que são implementados em sala de aula, gerados 

distantes das informações reais da sala de aula. 

Conseqüentemente, quantias enormes de dinheiro são gastas 

anualmente com projetos, que na maioria das vezes não atingem seus 

objetivos; quando o único mérito, restrito ao professor, é a obtenção de um 

certificado de participação, muito bom para enriquecer seu “currículo 

profissional”, mas que parece contribuir de maneira insignificante para a 

evolução dos seus conhecimentos teóricos ou práticos. 

Abib & Carvalho (2000) apresentam a proposta de um modelo de 

integração entre a Universidade, as Diretorias Regionais de Ensino (DRE) e 

as Escolas a partir de um grupo de pesquisa compreendido por Assistentes 

Técnico-Pedagógicas (formadoras de professores), pertencentes às DRE, e 

pesquisadoras da Universidade, cujo objetivo principal é o de melhorar o 

ensino de ciências nas séries iniciais das escolas públicas.  

Este trabalho de interação entre a escola e a Universidade viabiliza a 

continuidade do processo de formação do professor, estando a pesquisa 

dentro da escola e a escola dentro da pesquisa. Tratando-se de um 
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movimento dialógico que pode promover tanto a evolução das pesquisas 

como o desenvolvimento profissional do professor, que nesse processo, 

deixaria de atuar como objeto de pesquisa, passando a sujeito participante. 

Com preocupações semelhantes, o trabalho de Mizukami et al. (2002) 

apresenta um sólido fundamento teórico que aborda todo o leque de temas 

na formação docente. Através de um programa de investigação sobre a 

prática, as autoras destacam os obstáculos enfrentados durante um 

programa de formação de professores em serviço, que priorizava a reflexão 

sobre a prática num contexto de parceria  –  trabalho colaborativo.  

Mediante a diversidade de informações provenientes da investigação 

de Mizukami et al. (2002), com respeito ao trabalho de parceria – trabalho 

colaborativo, voltaremos a comentar sobre este trabalho no próximo item 

que trata mais especificamente deste tema. 

Enquanto a formação dos professores pode aparecer como um fator 

explicativo dos problemas relacionados ao ensino, por outro lado, é através 

dela própria que encontramos uma possível alternativa para sua superação, 

veiculando uma articulação entre a pesquisa, a formação e a atuação dos 

professores. 

Dentro dessa perspectiva, a formação voltada para o professor 

individual não é mais privilegiada, pois esta é em geral utilizada para 

aquisição de conhecimentos e técnicas, acentuando a imagem de um 

profissional apenas como difusor de conhecimentos. Por outro lado, quando 

o professor estende sua formação para um trabalho coletivo, através da troca 

de experiências, assume esta formação como um processo interativo e 

dinâmico (Nóvoa, 1992:26), tal como a proposta de modelo de integração 

proposta por Abib & Carvalho (2000). 

A inadequação de um trabalho individualizado do professor está no 

fato de apresentar um alcance inferior ao dos professores que se organizam 

num grupo. Sobre esse aspecto Stenhouse (1987) afirma que: “o poder de 

um professor isolado é limitado. Sem o esforço dele jamais se poderá obter 
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a melhoria das escolas; mas os trabalhos individuais são ineficazes se não 

estão organizados e sustentados”.  

Contudo, ao considerarmos o trabalho coletivo como uma forma de 

melhorar a prática do professor, ressaltamos a necessidade da colaboração 

da própria instituição para que isso possa ser alcançado. Nessa mesma 

direção, Imbernón (2000:19) afirma que:  

 

“O trabalho coletivo torna-se uma fonte de satisfação 

e revitalização profissional do professor. Por outro lado 

existe a dificuldade que vai além dos limites da sala de aula 

(seu ambiente de trabalho), ou seja, a necessária ajuda do 

grupo interno da instituição e com o apoio da comunidade 

que envolve a instituição.” 

 

Retomando os aspectos positivos e negativos no contexto da 

formação continuada dos professores citados até agora, um modelo de 

formação continuada adequado, sugerido por Schön (1983,1987) seria 

aquele no qual o professor fosse colocado numa situação que o 

possibilitasse a refletir sobre sua própria prática, retomando-a, escrevendo-a, 

problematizando-a, distinguindo as suas dificuldades; trazendo-a para 

discussão com colegas e/ou professores; elaborando hipóteses de solução; 

avaliando e redimensionando as experiências vividas por si e pelos colegas, 

desenvolvendo-se como um profissional reflexivo (Contreras, 1997; Zeichner, 

1993; Hatton & Smith,1995; Valli, 1992; Schön, 1987).   

Na medida em que o tema “o profissional reflexivo” apresenta especial 

relevância para este trabalho, será aprofundado mais adiante. 

Seja qual for o evento formativo, para que possa realmente promover 

experiências qualitativas, graduais e constantes de desenvolvimento do 

conhecimento nos professores que deles participam, as atividades 

formativas devem ser organizadas com base nas concepções e atividades  
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práticas docentes. Quando os organizadores do curso conhecem de 

antemão as concepções dos professores a respeito da realidade escolar, 

podem estruturar atividades que propiciem a evolução das mesmas, 

tornando conscientes idéias e condutas a elas relacionadas (Porlán et al., 

1996). 

A importância dos resultados das pesquisas que tratam da formação 

de professores fica evidenciada nos recentes levantamentos dos trabalhos 

apresentados em eventos nacionais, como o da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, como por exemplo, o 

estudo organizado por André (2002), que relacionou as pesquisas dentro da 

temática Formação de Professores na década de 90.  

Dentre os trabalhos investigados, é predominante a concepção de 

formação de professores adotada pelos pesquisadores nacionais como um 

processo de desenvolvimento contínuo do professor, que apesar de contínuo 

articula-se em: formação pré-serviço (inicial) e formação em serviço 

(continuada), assumindo que a formação inicial e a continuada são apenas 

dois momentos de um mesmo processo de desenvolvimento de 

competências profissionais (Brzezinski & Garrido, 2002). 

É importante ressaltar que as investigações apresentam uma 

tendência em colocar o professor como centro do processo de formação 

continuada, assim como da importância da pesquisa nesse processo. A 

participação do professor em pesquisar a própria prática tem sido 

especialmente valorizada nos últimos anos, ganhando voz sobre o que deve 

ser pesquisado, exercendo um papel de ator social nas investigações.  

Dentro desta abordagem, Nóvoa (1992) aponta que a formação deve 

estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores 

meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto-

formação participada. Assim, se por um lado o professor necessita trabalhar 

de forma coletiva, não deve esquecer que a formação implica por outro lado 

num investimento pessoal, num trabalho livre e criativo sobre os percursos e 
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projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também 

uma identidade profissional. 

Para o autor, a construção de redes de auto-formação participada é 

fundamental para permitir compreender a globalidade do sujeito que assume 

a formação como um processo interativo e dinâmico. A respeito da troca de 

experiências, salienta que a partilha de saberes consolida espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e formando (Nóvoa, 1992). 

Dentro desta perspectiva, o diálogo entre os professores torna-se de 

fundamental importância para consolidar os saberes que se originam da 

prática do professor. O papel da socialização profissional e promoção dos 

valores próprios da profissão docente são reafirmados a partir do trabalho 

coletivo. 

Esse mesmo autor apresenta, num outro trabalho (Nóvoa, 1999) um 

balanço crítico sobre os resultados do movimento de desenvolvimento do 

professor, relacionando as produções da academia ao excesso da retórica e 

do discurso. Dessa forma, o autor relaciona a falta de um acompanhamento 

de movimentos práticos voltados para a implementação de projetos de 

pesquisa colaborativa, de inovações verdadeiras no currículo da formação 

inicial e na mudança de políticas e práticas pedagógicas. 

A relevância do trabalho coletivo é apresentada, por diversos artigos 

internacionais e nacionais da literatura da área de formação de professores, 

que apresentamos a seguir. 

 
 
 
2 .3 - O trabalho colaborativo e o desenvolvimento  do professor 

 
 

O trabalho colaborativo, ou em equipes, surge como um aliado para o 

desenvolvimento do trabalho dentro e fora da sala de aula. Esse aspecto é 

tão importante dentro da formação de professores que é difícil encontrar 

uma pesquisa pedagógica atualmente que não aborde esse tema. No 
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entanto, trata-se de uma especificidade que não faz parte da cultura da 

formação dos professores, assim como da sua atuação. 

Ao atuar em equipes de colegas, o professor encontra incentivo para 

arriscar e inovar em seu ensino (Rodrigues & Carvalho, 2002). Entretanto, 

isso só não basta, a busca pela teoria, ou seja, os fundamentos teóricos que 

irão embasar a solução dos seus problemas é parte desse novo contexto. 

Lieberman (2000) é taxativa ao dizer que a tecnologia transformou as 

instituições da sociedade, mudando o jeito com o qual as pessoas 

trabalham, comunicam-se e aprendem, e que as escolas precisam 

acomodar-se e adaptar-se a estas condições.  

A autora atribui a lentidão na mudança das escolas à burocracia. Por 

outro lado, aponta o trabalho em equipes, ou de colaboração, ou ainda 

parcerias como organizações livres, flexíveis e que estão bem adaptadas a 

esta era tecnológica de mudanças rápidas.  

Nesse contexto as redes de trabalho para a reforma educacional são 

organizadas ao redor de interesses e necessidades dos seus participantes, 

construindo agendas adaptadas ao seu desenvolvimento individual e 

coletivo, como educadores. 

McLaughlin & Talbert (apud Lieberman, 2000) observaram, nos EUA, 

escolas secundárias por um período superior a cinco anos. Como resultado, 

identificaram que os professores que enfrentavam riscos e estavam 

continuamente criando novos caminhos para trabalhar com seus alunos, ao 

mesmo tempo, estavam desenvolvendo uma comunidade positiva de 

aprendizagem com seus pares. Desta forma, esses professores foram 

caracterizados como comunidades profissionais, que estavam repensando o 

que poderiam fazer para modificar a maneira de envolver seus alunos. 

Por conseguinte, estes professores estavam dividindo suas 

experiências com seus pares e oferecendo suporte uns aos outros e 

aprendendo juntos. Esta comunidade profissional diferenciou aqueles 

professores que trabalhavam juntos para mudar a cultura de suas salas de 

aula assim como de seus departamentos, em relação aqueles professores 
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que ainda tentam novas idéias de maneira fragmentada em si próprios ou 

apontam as falhas em seus alunos, por não terem habilidade para aprender.  

Dentro dessa mesma abordagem, porém numa investigação nacional 

sobre como as escolas das séries iniciais, que estavam deliberadamente 

reestruturando-se para melhor identificar as necessidades dos seus alunos, 

Newmann & Wehlage (apud Lieberman, 2000) realizaram um estudo 

também por cinco anos. Os autores estavam pesquisando sobre como as 

escolas desenvolveram a capacidade de inspirar os estudantes a aprender 

com alta qualidade intelectual. 

Como resultado, Newmann & Wehlage (apud Lieberman, 2000) 

encontraram que a própria consciência da comunidade profissional era uma 

característica marcante das escolas que obtinham maior sucesso com os 

alunos. Com isso, a comunidade profissional significava que os professores 

tinham propósitos claros e compartilhados com respeito ao aprendizado dos 

alunos, engajados nas atividades colaborativas para alcançar este propósito, 

e adquirindo responsabilidade coletiva pelo aprendizado de seus alunos. 

Tornou-se claro para os autores que as comunidades profissionais 

suportáveis dentro da escola oferecem aos professores um tipo de 

organização que tornam o aprendizado contínuo possível. 

Little (apud Lieberman, 2000) afirma que infelizmente, estas 

condições mínimas para dar suporte para o professor aprender, seja na 

escola primária ou secundária, são encontradas na minoria das escolas 

através do país (EUA). 

Nas palavras de Méier (apud Lieberman, 2000) : 

 

“... podemos ao menos imaginar uma escola na qual 

os professores estejam sempre em freqüente conversação 

uns com os outros a respeito dos seus trabalhos; onde todos 

tenham acesso necessário e fácil às salas de aula uns dos 

outros; tenham espaço garantido para poder  comentar 
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sobre o trabalho um do outro, e disponham de tempo para 

desenvolver padrões comuns para os alunos trabalharem (p. 

602).“ 

 

Em decorrência dos estudos acima apontados por Lieberman (2000), 

começamos a compreender a necessidade de construir estruturas dentro 

das escolas, que possam reverter esta situação de isolamento sentida por 

muitos professores. 

Vale ressaltar que para a autora o significado de trabalho 

colaborativo, ou trabalho em comunidades, rede de trabalho ou ainda 

trabalho de parceria, são termos com significados comuns.  O que importa, é 

que desta parceria façam parte educadores da Universidade, ou das 

escolas, ou de qualquer outro órgão público que contenham os mesmos 

propósitos, para trabalharem juntos para melhor servir aos alunos, através 

do seu próprio crescimento e desenvolvimento. 

Lieberman (2000) argumenta que a falha no desenvolvimento 

profissional tradicional dos professores, tão bem documentada (Little, 1993), 

considera os professores como receptores passivos de programas pré-

estabelecidos, dando pouquíssimo tempo ou incentivo para que os novos 

programas sejam integrados na sala de aula. Por outro lado, as redes de 

trabalho colaborativo integram seus participantes numa variedade de 

atividades que relacionam os propósitos e as mudanças necessárias aos 

participantes. Nesse contexto, os professores fazem parte de uma 

comunidade onde são valorizados como parceiros e colegas, participantes 

num contínuo esforço para melhorar o processo de aprendizagem para si 

próprios e para seus alunos. 

Considerando esta abordagem, Lieberman (2000) conclui que, 

embora algumas redes de trabalho colaborativo tenham sido bem sucedidas 

em criar os aspectos do contexto interno e externo que promove, suporta e 

sustenta o crescimento e desenvolvimento do professor; essas redes de 

trabalho são complicadas e não isentas de problemas.  
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Entretanto, estamos aprendendo mais sobre essas redes de trabalho, 

sobre suas possibilidades e suas limitações, ainda que exerçam uma 

influência expressiva nos professores em geral e nos formadores de 

professores em particular.  

Tratando-se dos formadores de professores, Lieberman (2000) afirma 

que eles não só colaboram com ela, aprendem através dela, e fazem uso do 

conhecimento criado por essas redes de trabalho, que estão ajudando a 

recriar o significado da escolaridade por si só, não apenas escolaridade para 

os professores, mas para os próprios formadores também.  

Sob este mesmo enfoque do trabalho colaborativo para vencer as 

barreiras do trabalho individualizado do professor, Stein et al. (1999) afirmam 

que a colaboração além de vencer as barreiras do isolamento do professor, 

contribui para uma maior compreensão do contexto do ensino.  

Para tanto, os autores argumentam que é crucial que o professor 

tenha contato com fontes de conhecimento fora do seu círculo imediato, 

podendo ser inclusive um trabalho de parceria com a universidade. Desta 

forma: 

“A chave é estabelecer relações de negociação entre 

práticos e especialistas nas quais eles trabalhem juntos em 

problemas da prática trazendo diferentes tipos de 

habilidades à mesa”.   

                                                  (Stein et al, 1999: 240) 

 

Além disso, os formadores de professores devem ajustar sua forma 

de trabalho não mais com professores individualmente, mas com grupos 

organizados de professores (Stein et al., 1999). 

O trabalho colaborativo pode consolidar-se quando equipes de 

professores atuam em projetos ligados à Universidade. Segundo Elliott 

(1998), a colaboração e a negociação entre especialistas e práticos 

(professores) caracterizaram a forma inicial do que se tornou mais tarde 
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conhecido como pesquisa-ação. Desta forma, uma alternativa epistemológica 

foi incorporada, orientando o desenvolvimento da teoria curricular. Nesse 

processo, a interação entre a elaboração teórica e a prática curricular 

desenvolve-se dentro do contexto escolar, possibilitando aprendizado para 

ambos, especialistas e práticos (professores). Nas palavras de Elliott 

(1998:142): 

 

“A atividade colaborativa, ao invés de 

diminuir a autonomia do professor em relação ao 

currículo, constrói um contexto no qual ela pode 

ser ampliada. Professores podem ser 

considerados como autônomos em situações nas 

quais suas ações são autodeterminadas e 

relativamente livres de obrigações impostas 

externamente”. 

 

A colaboração facilita a mudança porque oferece a oportunidade para 

os professores aprenderem conhecimentos pedagógicos e científicos, 

através da troca de experiências; ampliando suas habilidades de analisar e 

improvisar a prática na sala de aula, podendo propiciar satisfação geral no 

trabalho. Assim, se os professores associam-se para desenvolver um projeto 

por iniciativa própria, encontraremos grandes chances de conseguir 

mudanças didáticas (Richardson apud Briscoe et al., 1997; Rodrigues, 2001).  

Briscoe et. al (1997) apresentam um estudo onde o trabalho 

colaborativo resultou promissor na implementação de um ensino 

centralizado no aprendizado de ciências.  

 A colaboração aconteceu entre os professores do ensino 

fundamental e a universidade. O projeto envolveu 24 professores que 

participaram de um “workshop” onde o plano para implementação fora 

baseado em perspectivas construtivistas de aprendizagem e mudança. O 

relacionamento entre mudança e a experiência colaborativa foi analisado a 
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partir de dados retirados das transcrições de entrevistas e encontros de 

grupos; planejamento das atividades e outras produções dos professores; 

anotações de campo de observações das salas de aula. Os autores 

consideram que a mudança didática envolve reestruturação de crenças 

fundamentais e idéias que os professores têm sobre o que é importante para 

os alunos aprenderem, assim como, de que forma materiais e métodos 

podem ser utilizados para que seja alcançado o aprendizado. 

Sendo assim, Briscoe et al (1997) concluem que ao trabalharem 

juntos, os professores sentem maior segurança em enfrentar dificuldades. 

Através da troca de experiências os professores aprendem uns com os 

outros, sentindo-se encorajados a implementar novas idéias e a sustentarem 

os processos de mudança em seu ensino. Assim, os professores 

envolveram-se no desenvolvimento de novas maneiras de gerenciar a sala 

de aula, seu tempo e materiais, além de suas interações com os alunos e 

professores, a partir da implementação centrada nas atividades que eles 

próprios desenvolveram. 

Num outro estudo com ênfase no trabalho colaborativo dentro de um 

grupo de professores, destacamos a pesquisa de McCotter (2001), pela 

proximidade que apresenta com relação ao nosso trabalho. Desta forma, a 

autora da pesquisa tinha como objetivo investigar o quanto a estrutura do 

grupo, assim como o conteúdo da conversação entre seus participantes, 

auxiliou no desenvolvimento profissional de cada um.  

Denominado “Literacy Education for a Democratic Society” (LEADS), 

este grupo uniu-se para explorar e discutir a respeito da justiça social em 

suas salas de aula (Allen, apud Mc Cotter, 2001). Fizeram parte do grupo 

dez professores experientes, onde dois deles eram formadores de 

professores.  

McCotter entrevistou as participantes e acompanhou as reuniões, que 

eram gravadas e transcritas por ela própria, logo ao seu término; além de 

construir um diário onde organizou suas impressões sobre todos os 

encontros. Para analisar as fitas de áudio das reuniões, ela utilizou o “Guia 
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de escuta em quatro passos” (Taylor, Gilligan, & Sullivan, apud McCotter, 

2001).  

Estes quatro passos consistiram em ouvir as gravações a partir de  

enfoques distintos:  

 

•  o primeiro, para identificar o tema discutido na reunião, “plotando”  

   as conversações; 

• o segundo, no qual cada membro do grupo é focalizado   

   individualmente, para tornar clara a sua participação durante a   

   reunião; 

•  o terceiro,  focalizou-se o que os participantes disseram em relação        

   ao tema da reunião, no caso da autora, justiça e igualdade social,  

• quarto, como os participantes descreveram suas ações profissionais.   

 

 

 Após a organização dos dados, ela comparou as entrevistas com 

suas próprias idéias e após análise detalhada dos dados, concluiu que não 

só os conteúdos específicos das conversações no grupo atuaram de forma 

positiva no crescimento profissional dos participantes, assim como a maneira 

com a qual os participantes tratavam-se uns aos outros, tornando o grupo 

um "lugar sagrado" (Richardson, apud McCotter, 2001).  

           O desenvolvimento profissional (Darling-Hammond & McLaughlin, 

1995; Fullan & Hargreaves, 1992; Lieberman, 1995) explicitado pela autora 

apresenta as seguintes características: provêm de uma experimentação; é 

fortalecedor;  contínuo; contextual, colaborativo e compreende teoria e 

prática.  

McCotter argumenta que a participação no grupo LEADS propicia o 

desenvolvimento profissional pelas suas próprias características estruturais. 
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Dessa forma, os participantes do grupo são capazes de resistir às 

controvérsias do ensino público que o torna incompatível com a igualdade e 

a justiça social. Além disso, a reflexão na qual o diálogo do grupo é 

fundamentado é diretamente relacionado com a experiência pessoal e 

profissional dos participantes do grupo. A conversação entre os participantes 

provém da experiência de todos, assim como, também realiza mudanças em 

suas práticas. 

A autora ressalta alguns aspectos do grupo LEADS: 

 

● A conversação entre os participantes é apontada como uma 

“conversa real”, que envolve a escuta cuidadosa e o compartilhamento de 

idéias entre o grupo, o que, segundo Belenky (apud Mc Cotter, 2001), 

contribui para criar um ambiente informal, onde as idéias emergentes podem 

fluir, perante a aprovação coletiva. 

● O grupo é constituído democraticamente, ou seja, não existem 

imposições nem com respeito ao fazer parte dele, ou ainda sobre o processo 

da tomada de decisões e das ações.  

● Embora exista um coordenador, não existe um líder formalmente 

designado. 

● Muitos dos professores pertencem a diferentes escolas com 

programas distintos, o que torna seus posicionamentos também diferentes. 

Como por exemplo, alguns são professores universitários, outros estudantes 

da graduação, porém é como se todos fossem pares dispostos a aprender 

uns com os outros. 

Em outra investigação, Little (2002) apresenta o trabalho numa 

comunidade de professores do ensino médio em duas escolas, no contexto 

das disciplinas de Inglês e Matemática. Apresenta um episódio de interação 

entre os professores. Trata-se de um grupo de pesquisadores que 

investigaram a interação natural entre os professores, sem preocupar-se 

com as atividades realizadas. 
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Concluem que existe uma séria dificuldade em investigar um grupo de 

professores e ressaltam a importância deste estudo para a implementação 

de melhoria nas escolas através do trabalho em equipe. 

Num trabalho que realizamos anteriormente (Rodrigues, 2001) 

investigamos um grupo que contou com a participação de seis professores 

de física do ensino médio de escolas públicas. Sendo assim, os professores 

participaram de um curso em 1997 na Universidade e a partir das atividades 

construtivistas que então desenvolveram, elaboraram um plano de trabalho. 

Considerando esse contexto inicial, em 1998 iniciaram a 

implementação de um projeto (Carvalho, 2003) que tinha como objetivo a 

melhoria do ensino da termodinâmica em suas escolas, a partir de uma 

mudança em suas práticas. As atividades eram levadas para o contexto da 

sala de aula e os resultados eram trazidos para discussão em reuniões que 

aconteciam no LaPEF (Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física), a 

coordenação desse grupo era realizada por uma docente da universidade, a 

mesma que apresentara o curso de formação continuada a estes 

professores. 

Os dados da pesquisa contam com gravações em áudio das reuniões 

entre o grupo. Os dados eram transcritos e após leitura exaustiva foram 

classificados em categorias, segundo Smyth (1989) 

Os professores realizaram então um trabalho de pesquisa sobre a 

própria prática e também com relação à prática dos  colegas.  

Como resultado da pesquisa sobre a atuação do grupo de 

professores-pesquisadores, Rodrigues (2001) destaca a importância do 

trabalho colaborativo para a reconstrução da prática dos professores 

envolvidos, assim como da sustentação de uma implementação de inovação 

em suas salas de aula. 

Verificou-se também que pelo fato do projeto não ser uma imposição, 

porém uma idéia que partira do próprio grupo, o objetivo do projeto fora 

alcançado. 
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A importância da discussão, como uma forma de troca de 

experiências e de reflexão conjunta, fora propiciando o desenvolvimento 

tanto do projeto, como dos próprios participantes que conseguiram alcançar 

a melhoria no ensino em suas salas de aula. 

Os resultados das pesquisas nessa direção propiciam o 

fortalecimento do trabalho de parceria, ou colaboração, entre a Universidade 

e as escolas. 

Através da interação entre pesquisadores e professores torna-se 

propícia a troca de experiências e a busca por referenciais teóricos que 

auxiliem na construção do conhecimento e elaboração de novas propostas e 

ações. 

Para Zeichner (1988), a pesquisa colaborativa, na qual os professores 

aprendem a refletir no contexto de um grupo onde a Universidade é também 

uma parceira, envolve participantes que possuem culturas profissionais 

distintas e constitui projetos com muitos participantes. Dessa forma, torna-se 

inviável a realização breve de um  projeto, que duram em média três anos. 

O autor ressalta que a Universidade exerce um importante papel no 

trabalho colaborativo, porém, os pesquisadores devem estar conscientes de 

que o conhecimento da academia não será um referencial nesse contexto, 

considerando que essa ação não rompe com a racionalidade técnica (Schön, 

1992). 

A Universidade, então não deve impor o referencial teórico, para 

direcionar o trabalho do grupo colaborativo. Cabendo aos parceiros a 

procura pelo que avaliarem ser necessário para sua pesquisa. 

No trabalho de Mizukami et al.(2002), já mencionado no item 2.2, as 

autoras argumentam que a parceria-trabalho colaborativo é um processo 

que apresenta desafios inerentes às peculiaridades do modelo adotado no 

programa de desenvolvimento profissional. Alguns de seus apontamentos, 

com respeito aos resultados da investigação que empreenderam, dão conta 

que: 
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● A inserção das pesquisadoras na escola e a construção de um 

programa partilhado de desenvolvimento profissional é processo que poderia 

ser considerado como de equilíbrio instável e que precisa ser repensado a 

cada momento, exigindo alto grau de envolvimento dos participantes. Em 

alguns momentos do trabalho ficaram visíveis os processos de legitimação 

ou não do discurso sobre a prática docente e isso teve de ser repensado a 

cada passo do projeto, exigindo re-direcionamentos. A construção da 

parceria, sob tal ótica, implicou rever constantemente a dinâmica do grupo 

da escola, do grupo das pesquisadoras e do grupo formado por todas as 

participantes, em processo contínuo de negociação. 

● O processo de desenvolvimento profissional das participantes não 

foi linear e se caracterizou como aprendizagem processual. Nesse sentido, 

as conquistas foram lentas, fruto de trabalho e investigação árduo e 

sistemático, e necessitaram de garantia quanto a um espaço comum de 

discussão e construção grupal, considerando processos de aprendizagem 

profissional. 

● As experiências de ensino e aprendizagem se revelaram uma 

estratégia poderosa de intervenção e de trabalho partilhado, possibilitando o 

desenvolvimento de processos reflexivos em diferentes momentos e níveis. 

● Os processos vividos foram lentos, árduos e envolventes para todos 

os participantes. As pequenas mudanças foram sementes para outras mais 

significativas e o desenvolvimento do projeto ofereceu indicadores 

suficientes para sustentar essa afirmação.  

                                                                    (Mizukami et al., 2002:190) 

         

 A relevância do termo pesquisa-ação no contexto da formação continuada 

dos formadores de professores é a mesma relacionada à pesquisa realizada 

pelos pesquisadores nas Universidades? Existe uma amplitude limitante 

deste termo? 
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Ao aprofundarmos melhor com respeito a este termo, poderemos 

esclarecer qual o seu significado no âmbito deste trabalho. Para tanto, a 

seguir trataremos deste tema. 

 

 

2.4 - A “pesquisa-ação” e o desenvolvimento do professor 

 

         Historicamente o termo pesquisa-ação apareceu no campo das 

Ciências Sociais na década de 40, sendo usado pela primeira vez por Kurt 

Lewin, que é considerado o criador desta forma de pesquisa no contexto das 

relações humanas. O autor define alguns princípios que caracterizam a 

pesquisa-ação: o caráter participativo, o impulso democrático e a 

contribuição à mudança social (Lewin apud Geraldi et al., 1998). 

 Para Elliott (1998), além das características acima mencionadas, a 

pesquisa-ação é uma atividade empreendida por grupos cujo objetivo é 

compartilhar suas circunstâncias a partir de valores humanos partilhados; 

não devendo ser confundida com um processo solitário de auto-avaliação; é 

uma prática reflexiva de ênfase social, diretamente relacionada ao trabalho 

colaborativo (Brown, 2002). Elliott (apud Geraldi et al., 1998) parte da 

pesquisa-ação como fundamento para a melhoria da ação prática, a 

característica mais marcante desse tipo de abordagem é a de ser um 

processo que evolui em espirais de reflexão e ação, onde cada estágio inclui: 

 

• Aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático   

             que  se quer melhorar; 

• formular estratégias de ação; 

• desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; 

• ampliar a compreensão da nova situação (resultante); 

• proceder aos mesmos  passos para uma nova situação prática. 
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A pesquisa em educação, dentro dessa abordagem, tem como 

objetivo melhorar a prática; não através da aplicação de uma teoria, mas sim 

através da procura por uma mudança na situação concreta em que se atua; 

estudando as condições e os resultados da experiência efetuada. Nesta 

direção, a pesquisa-ação não se destina à resolução de um problema prático 

em si, porém através do delineamento do problema pretende compreender e 

melhorar a atividade educativa. Sendo assim, é um trabalho que compreende 

um processo, não sendo um resultado pontual.  

 Por todos os pontos já tratados aqui na abordagem deste tema, 

podemos observar que a pesquisa-ação se contrapõe à racionalidade técnica 

(Schön, 1983, 1987); “o objetivo fundamental é, antes, melhorar a prática do 

que gerar conhecimento. A produção e a utilização do conhecimento 

subordina-se a este objetivo fundamental e está condicionado por ele” 

(Elliott,1991 apud Geraldi et al., 1998:164). 

Para Elliott (1998) existe uma íntima relação entre o que ele e outros 

autores chamam de presquisa-ação e a “prática-reflexiva” denominada por 

Schön (1992), no que diz respeito à reflexão simultânea sobre a relação 

entre processos e produtos em situações concretas. Para Schön (1992) a 

auto-reflexão possui duas instâncias: reflexão na ação e reflexão sobre a 

ação (compreensão de uma situação concreta que acontece de maneira 

retrospectiva). São atitudes que aparecem frente às situações que provocam 

surpresas por serem diferentes das abordadas até então. Tanto para Elliott 

(apud Geraldi et al., 1998), como para Schön (1992), o processo da melhoria 

da prática envolve a reflexão dos práticos sobre a situação concreta. 

Existe uma condição necessária antecedente da pesquisa-ação, 

apontada por Elliott (apud Geraldi et al., 1998), onde os práticos envolvidos 

sintam a necessidade de mudar, de inovar. Num processo dialógico o 

desenvolvimento do professor acontece ao longo do desenvolvimento do 

currículo e vice-versa. Não é necessário que aconteça o desenvolvimento do 

professor primeiro para depois acontecer a implementação do currículo. 
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Dentro de uma pedagogia reflexiva, o currículo se encontra sempre 

em processo de “chegar a ser”, ou seja, está sempre em processo (Elliott 

apud Geraldi et al., 1998). 

Elliott mostra que a incoerência entre a pesquisa educativa e prática 

docente, na formação dos professores, fica solucionada com a pesquisa-

ação. Aos olhos do professor a teoria não é um problema, mas a relação 

teoria-prática é que se constitui um problema prático. Desta forma, a 

pesquisa-ação proporciona uma teoria que se relaciona com a prática de 

cada contexto.  

Nessa abordagem de implementação de inovação no ensino, Carr & 

Kemis (1988) denominam um grupo que discute e inventa novos caminhos 

de “comunidade crítica de aprendizagem”. No contexto desses grupos, os 

participantes aprendem sobre o ensino transformando-o, fazendo com que 

teoria e prática se auto-alimentem.   

A necessidade da cultura reflexiva pelo professor é originada segundo 

Elliott (apud Geraldi et al.,1998) porque o trabalho do professor é de caráter 

complexo e dinâmico desenvolvido em situações não-estruturadas que 

solicitam uma compreensão da situação e uma ação inteligente, a qual não 

pode ser prevista com antecedência pela própria amplitude da atividade 

educativa. 

Todos os elementos discutidos acima a respeito da atividade da 

pesquisa-ação indicam-nos a necessidade de aprofundamento a respeito do 

conceito de reflexão, intimamente relacionado com esta atividade docente.   

 

 

2.5 - A reflexão sobre a prática e o desenvolvimento do professor 

  

García (1992) aponta que na atualidade, o conceito de reflexão tem 

sido utilizado de maneira intensa por investigadores formadores de 

professores e educadores diversos. Assim, torna-se difícil não encontrar 
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pesquisas e programas na área de formação de professores, que não 

incluam este conceito de uma ou de outra maneira como elemento 

estruturador. 

Na formação de professores o ensino reflexivo; professor reflexivo e 

prática reflexiva são termos freqüentemente utilizados. Sob esta ênfase, 

encontramos na literatura sobre formação continuada de professores uma 

grande quantidade de artigos, que serão apresentados a seguir.  

Sendo assim, García (1992) considera que existe “uma grande 

dispersão semântica, bem como uma diversidade das propostas 

metodológicas”. 

Ainda que seja um tema amplamente encontrado nas pesquisas atuais 

de ensino e aprendizagem, as origens desta perspectiva na formação de 

professores remontam ao filósofo americano Dewey (1933), considerado o 

pai da idéia do conceito da reflexão no século vinte (Hatton &Smith, 1995).  

Dewey (1933) destaca a diferença entre o pensamento reflexivo e o ato 

de rotina. Para o autor, embora o ato de rotina seja fundamental para a vida 

humana, muitas vezes é guiado por impulso, hábito ou até submissão à 

autoridade. Através do ato de rotina, o professor não reflete a respeito das 

situações do cotidiano, não se aprofundando nas causas dos problemas; 

aceitando de maneira cômoda as soluções articuladas por outros. 

Por outro lado, a ação reflexiva se opõe ao ato de rotina, mas não pode 

ser entendida como um conjunto de técnicas para resolução de problemas, 

pois ela envolve intuição, clareza em relação às causas e conseqüências. 

No entanto, não significa que o pensamento reflexivo seja necessário por 

todo o tempo, mas sim um equilíbrio entre reflexão e rotina, pois: 

 

“A necessidade da solução de uma dúvida é 

o fator básico e orientador em todo o mecanismo 

de reflexão”. (Dewey, 1933:24) 
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         Dewey integra na ação reflexiva três atitudes:  

 

        • abertura de espírito; refere-se a disposição de se ouvir mais do que  

       uma única opinião, de estar atento à toda as alternativas e de se admitir  

       a possibilidade de erro, mesmo naquilo que se acredita com maior  

       intensidade.  

        • responsabilidade; implica na ponderação cuidadosa das  

        conseqüências de uma determinada ação. Os professores  

        responsáveis vão além do utilitarismo imediato, perguntam-se por que  

        estão fazendo o que fazem, de que maneira está dando resultados e  

        para que ou quem estes servem.    

        • entusiasmo;  é decorrente das outras atitudes, ou seja, a abertura de  

        espírito e a responsabilidade devem ser as componentes principais da  

        vida do professor reflexivo, que deve ter entusiasmo e responsabilidade   

        pela própria aprendizagem. 

 

O conceito de reflexão na formação dos professores está ligado a 

Dewey, mas a difusão deste conceito coube a Donald Schön, que foi 

responsável também pela revelação dos processos do pensamento que 

constituem a epistemologia da ação do professor. Criticou a formação do 

professor como técnico, opondo-se ao modelo da racionalidade técnica, que 

consiste da aplicação rigorosa de técnicas científicas, dirigidas à solução de 

problemas, onde a atividade do profissional é sobre tudo instrumental.  Em 

oposição a este modelo, Schön conduziu o papel do professor a uma nova 

condição, a do "praticum reflexivo" (Schön, 1983, 1987), efetivando a 

necessidade de formar professores capazes de refletir sobre sua atuação 

em sala de aula. Desta maneira, o professor não sai mais a procura de 

receitas e técnicas para resolução de seus problemas no ensino, mas sim, 

pesquisa através dos elementos inteligentes que possui as próprias 

estratégias de soluções. 
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Para Schön (1992:80), a crise na educação centraliza-se entre o saber 

escolar e a reflexão-na-ação dos professores e alunos. Assim sendo, o 

saber escolar é "um tipo de conhecimento que os professores são supostos 

possuir e transmitir aos alunos". A reflexão-na-ação surge com a prática do 

professor que resolve "escutar" o que dizem seus alunos; ser curioso e 

atencioso; elaborar a explicação de algum conhecimento a partir do 

questionamento do aluno. Ter a capacidade de "individualizar", ter noção do 

grau de dificuldade e de compreensão do aluno, mesmo que numa turma de 

trinta alunos. A reflexão-na-ação é uma interação do professor com a 

compreensão do aluno. Acontece no momento em que o professor necessita 

re-enquadrar uma situação problema, redefinindo o rumo de sua ação no 

decurso de sua intervenção profissional e não exige o uso de palavras. Nas 

palavras do autor: 

 

“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, 1992:83) 



 58  

  Para Schön (1992), a reflexão-na-ação apresenta ainda uma 

dimensão de confusão e incerteza. O autor argumenta que o professor 

precisa saber lidar com situação de incerteza e que “estar aberto para 

encarar os próprios erros também é algo estimulante e necessário, caso o 

professor queira manifestar-se como um profissional reflexivo”. 

Outra forma de reflexão, colocada por Schön (1992), é a que 

acontece quando o professor olha de maneira retrospectiva sobre a reflexão-

na-ação. Podendo ocorrer após a aula, quando então o professor pode 

pensar a respeito de um fato acontecido, no que observou, no significado 

que lhe deu e na eventual adoção de outros sentidos. Desta forma, refletir 

sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição que 

exige o uso de palavras. 

Quando o professor procura desenvolver a prática reflexiva, pode 

acontecer de "esbarrar" na burocracia escolar, quando esta não costuma ter 

iniciativas que valorizem o modo de pensar dos alunos, por estar baseada 

no "saber escolar", um tipo de conhecimento que se acredita que os 

professores têm e que transmitam aos seus alunos. 

Segundo Schön, a burocracia com que se organizam as escolas pode 

ser verificada: 

"...se considerarmos o plano de aula, ou 

seja, uma quantidade de informação que deve ser 

"cumprida" no tempo de duração de uma aula. 

Mais tarde os alunos serão testados para 

determinar se a quantidade   de   informação   foi   

adequada.(.....)  

Do mesmo modo, a progressão nos diferentes 

níveis representa uma passagem de moléculas 

mais simples do saber escolar para outras mais 

complexas. Os testes são feitos para medir este 

progresso, e os professores também são medidos 

pelos resultados dos seus alunos, e promovidos, 
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pelo menos em parte, de acordo com esta 

prática."                                             (Schön, 1992) 

 

 Zeichner (1992), assim como Schön(1992),  pesquisaram a reflexão na 

formação dos professores. Para Schön(1992), quando o professor reflete 

sobre sua prática, o ensino é encarado como uma forma de investigação e 

experimentação. A reflexão sobre a ação acontece, quando o professor 

pensa a respeito de suas ações de maneira retrospectiva, isto é, pensa 

sobre sua reflexão-na-ação. 

Dentro do que foi exposto acima, compreendemos que a prática 

reflexiva confronta-se com a racionalidade técnica, na medida em que o 

professor reflexivo necessariamente é um investigador em sala de aula, 

afastando-se das técnicas e manuais pré-elaborados pelos investigadores 

acadêmicos. 

Alguns autores apresentam “formas de reflexão", que indicam maneiras 

distintas de se pensar sobre a prática, levando-se em conta a conduta e o 

fator temporal. Weis e Louden (1989, apud García,1992) apresentam quatro 

formas onde o pensamento reflexivo pode acontecer simultânea ou 

separadamente: Através da Introspecção, ocorre a reflexão interiorizada que 

acontece distanciada da ação. Podendo ser detectada através de entrevistas 

(Rodrigues & Carvalho, 1998), onde se obtêm informações sobre as 

concepções próprias dos professores. Na outra forma de reflexão o exame, 

o professor refere-se aos acontecimentos passados ou que ainda devem 

ocorrer, em sua atuação na escola, estando, portanto mais próxima da ação 

e geralmente encontrada durante as discussões em grupo. À medida que o 

professor utiliza-se da investigação em sua própria prática, a fim de 

estabelecer novos rumos para melhorar o ensino, a forma de refletir é a 

indagação, exigindo um "compromisso de mudança e aperfeiçoamento". 

Como quarta forma, os autores colocaram a espontaneidade, que é aquela 

que acontece "no próprio local", denominada por Schön de "reflexão-na-

ação". Relaciona-se com o pensamento do professor no "ato de ensino", 
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onde através de sua criatividade, toma decisões re-enquadrando uma 

situação problemática sob o foco de sua ação. 

Hatton e Smith (1995) discutem sobre os problemas associados com a 

atitude reflexiva apontando que reações prováveis para demandas por 

reflexão merecem alguma atenção. Desta forma, ao trabalharem em grupos 

como “amigos críticos” (Dicker apud Hantton e Smith, 1995) os professores 

não se sentem vulneráveis em colocar suas crenças e percepções aos 

demais. Segundo os autores, no processo de encorajamento para reflexão, 

duas dimensões são identificadas: A primeira é a fala ordenada, para 

clarificar idéias e crenças; a segunda é dar voz para as idéias e prestar 

atenção.  

A respeito de todos os elementos que integram a formação continuada 

dos professores, a reflexão aparece como um elemento importante para que 

o professor compreenda as situações que fazem parte do contexto do 

ensino, propiciando-lhe uma visão mais global da situação, onde ele possa 

integrar seus saberes encaminhando da melhor forma a resolução de um 

impasse, na direção do seu objetivo.  

          Darsie e Carvalho (1996) discutem a importância da reflexão sobre a 

aprendizagem dos professores na sua formação inicial e permanente. 

Buscam encontrar caminhos que facilitem o processo reflexivo e os encontra 

no exercício metacognitivo, que se entende como a consciência que os 

indivíduos têm sobre seus processos cognitivos. 

        Nesse sentido, na investigação empreendida por Mizukami et al.(2002), 

as autoras adotaram “a reflexão-sobre-a-ação como um caminho para o 

aprimoramento da prática e a formação dos professores, por ajudar a refazer 

o caminho trilhado, possibilitando descobrir acertos e erros, e tentar construir 

novos rumos para atuação, quando necessário.” 

As autoras salientam que a importância da reflexão sobre os próprios 

modos de aprender e ensinar é um elemento-chave dos processos de 

aprender a aprender e de aprender a ensinar. Desta forma, o conhecimento 
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sobre a prática, assim como o conhecimento teórico, não está pronto e 

acabado, concluem. 

Mizukami et al. (2002) ainda apontam as atividades escritas como 

instrumento importante na promoção de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional, pois ao escrever sobre o que se pensa e o que se faz realiza-se 

uma reflexão distanciada sobre o exercício profissional.  

Como indicado por Zabalsa (apud Mizukami et al., 2002) e Darsie 

(apud Mizukami et al., 2002), ao escrever desenvolve-se um processo de 

reflexão mais aprofundado, mais cuidadoso do que quando se explicitam 

oralmente as idéias. 

 

Nas palavras das autoras referindo-se sobre este fato: 

 

“Escrever possibilita enxergar os fatos mais globalmente, 

com mais isenção, pensar mais sistematicamente sobre uma 

reflexão que já fizemos em um primeiro momento. Outra grande 

vantagem da tarefa escrita sobre a exposição oral das ações 

realizadas é que ela exige um nível mais elaborado de reflexão, 

uma coordenação da idéias que nem sempre está presente no 

contexto da conversação.” 

                                                    (Mizukami et al., 2002:168) 

 

 Alguns problemas merecem destaque quando se refere ao termo 

reflexão. Considerando esse aspecto, Gilbert (1994) critica a utilização 

política do conceito de reflexão na formação dos professores, fazendo com 

que os programas sejam nada mais do que fornecedores de técnicas para 

que os professores atinjam a reflexão. A autora discute os objetivos 

diferentes que um programa pode apresentar. Assim, se o objetivo do 

programa de desenvolvimento é informar os resultados de uma pesquisa 

pedagógica aos professores e sugerir caminhos nos quais eles possam 
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implementá-los em sua prática, um objetivo louvável, então que os 

participantes sejam informados de antemão e que esse objetivo esteja claro 

na estrutura do programa. Se o objetivo do programa de desenvolvimento de 

professores é ajudar os participantes a explorar, refletir sobre e melhorar 

aspectos de suas próprias práticas, que tenham sido identificados por eles 

como importante, então a utilização de conceitos tais como o de prático 

reflexivo e de metodologia de colaboração e ação baseada em pesquisa 

pode ser apropriado. Os conceitos de reflexão, colaboração e pesquisa ação 

fazem parte de um contexto onde os professores já estejam conscientes 

sobre o que eles próprios acreditam que deva ser mudado em suas práticas. 

Com preocupações semelhantes aos autores já citados aqui, Smyth 

(1989) acrescentou informações para o uso da reflexão como um impulso 

para a evolução profissional do professor. Em seu artigo voltado para 

questões sociais, éticas e políticas da reflexão, o autor discute os obstáculos 

que dificultam ou até mesmo impedem o professor de ter uma atitude 

reflexiva em seu trabalho.  Desta forma, a reflexão surge como um agente 

que vai propiciar ao professor a retomada do seu verdadeiro lugar como 

sujeito e não mais como objeto. O professor passa a buscar desafios e 

tomar iniciativas, numa escola onde são criados espaços propícios para que 

questões de valor possam ser realizadas. O autor cita o termo “empowered” 

(autorizado) para ser atribuído a este profissional questionador, consciente 

de seus objetivos, que busca uma melhoria no ensino por saber que desta 

maneira estará contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

O autor é relutante em criticar a orientação tecnocrata do processo do 

ensino-aprendizagem que faz com que o professor seja nada mais do que 

“um dente de uma engrenagem de uma máquina perpétua” (Tom apud 

Smyth, 1989), situação nada propícia para tornar o professor “empowered” 

(Smyth, 1989). 

Após as críticas aos aspectos sociais e políticos que dificultam a 

atuação consciente do professor, Smyth (1989) propõe quatro formas de 

ação que os professores podem tomar para si próprios para refletir em seu 
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trabalho e modificar as condições de ensino de forma a promover uma 

sociedade menos opressiva, mais justa, humana e digna (Tom apud Smyth, 

1989). O autor cita a origem dessas ações no trabalho de Paulo Freire (apud 

Smyth, 1989:5). Estas formas são caracterizadas por quatro estágios 

seqüenciais e ligadas por uma série de questões: 

•  Descrevendo; (o que eu faço?) ao descreverem sobre seu próprio 

ensino os professores descrevem eventos concretos de ensino. 

•  Informando; (o que isto significa?) na descrição do professor sobre 

suas ações em sala de aula, ele informa os princípios pedagógicos 

(conscientes ou não) em que estas se baseiam. 

•  Confrontando; (Como eu vim a ser desta maneira?) 

questionamento próprio do professor ou de outro colega, sobre estas  

           informações implícitas em suas descrições. 

• Reconstruindo; (Como eu poderia fazer as coisas de maneira    

  diferente?)  

   o professor reflexivo e crítico é capaz de reconstruir sua própria    

 maneira de atuar,  tendo um objetivo pedagógico social. Pode  

 reconstruir suas ações visando por exemplo um ensino melhor. 

 

Smyth (1989) coloca que ao refletirem sobre suas práticas (ou dos 

colegas), os professores descrevem eventos concretos do ensino. Em sua 

pesquisa (Smyth apud Smyth 1989) analisa o processo de reflexão de 

professores, que se inicia com um jornal ou diário escrito (Holly; Tripp apud 

Smyth, 1989) onde cada professor constrói uma descrição de seu ensino 

como uma base para discussão com os colegas. Ao descrever uma situação 

de ensino pela qual passou, o professor está conscientemente ou não, 

informando os princípios pedagógicos nos quais suas práticas estão 

baseadas. Na seqüência das ações (a partir da descrição e da informação) o 

professor terá a oportunidade de entender como os valores sociais e 

culturais influenciam sua prática (ou a dos colegas), surgindo então 
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confrontações. Desta forma, a confrontação é sintetizada em questões que 

colocam em cheque certas características que fundamentam sua prática. A 

quarta e última forma de ação relaciona a consciência que o professor 

possui a respeito do que pode ser mudado em sua prática com o objetivo de 

melhorar o ensino. Através da descrição exata do seu ensino, que é 

embebido de particularidades, o professor tem a oportunidade de refletir a 

respeito das mudanças necessárias. Adotando este tipo de perspectiva o 

professor une pensamento e ação; teoria e prática e finalmente abandona a 

idéia na qual quem está fora dos limites da sala de aula é que sabe o que é 

melhor para o ensino. 

Emery (1996), que utilizou as mesmas categorias levantadas por 

Smyth, coloca que certas situações de diálogos falados fornecem grande 

potencial de reflexão e aprendizado, em particular quando os professores 

conversam sobre inovações no ensino, no qual se engajaram por iniciativa 

própria. O autor relaciona então a importância do diálogo entre os 

professores: 

 

• Através do diálogo oral, o professor pode expandir seus 

conhecimentos e conversar sobre suas confidências próprias gerando 

conhecimento sobre o ensino.  

•  Professores podem preferir o diálogo oral ao invés de um texto 

escrito, por tomar menos tempo.  

•  A crítica objetiva e piedosa de um de seus pares pode provocar 

reflexão, onde a de um professor universitário não é capaz. 

 

Na pesquisa realizada por Emery (1996), os professores discutem 

sobre uma atividade inovadora de avaliação apresentada num “workshop” 

em 1995 pelo próprio autor, na convenção anual do Canadian Council of 

Teachers of English. No workshop, dez professores participaram 

apresentando a atividade para 40 professores que trabalharam em grupos 
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de oito a dez pessoas, acomodados em mesas. Cada grupo continha dois 

inovadores (professores que foram designados para desenvolver modelos 

de avaliação). Foi pedido então para que os professores discutissem sobre 

esta inovação, as estratégias pedagógicas envolvidas, seus problemas e 

soluções. 

O autor gravou em áudio todas as conversas, que foram 

posteriormente transcritas e analisadas.   

Emery (1996) separou seus episódios centrados nas experiências dos 

professores, dentro das próprias categorias de ação Smyth (1989). O autor 

conclui de maneira positiva que o diálogo promoveu reflexão entre os 

professores, mas este resultado alcançaria índices ainda mais satisfatórios, 

caso os professores pudessem sustentar o diálogo por um tempo maior do 

que a duração do “workshop”. 

          Com o intuito de prosseguir em nosso referencial teórico, 

retomaremos alguns pontos importantes: 

Prioritariamente, definimos a importância que a formação continuada 

apresenta no contexto do ensino atualmente. Seja devido à deficiência na 

formação inicial, seja pela lentidão nas mudanças necessárias no ensino, 

para que este tente acompanhar as evoluções tecnológicas. 

 Giroux (apud Contreras 1997) afirma que o excesso de 

responsabilidade e a insegurança em que vivem os professores no contexto 

escolar, os conduzem a aceitar as concepções regulamentares e 

tecnocráticas que lhes proporcionam uma segurança aparente. Sob estas 

condições a prática reflexiva deixada ao seu próprio desenvolvimento não irá 

mais além do que um certo limite: 

 

“Os professores podem não ser conscientes da natureza de 

sua própria alienação, ou podem não reconhecer o problema 

como tal. Esta é precisamente a idéia da teoria crítica: ajudar aos 
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professores a desenvolver uma apreciação crítica da situação em 

que se encontram”.  

 

Contreras (1997) atribui ao termo reflexão uma condição de maior 

responsabilidade, passando à “reflexão crítica”, não sendo um processo de 

pensamento sem orientação. Pelo contrário, estende-se com um propósito 

muito claro de “definição” diante dos problemas e atuação, considerando-os 

como situações que vão mais além do que o nível pessoal, incluindo-os num 

contexto mais social e histórico.  

Dentro deste processo, a reflexão crítica permite aos professores a 

transformação de sua prática pedagógica, mediante sua própria 

transformação como intelectuais críticos. Contreras apresenta o trabalho de 

Smyth (apud Contreras 1997) como uma proposta para encontrar a reflexão 

crítica.  

 

 

2.6 - Desenvolvimento profissional da docência 

 

Introdução 

 

Como ressaltamos na introdução deste capítulo, apropriamo-nos da 

fundamentação teórica que está circunscrita primordialmente à formação de 

professores, por algumas razões próprias desse trabalho. A primeira delas é 

porque o formador de professor, em questão, atua ou já atuou como 

professor; sendo que alguns deles passaram a acumular as duas práticas: a 

de formador de professor, assim como a de professor em escolas do ensino 

fundamental I e II, ou mesmo no ensino médio. Uma segunda razão é o 

número restrito de pesquisas que abordam apenas a formação dos 

formadores de professores. Além disso, em acordo com Altet et al. (2003), 
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existe uma heterogeneidade com relação a determinar as especificidades do 

ofício do formador de professor, pois existe uma diversidade de funções 

desempenhadas por esse profissional em todo o mundo. 

Por conseguinte o termo formador de professor, assim como as 

atribuições que são próprias ao seu trabalho ainda se encontram em 

desenvolvimento, não existindo, portanto uma definição única. 

Contudo, consideramos que um passo anterior seja tomado. Assim, 

investigamos o que o termo profissional, além de suas derivações 

necessárias ao seu entendimento, significa no contexto da atividade do 

profissional do ensino. 

Encontramos na literatura, entre outros, Imbernón (2000). O autor 

afirma que a profissionalidade diz respeito às características e capacidades 

específicas da profissão; já a profissionalização é relativa ao processo 

socializador de aquisição de tais características.  

Dessa forma, o termo profissionalismo na docência implica uma 

referência à organização do trabalho dentro do sistema educativo e à 

dinâmica externa do mercado de trabalho (Imbernón, 2000). 

Considerando o significado atribuído por Shön(apud Imbernón, 

2000:25), temos que : 

 

“Ser um profissional, implica dominar uma série de 

habilidades especializadas que nos fazem ser competentes 

em um determinado trabalho, além de nos ligar a um grupo 

profissional organizado e sujeito a controle”. 

 

Para Paquay et al. (2001), o professor profissional é uma pessoa 

autônoma; dotada de competências específicas e especializadas; que 

repousam sobre uma base de conhecimentos racionais; reconhecidos; 

oriundos da ciência; legitimados pela Universidade; ou de conhecimentos 

explicitados oriundos da prática. Segundo os autores, esses conhecimentos 
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passam a ser autônomos quando são formados  na prática contextualizada, 

podendo ser explicitados oralmente de maneira racional através de um relato 

do professor. 

Com respeito à profissionalização, Paquay et al. (2001) consideram 

ser um processo de racionalização dos conhecimentos postos em ação e por 

práticas eficazes em uma determinada situação (grifo dos autores).   

  Em acordo com todos esses aspectos apontados pelos autores 

relacionados acima, convergimos para um termo profissionalismo na 

docência que nos aponta um trabalho de emancipação das pessoas. Assim, 

ser um profissional da educação nos remeterá ao trabalho de proporcionar a 

conscientização das pessoas com respeito às suas capacidades de 

evolução. 

 

Em acordo com Imbernón (2000:27): 

 

“Ser um profissional da educação significará participar 

da emancipação das pessoas. O objetivo da educação é 

ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes 

do poder econômico, político e social. E a profissão de 

ensinar tem essa obrigação implícita”.     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.6.1 - Desenvolvimento profissional do professor e do formador do 

professor 

 

Na busca por encontrar as dimensões do desenvolvimento 

profissional do profissional do ensino relativo ao nosso contexto de pesquisa, 

encontramos na literatura alguns autores que merecem destaque pela 

sintonia que apresentam com nosso trabalho.   
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O contexto particular em que o professor trabalha e a maneira com 

que sua prática está relacionada com a instituição de ensino faz com que a 

melhora profissional leve à melhora institucional e vice-versa. Essa idéia é 

reforçada por Nóvoa (1992), que argumenta que: 

 

 

 “As escolas não podem mudar sem o empenho dos 

professores; e estes não podem mudar sem uma 

transformação das instituições em que trabalham. O 

desenvolvimento profissional dos professores tem de estar 

articulado com as escolas e os seus projetos”. 

 

 

Para García (1994:319), o desenvolvimento profissional e pessoal do 

professor é produzido dentro do contexto de desenvolvimento da 

organização em que trabalha, e nessa medida envolve não só o professor, 

mas toda pessoa com responsabilidade ou implicação na melhora da escola, 

sejam administradores, coordenadores, pessoal de apoio, etc... 

 

O autor afirma que: 

 

 “O desenvolvimento profissional do professor e a 

melhora institucional escolar são faces da mesma moeda”     

                                                                                                 

                                                                    García(1994:319). 

 

Da mesma forma, Marcelo (1999) acrescenta ao desenvolvimento 

profissional também o desenvolvimento da escola, desenvolvimento do 
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currículo, desenvolvimento do ensino, e o desenvolvimento da 

profissionalidade docente.  

Considerando os pressupostos relacionados acima, torna-se 

necessário discutirmos, tanto do ponto de vista da escola como dos 

professores, em que consiste o desenvolvimento profissional dos 

professores e o que contribui para viabilizá-lo. 

Sob perspectivas distintas, diversos autores realizaram essa tarefa, 

porém, considerando as concepções dos objetivos da escola; do ensino; e 

da atividade docente. Desta forma, destacaremos os de maior importância 

dentro do contexto da formação de formadores, objeto de nossa pesquisa. 

Para Imbernón (2000), há um processo dinâmico de desenvolvimento 

do professor no qual: os dilemas, as dúvidas, a falta de estabilidade e a 

divergência chegam a constituir aspectos do desenvolvimento profissional. 

Assim, para o autor o desenvolvimento do professor pode ser concebido 

como qualquer intenção sistemática de melhorar a prática profissional, 

crenças e conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a 

qualidade docente da pesquisa e da gestão. 

O trabalho apresentado por Garrido (2000), aborda um projeto de 

pesquisa denominado “Qualificação do Ensino Público e Formação de 

Professores”, que teve duração de quatro anos (1996-2000). Tratando-se de 

um projeto de parceria entre a Universidade, representada por um grupo de 

pesquisadores, e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM), representado pelos professores.  

A partir de um estudo sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores envolvidos no processo a autora ressalta a importância do 

trabalho coletivo de reflexão, como uma estratégia facilitadora para 

desencadear o processo de transformação das práticas pedagógicas e de 

formação do professor pesquisador, configurando-a como um instrumento de 

desenvolvimento profissional do professor.  

Embora a autora tenha concluído de forma positiva com relação ao  

trabalho de parceria entre a universidade e a escola, não deixa de apontar 
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os problemas limitantes de um processo como esse. Dessa forma, a 

resistência de alguns professores participantes do processo de 

implementação de inovação aparece inicialmente (Garrido, 2000:46). Nesse 

contexto as manifestações de resistências relacionavam-se às dificuldades 

do processo inicial, onde os professores sentiam-se expostos diante dos 

colegas e da avaliação da academia. 

García (1994:315) traz uma conotação de evolução e continuidade 

que favorece a superação da tradicional justaposição entre formação inicial e 

aperfeiçoamento dos professores adequando-se muito mais à concepção do 

professor como profissional do ensino e “pressupõe um enfoque na 

formação do professorado que valoriza seu caráter contextual, organizativo e 

orientado para a mudança”. Ou seja, favorece a superação da concepção 

individualista das práticas habituais de formação permanente, uma vez que o 

desenvolvimento do professor se produz num contexto mais amplo de 

desenvolvimento organizativo e curricular que é a escola. 

Para Fenstermacher y Berliner (apud García, 1994) o 

desenvolvimento profissional foi transformado numa atividade que inclui 

muito mais que um único professor atuando como indivíduo. O 

desenvolvimento profissional atual é assunto de grupos de professores, por 

vezes trabalhando com especialistas; supervisores, administradores, 

orientadores, e muitas outras pessoas que estão conectadas com a escola 

moderna. 

Gimeno-Sacristán (1995), afirma que o aperfeiçoamento de 

professores deve ser tomado como um programa para mudar as bases da 

profissionalidade docente, o que requer iniciativas capazes de ir além de 

suprir falhas de conhecimento e destrezas pontuais nos professores. 

Argumenta que a mudança da profissionalidade e o aperfeiçoamento dos 

professores devem ser entendidos como um modelo de desenvolvimento 

profissional e pessoal, evolutivo e continuado, que deve estar referenciado 

nos contextos que determinam sua prática. Portanto, o desenvolvimento 
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profissional pressupõe enfocar múltiplos aspectos implicados na prática 

docente.  

Nessa direção, a própria escola assume um papel importantíssimo 

capaz de fornecer subsídios que propiciem uma melhora no ensino. Desta 

forma, para Festermacher y Berliner (apud García, 1994): 

 

“O desenvolvimento do profissional é muito mais que 

proporcionar um serviço a um professor ou a um grupo de 

professores. Inclui também a dinâmica organizadora da 

escola, como o clima, a estrutura de autoridade, as normas 

que definem as relações entre o pessoal da escola, a 

natureza das comunicações dentro da escola ou distrito, 

assim como os papéis e responsabilidades do pessoal que 

pertence à organização”. 

 

Desta forma, a organização da escola, com respeito a todos os atores 

e ações envolvidas, é capaz de facilitar ou dificultar o acontecimento desse 

desenvolvimento. Para García, três aspectos apresentam relevância dentro 

das possibilidades de desenvolvimento profissional do professor: 

 

1) Liderança entre os professores, de forma que exista uma rede 

interna à escola que impulsione as mudanças e inovações. 

2) A existência de uma cultura de colaboração frente à individualista, 

que se potencializa através de metas divididas entre os 

professores. 

3) A união dentro dessa organização requer uma gestão democrática 

e participativa, na qual os professores possam tomar decisões 

sobre os aspectos que podem ser relevantes para o 

desenvolvimento de projetos de melhoria. 



 73  

Por outro lado, esses aspectos seriam mais bem valorizados frente ao 

poder de autonomia da escola. Uma autonomia, necessária para estabelecer 

conexões entre o desenvolvimento da escola e desenvolvimento profissional 

dos professores, passa também pela capacidade da própria escola em 

organizar seus planos de atividades de desenvolvimento profissional de 

acordo com seus projetos educativos e curriculares (García, 1994:120). 

O autor argumenta que o desenvolvimento profissional dos 

professores está intrinsecamente relacionado com a melhoria das condições 

de trabalho, com a possibilidade institucional de maiores índices de 

autonomia e capacidade de ação dos professores tanto individual como 

coletivamente. 

A pesquisa realizada por Bell (1998) diz respeito a resultados de 

projetos de implementação e suas implicações no ensino de ciências na 

Nova Zelândia no que tange o desenvolvimento profissional do professor. Em 

seu artigo, Bell (1998) relaciona a motivação do retorno recebido pela 

avaliação do trabalho dos professores como um incentivo ao sucesso da 

implementação de inovação no ensino.  

Sob mesma abordagem metodológica, porém em outro contexto 

educacional e sócio-cultural,  Avalos (1998) aborda uma implementação de 

projeto de grupos de professores do ensino médio no Chile. Em sua 

pesquisa, Avalos (1998) aponta principalmente os obstáculos enfrentados 

pelos professores durante o processo de implementação nas escolas. As 

argumentações dos professores abordam os principais obstáculos que 

emergiram durante esse processo de inovação no Chile : O fator tempo, que 

relaciona o baixo salário do professor à dedicação exclusiva ao trabalho em 

mais de um estabelecimento de ensino; o contexto escolar e as pressões 

conflitantes, que relaciona principalmente a falta de apoio da direção da 

escola como um fator que dificulta a implementação da inovação pelos 

professores. 

O autor finaliza argumentando que esses fatores limitantes do 

processo de implementação de inovação no ensino devem ser levados em 
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consideração, para que não dificultem a mudança das práticas em sala de 

aula e no aprendizado dos alunos. 

Tanto Bell (1998) quanto Avalos (1998) ressaltam que este 

desenvolvimento possui três aspectos que se integram e interagem entre si: 

o desenvolvimento profissional, o social e o pessoal. Dessa forma, o 

desenvolvimento de um desses aspectos não acontece sem o 

desenvolvimento dos demais. 

Para um melhor conhecimento de cada um desses aspectos, 

relacionamos a seguir os argumentos da autora Bell (1998) de forma a 

diferencia-los entre si: 

 

•desenvolvimento profissional dos professores envolve a 

implementação de diferentes atividades de ensino e de 

desenvolvimento do conhecimento teórico envolvido no processo; 

•desenvolvimento social, interativo ao anterior, envolve a 

renegociação e reconstrução do que significa ser um professor de 

ciências.  Envolvendo assim, desenvolvimento de formas de trabalhar 

com os colegas do grupo para incentivar os tipos de interações 

necessárias para a renegociação e reconstrução do que significa ser 

um professor de ciências; 

• desenvolvimento pessoal, como um aspecto do desenvolvimento do 

professor, envolve cada professor individual construindo, avaliando e 

aceitando ou rejeitando para si próprio o novo conhecimento 

socialmente construído a respeito do que significa ser um professor 

de ciências e gerenciar os sentimentos associados com as mudanças 

em suas atividades e crenças, particularmente quando esses não 

estão na mesma direção do conhecimento socialmente construído e 

aceito. 
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Embora os trabalhos acima destacados, Bell (1998) e Avalos (1998), 

tratem do desenvolvimento profissional de professores, a origem destes 

aspectos remonta a um trabalho anterior, Bell & Gilbert (1996), que analisam 

professores num projeto de desenvolvimento profissional. Através de dados 

provenientes de diferentes sujeitos ao longo da evolução desse processo, os 

autores articulam a necessidade da utilização desses três aspectos a fim de 

demonstrar a ocorrência do desenvolvimento do professor, resultado da 

articulação entre o desenvolvimento social, pessoal e profissional. 

Alguns fatores são apontados por Bell (1998), como relevantes num 

contexto de implementação de inovação no ensino de ciências, quando o 

professor sente-se temeroso por não: controlar a sala de aula; estar seguro 

com relação aos limites da sua própria intervenção; cumprir o currículo; 

saber sobre o conteúdo específico; encontrar um retorno satisfatório; ter um 

bom relacionamento com os alunos; ter uma avaliação apropriada da própria 

estrutura educacional, assim como da família dos alunos. 

O conhecimento do conteúdo específico é ressaltado por Bell (1998) 

como um fator importante para que o professor sinta-se seguro em 

implementar uma inovação no ensino de ciências: 

 

“ Ao fazer uso de uma nova atividade de ensino, os 

professores devem aprender novos aspectos relativos 

ao tema e responder inesperadas questões dos 

alunos”.  

                                                               (Bell, 1998:687) 
 
 

A autora salienta que durante as ações no programa de 

desenvolvimento profissional, esse fator deve ser levado em consideração 

de forma a auxiliar os professores tanto a aprender sobre o tema, assim 

como saberem lidar com o fato de não saberem responder a uma 

inesperada questão de um aluno. 
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Bell & Gilbert (1996) utilizaram como fonte de dados entrevistas com 

os professores participantes, assim como a prática de cada um deles como 

professor, em diferentes etapas do processo da investigação.  

Ao lado dessas razões, também estamos em consonância com Stein 

et al.(1999) que apresenta uma questão pertinente: de que adianta 

proporcionar o crescimento profissional dos professores, se não for feito o 

mesmo com os formadores destes professores?   

Stein et al. (1999) argumentam que os estudos com respeito ao 

aprendizado dos professores sugerem que os professores interpretam novas 

idéias e práticas através de “lentes” resultantes de suas crenças e hábitos da 

prática (Cohen & Ball, apud Stein et al., 1999), assim como através das 

imagens culturais de como deve ser o ensino (Stigler & Hiebert, apud Stein et 

al., 1999). Sendo assim, temos argumentos que apontam que os primeiros 

saberes e experiências do professor com respeito ao ensino assumem maior 

importância.  

Os autores realizaram um estudo sobre o desenvolvimento profissional 

dos formadores de formadores, ou ainda, dos formadores de professores e, 

afirmam que por similaridades entre as necessidades de transformação na 

metodologia de ensino e na prática do desenvolvimento profissional, 

deveríamos interpretar também as demandas por reformas, para os 

formadores de professores, através das lentes das primeiras experiências e 

saberes.  

Sob este aspecto, os autores destacam que como o novo paradigma 

pelo desenvolvimento profissional não está claramente especificado na 

literatura, podemos esperar, então, que os formadores de professores   

ampliem seus conhecimentos baseados nos seus conhecimentos e práticas 

pré-existentes.  

Os autores identificam e descrevem os desafios que os formadores 

de professores encontram ao estruturarem e implementarem novos 

programas para auxiliar os professores a aprender novos paradigmas do 

ensino e aprendizagem em meio às reformas educacionais. São dois 
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estudos de caso, que analisam dois formadores de professores que se 

engajaram em atividades de longa duração para trabalhar com professores 

em novos caminhos, identificando as tensões que cada um enfrentou. 

Stein et al. (1999) construíram uma tabela onde as especificidades do 

desenvolvimento dos formadores aparecem subdivididas entre o modelo 

tradicional e o novo modelo. Concordamos com as características do novo 

modelo de desenvolvimento, no entanto o modelo relativo ao nosso trabalho 

estende-se por outras características que dizem respeito ao contexto de 

nossa pesquisa. 

Apresentamos abaixo a tabela construída por Stein et al. (1999), 

através da qual podemos distinguir os aspectos do Desenvolvimento 

tradicional de formadores de professores em serviço e os do Novo modelo de 

desenvolvimento profissional: 
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 A estrutura do 
processo 

Desenvolvimento tradicional de 
formadores em serviço 

Novo modelo de desenvolvimento 
profissional 
 

 
Estratégias 

 
Foco em atividades (técnicas idéias, e 
materiais). 
Formatos dominantes: worshops, cursos 
e seminários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curta duração com limites na 
responsabilidade pessoal. 

 
Foco na construção da capacidade de 
entender o assunto relativo ao conteúdo e 
orientação do desenvolvimento dos 
conceitos dos estudantes. 
 
Utiliza uma variedade de formatos 
incluindo a provisão do suporte em sala 
de aula e suporte à participação dos  
professores nos esforços em relatar a 
prática(por exemplo em reuniões do 
grupo, reuniões após as aulas). 
 
Longa duração com maiores 
oportunidades de responsabilidade 
pessoal. 

 
Conhecimento e 
crenças 

 
O formador do professor estabelece a 
agenda. 
 
 
Teoria do aprendizado dos professores 
baseada na psicologia individual. 
 
Tradução do novo conhecimento para a 
aula é um problema a ser resolvido 
(geralmente pelo professor). 

 
Construção interativa da agenda pelos 
professores e pelo formador por todo o 
tempo. 
 
Teoria do aprendizado que inclui fatores 
sociais e organizacionais. 
 
Desafio é o incentivo para o aprendizado 
que é imediatamente relevante para a 
pratica e constrói uma maior 
fundamentação generalizada  do 
conhecimento. 

 
Contexto 

 
Particularidades do contexto não 
elaboradas para o  desenvolvimento dos 
formadores. 
 
 
Situa-se longe das escolas, salas de aula 
e estudantes. 

 
Particularidades do contexto 
desempenham um importante papel na 
forma do desenvolvimento profissional. 
 
Situa-se numa diversidade de lugares, 
pelo menos alguns deles localizam-se na 
sala de aula e nas escolas. 

 
Temas críticos 

 
Foco está no desenvolvimento do 
professor (professores participam como 
indivíduos). 
 
 
 
A formação de um líder não é um 
resultado importante. 

 
O foco está no desenvolvimento de um 
programa instrucional e da comunidade 
somada ao professor (professores 
participam como uma unidade 
organizacionalmente coesa). 
 
A formação de um líder é um resultado 
importante. 

                                                                                            Stein et al. (1999:244)                       
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Inspirados no trabalho de Bell & Gilbert (1996) realizamos um estudo 

preliminar (Rodrigues, 2004),  que mais tarde ampliou-se para a pesquisa 

que ora apresentamos. Nosso objetivo foi verificar o desenvolvimento 

profissional de um formador de professores de Ciências, no âmbito de um 

trabalho integrado com a Universidade. 

A congruência entre o nosso trabalho e o dos autores Bell & Gilbert 

(1996) surgiu tanto na fundamentação teórica quanto na metodologia de 

análise em busca da comprovação do desenvolvimento profissional em um 

contexto de ensino. Contudo, em nosso caso, contávamos com três fontes 

de dados distintas: em primeiro lugar, uma seqüência de observações de 

dois momentos peculiares da prática desse formador de formadores, 

atuando junto a dois grupos distintos de professores de ciências das séries 

iniciais, durante um projeto de Educação Continuada; em segundo, também 

possuíamos uma entrevista, com o mesmo formador de professores, 

realizada logo após a nossa observação da sua prática; e por último, 

ressaltamos um trabalho de pesquisa-ação (Elliot, 1998), realizado por esse 

mesmo formador, sujeito de nossa investigação, que o apresentou num 

encontro científico (Curiel, 2001). 

Através da análise do conjunto dos nossos dados, pudemos verificar 

a presença do desenvolvimento profissional, social e pessoal do formador de 

formadores, e ressaltar que o trabalho colaborativo (Rodrigues, 2001, 

Briscoe, 1997) teve participação significativa nesses resultados. 

Sendo assim, ressaltamos que os aspectos apresentados por Bell 

(1998) foram satisfatórios para a análise do desenvolvimento do formador, 

no âmbito do trabalho em colaboração com um grupo de colegas e de 

pesquisadores da Universidade, para implementação de inovação 

metodológica por parte dos formadores desses formadores, ou seja, os 

professores do ciclo Fundamental I. 

O problema em como promover o desenvolvimento de profissionais 

do ensino aparece nos trabalhos de alguns autores. Dessa forma, 

pesquisadores apresentam sugestões de modelos através dos quais seja 
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proporcionado o desenvolvimento profissional do professor. Como um 

desses exemplos, podemos citar a pesquisa de Clarke et al.(2002). 

          Clarke et al. (2002) argumentam que se queremos facilitar o 

desenvolvimento profissional dos professores, precisamos entender o 

processo pelo qual os professores crescem profissionalmente e as 

condições de apoio para promover tais crescimentos. Neste trabalho o 

crescimento profissional é apresentado como um processo de aprendizado 

“inevitável e contínuo”. O crescimento profissional é reconhecido como uma 

forma de aprendizado. Os autores apresentam o desenvolvimento de um 

modelo empírico, que explica tanto a existência de dados da pesquisa em 

desenvolvimento profissional do professor, quanto sugere considerações 

chave para os programas de desenvolvimento profissional dos professores 

em serviço e formação inicial. 

Desta forma, as considerações apontam para um modelo 

interconectado e não linear, sendo que ele pode assumir diversas 

configurações dependendo do contexto.  

Considerando este modelo interconectado, os autores destacam os 

seus quatro domínios ao considerar uma estratégia de implementação: 

 

•  domínio pessoal – o professor acredita na estratégia que está      

   sendo implementada; 

•  domínio da conseqüência – o professor estrutura uma nova   

   conclusão; 

•  domínio da prática – o professor tenta a nova atividade; 

•  domínio externo – o professor experimenta a nova formação em  

    serviço. 

 

Os autores prosseguem com a ordenação histórica no estudo de 

diversos modelos de desenvolvimento profissional, que vão desde as 
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atividades de treinamento até o professor mais participativo, atuando como 

um “prático reflexivo” (Schön, 1983). 

A partir de questões importantes para refletirmos a respeito de nossos 

objetivos na pesquisa entorno do desenvolvimento profissional no âmbito da 

formação de professores, Borko (2004) indaga: “O que sabemos a respeito 

dos programas de desenvolvimento profissional e seu impacto no 

aprendizado dos professores? Quais são as direções importantes e 

estratégias para ampliar nosso conhecimento? 

Para a autora, estas questões nos remetem a elementos que são 

chaves para um sistema onde aconteça o desenvolvimento profissional. 

Sendo assim, um sistema adequado contaria com os seguintes elementos: 

• Um programa de desenvolvimento profissional; 

• Os professores, que são os aprendizes no sistema; 

• O facilitador, que orienta os professores na construção de novos 

conhecimentos e práticas; 

• O contexto no qual o desenvolvimento profissional acontece. 

 

Por outro lado, o trabalho de revisão literária realizado por Loucks-

Horsley  e Matsumoto(1999), possibilitou-nos a ampliação de nosso 

conhecimento a respeito do desenvolvimento profissional e os elementos 

que aparecem integrados a ele, de acordo com os resultados de pesquisas 

na área. 

Com preocupações semelhantes às nossas em relação a promover a 

melhoria na formação dos professores, as autoras não limitaram sua revisão 

apenas aos resultados de pesquisas que relacionam o desenvolvimento 

profissional ao aprendizado dos alunos, apresentando algumas justificativas 

para esta escolha.  

Apresentaremos abaixo alguns dos argumentos que Loucks-Horsley e 

Matsumoto(1999) apresentam: 
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O primeiro é que não existem pesquisas conclusivas suficientes para  

fundamentar essa conexão diretamente: desenvolvimento profissional do 

professor e aprendizado do aluno. Dentro desta abordagem, exemplificam 

com o trabalho de Guskey & Sparks (apud  Loucks-Horsley e Matsumoto, 

1999) que utilizaram um modelo que organiza os diversos componentes e 

seu relacionamento dentro da “esfera de influência” da escola.   

Neste modelo proposto pelos autores, a melhoria no resultado do 

aprendizado dos alunos está vinculada ao complexo relacionamento entre 

qualidade no desenvolvimento dos saberes e prática de toda equipe da 

escola, incluindo professores, administradores e os pais; além de um 

número de fatores que influenciam cada um destes componentes. 

Guskey & Sparks (apud Loucks-Horsley e Matsumoto, 1999) 

concluem, sem esperanças, que alguém realmente consiga obter como 

resultado de pesquisa a existência de um vínculo entre desenvolvimento 

profissional do professor e melhoria no aprendizado do aluno; já que isto 

requer uma pesquisa substancial e uma avaliação que dê conta das diversas 

contribuições que cada um destes fatores promovem para o alcance deste 

objetivo. 

Por outro lado, os estudos definem efetivamente os diferentes modos 

de participação dos professores no programa (freqüência, etc..); chegando 

no máximo a apresentar aspectos de mudança nos saberes com relação à 

teoria e à  prática dos professores. 

Os autores revisaram cerca de 450 programas conduzidos pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento de Washington, sendo que mais de 

90% deles não relacionava seus resultados à melhoria no aprendizado dos 

alunos. Sendo assim, caso o limite da revisão fosse apenas este, seriam 

perdidas informações importantes com respeito ao aprendizado dos 

professores, assim como de que forma os professores mudam sua prática e 

o que sustenta esta mudança. 

Concordamos com a abordagem proporcionada pelas autoras 

Loucks-Horsley e Matsumoto(1999), com respeito ao desafio de organizar 
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uma pesquisa em desenvolvimento profissional, já que os fundamentos da 

pesquisa abrangem uma diversidade de temas e os pesquisadores 

apresentam uma variedade de questões.  

As autoras basearam-se numa revisão onde os padrões ou 

tendências que indicam consenso sobre características ou componentes de 

sessões de desenvolvimento profissional, ou mesmo de programas ou 

iniciativas que são “efetivas”. 

Em nossa revisão bibliográfica, o desenvolvimento profissional fora 

articulado como uma composição entre os temas já desenvolvidos 

anteriormente, tais como: Importância da formação continuada; o trabalho de 

colaboração; a pesquisa-ação e reflexão sobre a prática. 

No entanto, os elementos que as autoras Loucks-Horsley e 

Matsumoto(1999) apresentam para analisar o desenvolvimento profissional 

baseiam-se nas pesquisas sobre aprendizado dos professores  e 

aprendizado dos professores no campo da implementação de inovação. 

Considerando que os temas, que fazem parte do referencial de nossa 

pesquisa, estejam circunscritos ao referencial utilizado pelas autoras, 

compreendemos o quão difícil é a organização da pesquisa, pela vastidão de 

temas que lhe dão suporte. 

A qualidade ou natureza do desenvolvimento profissional consiste de 

quatro elementos (Loucks-Horsley e Matsumoto 1999:262): Conteúdo; 

Processo; Estratégia e Contexto. A seguir explicitaremos cada um destes 

elementos utilizando, quando necessário, resultados de outros estudos como 

suporte. 

 

2.6.1.1 – Conteúdo para o desenvolvimento profissional:   

 

As pesquisas sobre o aprendizado dos professores têm ressaltado 

que  um dos fatores para que o desenvolvimento profissional dos 

professores aconteça, devemos auxiliá-los a entender sobre: 
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a) Matéria (assunto) a ser ensinada; 

b) o que se aprende e o aprendizado; 

c) métodos de ensino. 

  

Desta forma, muitos estudos apontam que o desenvolvimento 

profissional combina este objetivo de conteúdo auxiliando o professor com o 

que eles necessitam para ensinar sua matéria. 

Em seu estudo Shulman (1986) identificou um tipo especial de saber 

do professor que se diferencia em muitos modos do conteúdo da matéria, 

entendimento sobre o aprendizado em geral, e habilidades de ensino ou 

métodos. Ele construiu o termo “saber pedagógico do conteúdo”, para os 

conhecimentos e habilidades processadas através da experiência do 

professor especialista que inclui: quais conceitos numa disciplina são mais 

apropriados para os estudantes de uma certa idade; como os estudantes 

aprendem estes conceitos, quais concepções ou pré-concepções eles 

parecem ter; e quais as representações, exemplos, e experiências 

auxiliariam estes alunos a aprender. 

De acordo com Shulman (1986), o saber pedagógico do conteúdo é 

um reduto dos professores experientes; os professores iniciantes necessitam 

adquirir este saber através de estudos e reflexão em sua prática de ensino.  

Isto está em concordância aos resultados de pesquisas já apresentados 

anteriormente, que enfatizam o entendimento de conceitos de ensino e 

aprendizagem com respeito a uma certa disciplina, e sabendo como colocar 

em prática este conhecimento em situações novas e desafiadoras.  

Numa recente revisão de programas de formação em serviço que 

demonstraram evidência de melhorar o aprendizado dos alunos (Kenedy, 

apud Loucks-Horsley e Matsumoto, 1999) apontaram que programas que  

ajudam os professores a aprender como os alunos aprendem o conteúdo da 

matéria, propiciam melhora no aprendizado dos alunos. 
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Para Kenedy, quando os professores aprendem como os alunos 

aprendem o conteúdo da disciplina, os professores também o aprendem: a) 

a conhecer a matéria eles próprios; b) aprendem como reconhecer se e 

como os alunos estão aprendendo; c) as maneiras pelas quais ensinar uma 

matéria específica. São todos aspectos do “saber do conteúdo pedagógico”. 

 

 

2.6.1.2 – Processo para o desenvolvimento profissional 

 

As pesquisas indicaram grande discrepância entre o que é conhecido 

como sendo efetivo em relação ao desenvolvimento profissional (Loucks-

Horsley e Matsumoto, 1999) e o que é vivenciado pelos professores. 

As supostas oportunidades de desenvolvimento profissional 

costumam não levar em consideração o tempo necessário para o professor 

aprender novas maneiras de aprender e ensinar o conteúdo. 

Da mesma forma, não se leva em conta o tempo necessário para o 

professor construir relacionamentos com seus colegas, oferecendo 

oportunidades do estudo em colaboração, já que seus pares têm formações 

distintas e da mesma forma diferentes experiências da prática de cada um. 

Além do mais, o desenvolvimento profissional é desconectado da realidade 

vivenciada pelos professores na escola ou em seu distrito. 

Esforços em estruturar o desenvolvimento profissional, dentro dos 

parâmetros acima, têm estado presentes, cada vez mais, nos programas de 

desenvolvimento profissional atualmente. Dentro desta abordagem, Darling-

Hammond et al. (1995) apontaram algumas características: 

 

 

•O discurso do desenvolvimento está circunscrito aos problemas da 

prática. A maneira tradicional oferece as respostas às questões. 
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Transferem informações; ensinam habilidades de ensino; oferecem 

materiais e currículo e como utilizá-los. Um modelo mais poderoso 

que delineia um novo paradigma para o desenvolvimento profissional 

do professor. Fundamentado numa atividade sóbria e honesta da 

necessidade da reconstrução do aprendizado professor, que leve em 

consideração o que não funcionou no passado.  

 

•Distante da maneira tradicional de desenvolvimento profissional, os 

pesquisadores começaram a olhar para os professores e suas 

oportunidades de desenvolver compreensão no conteúdo que será útil 

para o ensino. 

 

Em acordo com Meirieu (1998), o “processo” pode ser visto como 

elementos de uma estratégia de aprendizagem que foram aplicados de 

maneira conjuntural, em função de circunstâncias favoráveis. É necessário 

isolar em um processo aleatório um procedimento eficaz para poder 

reproduzi-lo. 

 

 

2.6.1.3 - Estratégias e Estruturas para o desenvolvimento profissional 

 

 Inserido no novo paradigma do desenvolvimento profissional, Loucks-

Horsley e Matsumoto (1999) identificaram estratégias que possibilitam o 

desenvolvimento profissional, considerando o trabalho dos professores com 

relação aos seus alunos; conexões com o conteúdo a ser ensinado; 

encorajando o questionamento dos professores; além das conversações que 

oferecem suporte durante todo o processo de orientação na sala de aula 

(Little, 1993). 
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As estratégias são: 

 

Imersão – A estratégia da imersão envolve os professores inseridos 

na prática da disciplina ciências. O professor teria a oportunidade de passar 

um período fora da sala de aula, junto a um laboratório, por exemplo, para 

vivenciar o “fazer”: 

Curriculum – Essa estratégia promove o envolvimento dos 

professores com as experiências e materiais que eles utilizarão com os 

alunos. Professores vivenciam como utilizar, implementando e adaptando à 

sua realidade seus próprios currículos e materiais. 

Examinado a prática – Os professores estarão atentos ao que 

acontece em sua sala de aula, através de vídeos, avaliações dos alunos, 

tipo de respostas e seus pensamentos; ou ainda dados coletados pelos 

professores realizando uma pesquisa ação em questões de sua própria 

escolha sobre o aprendizado dos seus alunos. 

Trabalho colaborativo - A estratégia do trabalho colaborativo, que 

propicia a integração das redes de trabalho dentro e através dos limites da 

escola, assim como parcerias com cientistas e orientadores. Essas são 

oportunidades importantes de dividir e construir uma cultura profissional que 

focaliza a energia coletiva no aprendizado dos alunos. 

  

 

2.6.1.4 – Contexto para o desenvolvimento profissional 

 

A importância do contexto, tanto no aprendizado dos alunos como no 

dos professores, originou-se a partir dos resultados de pesquisas entre os 

temas: sociologia, antropologia e  mudança no ensino. 

A influência do contexto no suporte ao desenvolvimento profissional 

no ensino de Ciências e Matemática tornou-se clara, entre os anos sessenta 
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e setenta, quando os professores que passavam por cursos de formação 

continuada, não conseguiam implementar a inovação em suas escolas nos 

EUA. Dessa forma, os professores logo abandonavam os materiais 

disponíveis e o auxílio administrativo para implementar o novo currículo. 

Loucks-Horsley e Matsumoto (1999) destacam que essas pesquisas 

abordavam não só os professores de Ciências e Matemática, mas o 

aprendizado dos professores em geral.   

Embora o trabalho colaborativo tenha sido um fator ressaltado na 

maioria das investigações, como elemento favorável, as autoras afirmam 

que o trabalho colaborativo, por si só, não aparece como uma garantia da 

melhoria do aprendizado. Como exemplo, elas apontam os estudos de 

Fullan e Hargreaves (apud Loucks-Horsley e Matsumoto, 1999) e de Mc 

Loughlin (apud Loucks-Horsley e Matsumoto, 1999) que obtiveram como 

resultado do trabalho colaborativo o reforço ao ensino tradicional, pelos 

professores participantes do processo. 

Por outro lado, Loucks-Horsley e Matsumoto (1999) afirmam que na 

medida em que o trabalho colaborativo alinha-se aos objetivos da melhoria 

do aprendizado dos alunos, integrado ao apoio da família dos alunos e da 

equipe da escola com relação à inovação; os resultados das pesquisas 

apresentam-se favoráveis. 

Concluindo seu estudo, as autoras apontam que cada situação de 

aprendizado tem suas particularidades, e desta forma, requer uma estrutura 

única que combina elementos para o desenvolvimento profissional efetivo. 

 Consideramos como fatores relevantes no processo do 

desenvolvimento profissional dos professores e dos formadores de 

professores, além dos apresentados na tabela (p.78) de Stein et al. (1999), 

os seguintes aspectos: 

 

•O programa deve apresentar características necessárias àquela 

situação específica de formação. 
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•A cultura de colaboração é um fator primordial, mas não suficiente. 

•O apoio da estrutura escolar e da família dos alunos deve ser 

considerado, assim como a qualidade no desenvolvimento dos 

saberes desses participantes dessa situação única. 

•O trabalho coletivo de reflexão é um instrumento do desenvolvimento 

profissional. 

•Requer iniciativas capazes de suprir falhas de conhecimento e de 

destrezas puntuais. 

•A gestão democrática e participativa na equipe com projetos de 

melhoria do ensino. 

•A liderança. 

•A heterogeneidade na formação profissional dos participantes da 

equipe assim como as experiências docentes diversas, 

proporcionando maior riqueza de troca de experiências. 

•O desenvolvimento profissional não é garantia de melhoria do 

aprendizado dos alunos.  

 

A seguir apresentamos um tema de fundamental importância para 

pesquisas sobre formação de professores, os “saberes”.  

 

 

2.7 - Os Saberes no desenvolvimento profissional dos formadores de 

professores 

 

Precedendo a discussão que apresentaremos a seguir, com respeito 

aos saberes relacionados ao profissional do ensino, cujas características, no 

âmbito deste trabalho, encontram-se entre os limites do professor e do 

formador de professores; julgamos necessária uma contextualização com 
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respeito ao que alguns autores argumentam sobre a função do formador de 

professores em outros países. 

Desta forma, poderemos caracterizar as nuances do formador de 

professores ao qual nos referimos. 

Diversos autores têm apresentado contribuições relevantes para a 

discussão relacionada ao saber específico do professor. Como já dissemos 

na introdução do presente capítulo, estaremos articulando as diversas 

teorias entre o contexto do professor e do formador de professor, pelas 

especificidades dessa pesquisa.  

 Vale ressaltar que a situação indefinida do formador de professores 

não é algo restrito ao nosso país. Desta forma, os autores Altet et al. (2003) 

reúnem informações com respeito à variedade de funções que um formador 

de professor pode assumir. 

Perrenoud (2003) explicita essa idéia, afirmando que os formadores 

de professores não desempenham sempre o mesmo papel. Desta forma, 

segue apresentando algumas linhas delimitantes na divisão de trabalhos 

entre os formadores de professores, que aparecem em quase todos os 

países. Dessa forma as especificidades dessa função variam (Perrenoud, 

2003:199): 

 

� entre formação inicial e formação contínua; 

� entre os formadores que nunca ensinaram no nível escolar, colégio 

ou liceu; aqueles que já o fizeram, mas não fazem mais, e aqueles que ainda 

ensinam “alunos”; 

� na formação inicial, entre formadores da instituição e formadores de 

campo, com algumas categorias intermediárias; 

� entre os professores que fazem a formação a partir de uma 

especialização referente aos conteúdos de saberes e os formadores de 

adultos cuja especialização refere-se a dispositivos; 
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� entre aqueles que fizeram pesquisa (no sentido amplo), aqueles que 

não fizeram, mas são “passadores” de suas aquisições, e aqueles que se 

valem mais dos saberes profissionais (saberes de ação, saberes de 

experiência); 

� entre os especialistas (seja qual for sua área) e a posição nebulosa 

daqueles que trabalham sobre a totalidade dos problemas profissionais (por 

exemplo, em análise de práticas, intervenção em estabelecimento de ensino, 

acompanhamento de projeto ou supervisão); 

� finalmente, entre os diversos especialistas, conforme sua vinculação 

a um outro dos grandes grupos constituídos: formadores disciplinares, 

didatas das disciplinas, especialistas de abordagens transversais (avaliação, 

gestão de classe, etc.), especialistas em tecnologias da formação, filósofos e 

éticos. 

O autor ainda aponta as divisões relacionadas à origem disciplinar e 

ao nível de formação acadêmica. Outras ainda, que são mais ligadas a cada 

contexto nacional, que se referem aos estatutos, às carreiras, aos 

rendimentos, aos vínculos institucionais, às denominações e às nomeações. 

Desta forma, o autor argumenta que em cada dimensão encontram-se 

formadores pertencentes a mais de uma categoria ou em transição de uma 

para a outra. 

A incerteza dessas linhas divisórias constitui desafios no campo da 

formação. Para Perrenoud (2003) esse panorama de incertezas remete a 

questionamentos e contestações constantes, que ainda nutrem 

categorizações e lutas de classificações (Bourdieu, apud Altet et al., 2003), 

das quais o produto aparece como hierarquia provisória das práticas sociais 

e dos estatutos. 

Entretanto, Perrenoud (2003) apresenta três linhas divisórias que 

sintetizam os aspectos da divisão do trabalho de formação, de forma a 

permitir uma análise: 
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1) Segundo a fonte de legitimidade dos formadores: 

enraizamento na prática ou, ao contrário, na pesquisa. 

2) Segundo seu posicionamento na separação didático-

transversal que faz da formação de professores um desafio 

da reestruturação das ciências da educação. 

3) Segundo uma oposição cada vez mais visível entre 

centralização nos saberes e centralização nas práticas de 

formação e integração. 

 

Embora tenha realizado a classificação acima, o autor afirma ser um 

desafio compreender tamanha diversidade em torno das quais se estrutura o 

campo da formação dos professores no momento em que ele gira na direção 

da prática reflexiva e pretende contribuir para a profissionalização do ofício 

de professores. Desta forma, o autor coloca-se em meio a esta integração 

de incertezas, pois também atua como formador de professores. 

A argumentação de Perrenoud (2003) contribui com informações 

relevantes ao panorama da formação de formadores em nosso país; ao 

mesmo tempo em que nos causa conflito, esta incerteza também nos coloca 

em posição de discussão e de contribuição. Contribuição a partir dos 

resultados do presente trabalho. 

Vale acentuar um parágrafo em que Perrenoud remete aos próprios 

formadores de professores a responsabilidade em questionar sua própria 

identidade: 

 

 

“Desenvolvo aqui hipóteses (grifo do autor) fundadas em 

uma observação participante em minha instituição e em inúmeros 

contatos de trabalho com o mundo da formação de professores 

em vários países. Desse modo, seria presunçoso pensar em dar 

conta da diversidade e da complexidade dos cursos de formação 
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para o ensino. Em compensação, espero que essas hipóteses 

incitem os formadores de professores a questionar de forma mais 

lúcida e distanciada sua própria realidade e os jogos e desafios 

nos quais se engajam.” 

                                                                           (Perrenoud, 2003:200) 

 

Uma ampliação dessa identidade questiona quem de fato deveria 

formar o professor, se quem possui a experiência da prática ou o 

conhecimento teórico. 

Para apresentar as especificidades do formador de professores em 

nosso país e mais delimitado a nossa pesquisa, relacionaremos a seguir um 

item a respeito dos saberes que podem ser apropriados ao formador de 

professores. 

 

 

2.7.1– Em busca dos saberes relacionados aos formadores de 

professores de ciências 

 

Existe uma grande dificuldade em se definir o que seja um saber em 

relação à formação do professor. Identificar a existência dos diversos 

saberes e estudar suas prováveis influências sobre o aprendizado dos 

professores passou a ser objeto de uma infinidade de pesquisas na literatura 

da área. 

Como já argumentamos na introdução do capítulo dois, a partir da 

década de oitenta, investigações têm apresentado com seus resultados 

informações com respeito às questões que envolvem a importância dos 

saberes na formação do professor.  

Na perspectiva de construirmos nossos próprios significados com 

respeito aos saberes, no âmbito da formação continuada de formadores de 
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professores, apresentaremos numa primeira etapa o que já fora elucidado 

por outros pesquisadores. Sendo assim, numa segunda etapa, 

apresentaremos os saberes referentes ao formador de professores, relativo 

ao nosso estudo. 

 

 

2.7.2 – Características dos saberes dos professores 

 

 Historicamente, a questão do conhecimento dos professores surge 

da profissionalização do ensino presente na literatura da área da educação. 

A preocupação sobre essa questão tem estado presente nas últimas duas 

décadas nos EUA; e desde a década de noventa, na Europa, quando 

também começa a aparecer em países da América Latina. 

Sob abordagens distintas, diferentes autores vêm escrevendo a 

respeito desse tema e, segundo Tardif (2002), estamos longe de encontrar 

um ponto comum que satisfaça a todos.  

Nesse sentido o autor esclarece que: 

 

“Na verdade, ninguém é capaz de produzir uma definição 

do saber que satisfaça todo o mundo, pois ninguém sabe, 

cientificamente, nem com toda a certeza, o que é um saber. 

Devemos, então, contentar-nos com uma definição de uso restrito, 

decorrente de certas escolhas e de certos interesses, 

principalmente daqueles ligados a nossa pesquisa. O importante, 

aqui, é estarmos conscientes dessas escolhas e desses interesses 

e compreendermos  seu caráter relativo, discutível e, por 

conseguinte, revisável.” 

                                                                   (Tardif, 2002:193)     
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Por outro lado é através das pesquisas que poderemos esclarecer 

melhor a natureza do saber, significado e suas apropriações por parte dos 

docentes e outros profissionais no contexto da estrutura do ensino. 

Apesar de tantos estudos, pouco se evidenciou com respeito ao saber 

sob o ponto de vista do professor. Além disso, as pesquisas, nacionais e 

internacionais, utilizam-se de forma similar os termos “saber” e 

“conhecimento”, ou ainda, relacionando um termo ao outro. 

Ressaltamos que no contexto de nossa pesquisa, os termos “saber” e 

“conhecimento” também terão mesmo significado. 

Para Tardif (2002), a concepção de saber é aquela na qual o saber 

desenvolve-se no espaço do outro e para o outro. Desta forma, o saber está 

relacionado ao aspecto social e pode ser relacionado a atividade discursiva 

que consiste em tentar validar, por meio de argumentos e de operações 

discursivas (lógicas, retóricas, dialéticas, empíricas, etc.) e lingüísticas, uma 

proposição ou uma ação. A argumentação é, portanto, o “lugar” do saber. 

Tardif (2002) relaciona o saber à discussão e à construção coletiva, 

onde o saber é não apenas emitir um juízo verdadeiro a respeito de algo (um 

fato ou uma ação), mas também ser capaz de determinar por que razões 

esse juízo é verdadeiro. 

Através da argumentação, continua o autor, os interlocutores 

procuram ultrapassar os pontos de vista iniciais de sua subjetividade, 

tentando demonstrar a validade intersubjetiva de suas palavras ou ações. 

Concretamente essa demonstração é feita por meio de argumentos e de 

contra-argumentos. 

Tardif (2002) chama a atenção para que seja apenas considerado 

como saber, os pensamentos, as idéias, os juízos, os discursos, os 

argumentos que obedeçam a certas exigências de racionalidade. O 

interlocutor fala e age racionalmente quando é capaz de justificar, por meio 

de razões, de declarações, de procedimentos, etc., o seu discurso ou a sua 

ação diante de um outro ator que o questiona sobre a pertinência, o valor 

deles, etc. 
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As dimensões do que vem a ser ou não racional, não pode ser 

decidido a priori, mas em relação à discussão e à razão apresentadas pelos 

atores envolvidos. 

Ao considerarmos o contexto da Ciência, a situação descrita por Kuhn 

apresenta-se apropriada com relação aos saberes: há mudança de 

paradigma quando a contestação refere-se ao quadro da discussão, ou seja, 

aos saberes comuns da comunidade científica que serviam anteriormente de 

quadro de referência para resolver as discussões “normais”. Tardif (2002) 

afirma que um saber é contestado e contestável a partir de outro saber. 

Desta forma, nossos discursos e nossos atos apóiam-se, por conseguinte, 

em saberes que proporcionam um quadro de inteligibilidade e de sentido às 

coisas que empreendemos. 

 

Para Tardif (2002): 

 

“De qualquer modo, julgamos que nossa definição do saber 

é a um só tempo flexível – pois não faz nenhum juízo prematuro 

sobre a natureza das exigências de racionalidade, mas, pelo 

contrário, se apóia no que os próprios atores consideram como 

racional – e restritiva, pois se recusa a reconhecer como saberes, 

atos e pensamentos sem racionalidade...” 

                                                                   (Tardif, 2002:206)    

 

Sob a perspectiva construtivista de ensino, Porlán et al. (1997), do 

grupo DIE (Didática e Investigación Escolar) fazem uma síntese dos últimos 

dez anos de trabalho teórico e empírico, a respeito do estudo do 

conhecimento profissional e das concepções e obstáculos epistemológicos 

dos professores. Apresentam uma teoria deste conhecimento e argumentam 

a importância de investigar as concepções epistemológicas discutindo os 

princípios metodológicos que podem orientá-las.  
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Assim como os demais autores que nos referimos nesse trabalho, 

Porlán et al. (1997) são formadores de professores e estão em parte 

refletindo sobre sua própria problemática profissional também, com o 

objetivo de colaborar ativa e rigorosamente à renovação profissional e 

escolar.  

Segundo os autores, o conhecimento profissional é formado pela 

justaposição de quatro tipos de saberes: 

 

a) O saber acadêmico; que se refere ao conjunto de concepções 

disciplinares que os professores têm a respeito do conteúdo escolar 

(saberes relacionados ao conteúdo); das ciências da educação 

(saberes psicológicos, pedagógicos e didáticos); ou aquelas relativas 

aos diversos tipos de conhecimento e suas relações com a realidade 

(saberes epistemológicos). São ligados à formação inicial do 

professor. 

 

b) Saberes baseados na experiência; conjunto de idéias conscientes 

que os professores desenvolvem durante sua prática, sobre os 

diferentes aspectos dos processos de ensino-aprendizagem. São 

concepções compartilhadas com colegas  e que possuem um forte 

poder  socializador e relativamente orientador da conduta 

profissional. 

 

c) As rotinas e guias de ação; constituem o saber mais próximo da 

conduta e são mais resistentes às mudanças (Norman; Lowyck; 

Claxton apud Porlán et al. 1997). São rotinas inevitáveis na atividade 

humana, que simplificam a tomada de decisões favorecendo o 

desaparecimento da ansiedade que gera o medo ao desconhecido, 

ao não controlado. Qualquer mudança que se queira promover na 

escola, só se consegue através da mudança das rotinas. O uso de 

“receitas” procuradas pelos professores é uma manifestação disso. 
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d) As teorias implícitas; são teorias que podem explicar as causas 

das crenças e das ações dos professores atendendo a categorias 

externas, em que os professores nem sempre conhecem a relação 

entre suas idéias e intervenções e determinadas formalizações 

conceituais.    

                                      

Os autores propõem a partir dos pressupostos teóricos um novo 

conhecimento profissional mais coerente, juntamente com a posição do 

professor investigador como princípio organizador do desenvolvimento 

profissional. O novo conhecimento profissional pode ser formulado em 

diferentes níveis de progressão profissional (Martín apud Porlán et al. 1997).  

Dessa forma, temos de analisar e investigar nossas próprias concepções e 

práticas e a de nossos colegas; a evolução que elas seguem dentro do 

contexto da investigação e experimentação curricular, ou seja, analisar as 

concepções sobre as concepções, ou ainda as concepções epistemológicas 

dos professores. 

Inseridos num contexto teórico construtivista, Porlán et al.(1997) 

apresentam a proposta de um “novo conhecimento profissional” com 

características que visam superar as tendências-obstáculo (Porlán, 1997). 

Nesse sentido, os autores argumentam que o novo conhecimento 

profissional do professor é prático, por ser mediador entre as teorias 

formalizadas e as ações profissionais. Herdando o conceito de práxis, esse 

novo conhecimento não é acadêmico, ainda que contemple aportes destas 

disciplinas; nem empírico, ainda que esteja fundamentado na experiência e 

coloque-se sobre ela.  

Desta forma, o novo conhecimento é “integrador e profissionalizado”. 

Sem respeitar a lógica disciplinar também não aceita a acumulação de 

experiências. Por outro lado, organiza-se ao redor de problemas importantes 

para a prática profissional; buscando a interação e integração construtiva 

entre os saberes acadêmicos, as rotinas de ação, as crenças explícitas e as 
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teorias implícitas. Acrescentando, ele é complexo, pois está associado a 

sistemas de ensino e de aprendizagem singulares e institucionalizados.  

A superação de conjuntos e técnicas e regras didáticas utilizadas para 

regulação e orientação de situações escolares padronizadas é uma 

característica importante desse novo conhecimento profissional. 

No contexto evolutivo apresentado pelos autores, esse conhecimento 

é “tentativo” e “evolutivo”, na medida em que é um conhecimento formulado 

em níveis distintos, de progressiva complexidade. Desta forma, o processo 

tem início a partir das concepções que estão enraizadas e que operam como 

barreiras para o desenvolvimento profissional. 

A evolução pode partir de atividades de reflexão sobre a ação, nas 

quais o professor tome parte, investigando os problemas da prática e 

tentando novos caminhos.  Desta forma, estrutura novos significados que o 

levam à evolução desse conhecimento para um nível mais elevado, onde 

alguns dos obstáculos já foram superados. No nível de referência, o 

professor alcança o nível de conhecimento profissional desejável. 

Entretanto, esse processo não é acompanhado pelos professores da 

mesma forma e seqüência, dependendo de outros fatores, Porlán et al. o 

chamaram de “Hipóteses de Progressão”, já que o conhecimento profissional 

evolui através de uma ação de pesquisa de um nível onde o conhecimento 

encontrava-se simplificado, fragmentado, dependente e acrítico, para atingir 

evolutivamente para posições mais complexas, relativas, integradoras, 

autônomas e críticas. 

 No âmbito de nosso trabalho, o estudo de Porlán et al.(1997) vem a 

contribuir pelo processo de desenvolvimento do conhecimento profissional 

do professor, sob o enfoque da reflexão  sobre a ação, entre outros.  

Ball e Mosenthal (1990) argumentam que na área do ensino, os 

professores constroem juntos muitos tipos distintos de conhecimento e 

crenças: dos estudantes; de como os estudantes aprendem; do papel 

desempenhado pelo professor; sobre pedagogia; com respeito aos 

conteúdos que ensinam. O que os professores fazem é formado pelas 
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considerações do contexto e suas disposições para fazer alguma coisa em 

particular sob circunstâncias particulares.  

Por outro lado, esses conhecimentos, habilidades e disposições são, 

em várias medidas um produto do que experimentaram quando alunos, 

quando participaram de cursos de formação, assim como suas experiências 

como professores, como já ressaltado no item 2.2 do capítulo 2. 

Ao considerar que o professor precisa assumir uma posição crítica 

quanto ao ensino habitual de Ciências, Carvalho & Gil-Pérez (1995) 

relacionam quais os conhecimentos que os professores de Ciência 

necessitam para abordar os problemas que envolvem a atividade docente.  

Com relação à questão do que deve “saber” e “saber fazer” um professor de 

Ciência, alguns pontos são ressaltados pelos autores: 

 

1. Conhecer a matéria a ser ensinada. 

2. Conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo. 

3. Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e 

aprendizagem de Ciências. 

4. Crítica fundamentada no ensino habitual. 

5. Saber preparar atividades. 

6. Saber dirigir as atividades dos alunos. 

7. Saber avaliar. 

8. Utilizar a pesquisa e a inovação. 

 

Causando grande influência nos estudos da formação de professores 

o trabalho de Shulman (1986; 1987) aponta que a profissionalização do 

professor demanda um “conhecimento de base para o ensino”, definido 

como um conjunto de “compreensões, de conhecimentos, de habilidades e 
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disposições que os professores necessitam para atuar de forma eficaz numa 

dada situação de ensino” (Wilson, Shulman e Richert, 1987:106).  

Com respeito a esses conhecimentos que servem de base para a 

formação do professor, os autores definiram as seguintes categorias 

(Shulman, 1987 e Wilson, Shulman e Richert, 1987): 

 

•Conhecimento do conteúdo de ensino:  compreendido por dois tipos 

de estrutura, sendo que a primeira, denominada “estrutura 

substantiva”, inclui os conceitos idéias e fenômenos de uma 

determinada área do conhecimento, assim como o relacionamento 

entre eles. Também abrange a maneira através da qual os princípios 

fundamentais de uma determinada disciplina são organizados para 

incorporar novos fatos. A segunda estrutura, chamada de “sintática” 

relaciona-se com a maneira na qual novas informações são 

produzidas nas investigações de campo. É como um novo conjunto 

de regras que organiza os novos conhecimentos no domínio de uma 

disciplina. 

•Conhecimento pedagógico geral: relacionado aos princípios e às 

teorias de ensino e de aprendizagem, além das estratégias de gestão 

e organização da sala de aula, que transcendem o conteúdo 

ensinado; 

•Conhecimento do currículo: compreende o conhecimento sobre os 

materiais didáticos e programas que servem como ferramentas de 

trabalho para os professores. 

•Conhecimento pedagógico do conteúdo: relacionado a um amálgama 

compreendido entre o conteúdo de ensino e o conteúdo pedagógico 

geral. Desta forma, apresentam-se como transformações dos 

conteúdos a serem ensinados em: ilustrações, metáforas, exemplos e 

atividades distintas que auxiliem o ensino. Além disso, esse 

conhecimento é construído durante a atuação do professor, sendo o  
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único conhecimento de autoria exclusiva do professor. 

•Conhecimento dos alunos e suas características; 

•Conhecimento dos contextos educacionais: ou seja, dos propósitos, 

valores, e fundamentos históricos da educação. 

 

 

Esses e outros estudos (Cochran, 1997) mostram que o 

conhecimento do conteúdo pedagógico é altamente específico para os 

conceitos a serem ensinados, é muito mais do que somente o conteúdo do 

assunto, e desenvolve-se durante todo o tempo como um resultado da 

experiência do ensino. Nesse sentido, existe uma transformação do 

conteúdo a ser ensinado pelo professor (Shulman, 1986). Essa 

transformação pode ocorrer quando o professor reflete criticamente sobre o 

assunto e interpreta-o, encontrando múltiplos caminhos para representar as 

informações com o intuito de facilitar o ensino. 

Buchmann (apud Cochran, 1997) discute a importância dos 

professores de ciência manterem o “controle fluido” ou “conhecimento 

flexível” (p.21) do seu conteúdo da disciplina, ou seja, ser capaz de ver um 

lugar específico dos conceitos de uma variedade de pontos de vista em uma 

variedade de níveis, dependendo das necessidades e habilidades dos 

estudantes. 

 

 

2.7.3 – Os saberes próprios do formador de professores de ciências 

 

Frente às necessidades desse trabalho, consideramos através do 

referencial teórico os aspectos que o conjunto de saberes próprios do 

formador de professores de ciências deveria contemplar. 
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Assim como ressaltado por Tardif (2002) em relação ao saber dos 

professores, o saber dos formadores dos professores de ciências é 

partilhado por todo um grupo de agentes. Sendo assim, os saberes dos 

professores são plurais e evidenciam a diversidade de fontes das quais 

provêm assim como suas naturezas. 

Altet et al. (2003) destacam que a socialização profissional do 

formador  que se faz pela própria experiência do trabalho de formação não 

basta; ela deve ser intercalada com estratégias institucionais e coletivas. 

Dessa forma, atuando em grupos de colaboração que possibilitem as 

diferentes formas de reflexão sobre a prática (Schön, 1992), os formadores 

profissionalizam-se sob apoio das instituições. 

Para Tardif, Lessard e Gauthier (apud Altet et al., 2003) os 

formadores profissionalizam-“se” (grifo dos autores) se quiserem, se tiverem 

as condições necessárias para fazê-lo, se a Instituição impulsionar e 

sustentar a mudança. O desenvolvimento profissional dos formadores 

dependerá de novas estratégias postas em prática pela instituição 

(universidade, órgãos governamentais, sociedade) para reforçar o processo: 

reconhecimento estatuário, formação profissional de formadores, 

organização de redes, formação para a pesquisa, parceria entre 

professores-universitários-formadores e práticos. 

Os autores argumentam que as condições acima destacadas para o 

desenvolvimento profissional dos formadores centrados na mudança 

necessitam bastante atenção para poder constituir não apenas saberes 

profissionais próprios, mas também uma socialização do seu grupo 

profissional. É essa profissionalização dos formadores, no sentido da 

construção individual de novas competências e da dinâmica identitária 

coletiva de formadores de professores, que permitirá a melhoria na formação 

dos professores. 

Em acordo com todos os pontos de vista dos autores destacados 

acima, Perrenoud(apud Altet et al., 2003) assinala que, “só há um caminho: 

aprender fazendo”. Nessa perspectiva é o formador em questão que 
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mobiliza e combina seus saberes, seus recursos, e constrói suas 

competências. 

Nessa perspectiva podemos imaginar a importância de se fornecer 

sustentação ao desenvolvimento profissional dos formadores de 

professores.  

Diante de todos os aspectos abordados para a configuração dos 

saberes dos formadores próprios ao presente trabalho, reconhecemos nossa 

importante tarefa, pois compreendemos que a melhoria do ensino nas 

escolas, mais especificamente no ensino de ciências, depende entre outros 

fatores, da melhoria na formação dos professores, que por sua vez depende 

também da formação dos formadores de professores, ou seja, os 

Assistentes Técnico Pedagógicos. 

Essa abordagem relacionada ao referencial teórico apresentado 

anteriormente nos remete à elaboração dos saberes do formador de 

professores de ciências, que apresentaremos abaixo: 

 

11) Saber sobre os temas da física compreendida nas atividades do 

conhecimento físico. 

12) Saber pedagógico contemplado nas atividades do conhecimento 

físico. 

13) Saber teórico sobre metodologia de pesquisa. 

14) Saber  prático da metodologia de pesquisa. 

15) Saber teórico das concepções de ensino dos professores. 

16) Saber teórico sobre reflexão sobre a prática. 

17) Saber prático sobre reflexão sobre a prática. 

18) Saber teórico sobre importância do trabalho colaborativo. 

19) Saber prático sobre a importância do trabalho colaborativo 
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Gostaríamos de lembrar que em consonância com  Tardif (2002), 

temos consciência de que os saberes compreendidos em nosso contexto 

são plurais e de difícil identificação na sua totalidade. Ao reconhecermos 

essa limitação, realizamos um levantamento dos saberes mais prováveis de 

estarem presentes nos formadores de professores em questão.  

Finalizando este item, apresentaremos no capítulo 3, a construção de 

uma estrutura, tabela 1 que nos conduzirá, entre outros, à elaboração dos 

saberes condizentes com a complexa rede que contribui para a formação 

dos ATP.  Sendo assim, o relacionamento das especificidades dos saberes 

dos ATP, em nosso contexto, é apresentado no próximo capítulo.  
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Capítulo 3 

 

3.1 – Metodologia  

 

           Esta pesquisa apresenta um enfoque qualitativo de análise (Lüdcke e 

André, 1986; Erickson, 1998) uma vez que não são analisadas variáveis 

específicas do universo educacional, mas procura-se interpretar os 

depoimentos e analisar de materiais elaborados pelos profissionais do 

ensino.   

Para Erickson (1998), “o propósito da pesquisa qualitativa é 

documentar em detalhes as condutas dos eventos diários e identificar o que 

os eventos significam para aqueles que dele tomam parte e para aqueles 

que são responsáveis por ele”. O autor ressalta ainda que esse tipo de 

pesquisa tem como principal objetivo descobrir aspectos da vida social que 

fazem a diferença, por isso a ênfase é colocada mais em “qualitas” do que 

em “quantitas”. Isso não significa que a freqüência dos fatos seja irrelevante 

para a investigação qualitativa, onde o problema crucial do pesquisador é 

determinar as “qualidades” da ação social e o que significam. Para o autor, a 

pesquisa qualitativa na educação é especialmente apropriada quando 

queremos: 

• Detalhar informações sobre implementação; 

• Identificar as nuances do entendimento subjetivo que motivam 

vários participantes num ambiente; 

• Identificar e entender mudança com o passar do tempo. 

 

      Ainda considerando as abordagens qualitativas que tratam da formação 

de professores de ciências a análise dos dados é feita  na perspectiva do 

conjunto dos professores envolvidos com o projeto de investigação (Aguirre 

et al. apud Gonçalves, 1997). 
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Uma ação importante na pesquisa qualitativa é destacada por 

Erickson (1998) com o termo “re-searching”, ou seja, o re-pesquisar; 

pesquisar dentro do já pesquisado, de forma a encontrar sempre novos 

caminhos para a resolução das “questões levantadas”. Dessa forma, o 

pesquisador deve procurar e procurar novamente, recursivamente, revendo 

e re-ouvindo com maior atenção os dados, refletindo deliberadamente a 

respeito. 

A idéia de evolução está extremamente presente na abordagem 

qualitativa. O re-estudo proposto por Erickson (1998), tem como 

conseqüência a evolução da análise ocasionando uma investigação 

contínua, razão pela qual às vezes torna-se difícil para o pesquisador levar 

sua investigação a um fechamento. 

 

 

3.2 - A Pesquisa 

 

Este estudo está circunscrito ao tema formação de formadores e 

investiga como a participação de um grupo de Assistentes Técnico- 

Pedagógicas (ATP), num grupo de pesquisa que integra a Universidade e a 

Escola, pode promover desenvolvimento profissional nos membros 

participantes.  

Sob o mesmo enfoque que Mizukami et al. (2002), acreditamos que a 

construção contínua de saberes pode acontecer de forma colaborativa a 

partir dos diferentes níveis de desenvolvimento profissional dos participantes 

de um grupo. Desta forma, os desafios são vencidos coletivamente num 

processo de apoio mútuo. 

Vale ressaltar que o termo projeto, no contexto dessa pesquisa, está 

relacionado ao conjunto de ações estruturadas a partir da integração entre a 

universidade, as diretorias de ensino e as escolas, fundamentadas na 

construção do conhecimento, a partir da seleção e integração de 
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informações com relação ao processo de obtenção da melhoria do ensino de 

ciências nas séries iniciais da escola pública. Por outro lado, o programa de 

desenvolvimento profissional dos formadores de professores de ciências, é 

um contexto mais amplo, na medida em que compreende inclusive o projeto 

“O conhecimento físico no ensino fundamental: dos programas de formação 

continuada à implementação de novas práticas em sala de aula” e todas as 

possibilidades de implicações deste no desenvolvimento profissional das 

ATP. 

Consideramos o estudo do processo de reconstrução pelo professor 

através da formação de grupos de reflexão sobre a prática (Rodrigues, 2001; 

Tabachnik & Zeichner, 1999; Elliott, 1998) de fundamental interesse, visto 

que existe uma grande determinação deste profissional em melhorar sua 

prática, necessitando entre outros fatores, de um incentivo que o propicie em 

realizá-la. Dentro deste panorama, o processo da reflexão sobre a prática, 

preferencialmente num coletivo de professores (Fielding apud Smith, 2000), 

surge como um meio de produzir conhecimento sobre os problemas vividos 

por este profissional, com vistas a atingir uma melhora da situação de si 

mesmo e da coletividade. 

Através de uma investigação anterior que realizamos (Rodrigues, 

2001), pudemos verificar a importância do trabalho colaborativo na 

reconstrução da maneira de agir e pensar dos professores participantes do 

processo de desenvolvimento profissional. 

Tomando como ponto de partida os resultados da pesquisa 

mencionada acima, nosso intuito é nos aprofundar no processo de 

desenvolvimento profissional, nas condições da pesquisa colaborativa. 

Na medida em que essa colaboração parte de um processo de 

integração “Universidade - Diretoria Regional de Ensino – Escolas”, que 

reúne uma equipe de pesquisadores da universidade e de formadores de 

professores, com o objetivo de melhorar o ensino de ciências nas séries 

iniciais, através de uma possibilidade de mudança na prática das ATP 

participantes.  
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Dessa forma, sob o título: “O conhecimento físico no ensino 

fundamental: dos programas de formação continuada à implementação de 

novas práticas em sala de aula”, este projeto, que teve seis anos de 

duração, desenvolveu-se juntamente com o grupo de pesquisa e as escolas 

participantes.  

Através dessa investigação poderemos conhecer melhor a natureza 

de um programa de desenvolvimento de formadores de professores de 

ciências e os fatores que venham a dificultar ou auxiliar nesse processo.  Os 

resultados dessa investigação são do interesse daqueles que querem 

implementar mudanças no ensino de ciências com o objetivo de melhorar 

suas condições, através da formação dos formadores sob um novo 

paradigma (Stein et al., 1999).  

Temos por hipótese que o trabalho colaborativo, compreendido a 

partir da integração entre a Universidade, Diretoria Regional de Ensino 

(DRE) e Escolas, participe como um facilitador do processo do 

desenvolvimento profissional das ATP, formadoras de professores de 

ciências.   

Sob este enfoque, o problema desta pesquisa consiste em conhecer 

como um processo de trabalho colaborativo, que compreende a reflexão 

sobre a ação como eixo de desenvolvimento profissional e que implica 

intervenções e ações de construção no local de trabalho, permite conhecer e 

promover processos de desenvolvimento profissional dos Assistentes 

Técnicos Pedagógicos 

 

3.2.1 - Estudo da revisão bibliográfica e a procura pelas categorias de 

análise 

 

          Considerando nosso referencial teórico com respeito ao tema 

desenvolvimento profissional, constituído a partir dos diversos autores 

apresentados no capítulo 2, destacamos a necessidade de analisarmos de 
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que forma este conhecimento, articulado propiciaria o encontro de categorias 

de análise.  

Entretanto, a complexidade da pesquisa revelada através da 

participação de diferentes níveis do contexto educacional, assim como dos 

diferentes conceitos que se integram para constituir o tema desenvolvimento 

profissional, evidencia a necessidade da busca de um modelo de análise 

que seja único para nossa pesquisa. 

Sendo assim, a estrutura da análise será constituída a partir do 

estudo do quadro teórico que fundamenta este trabalho, num amálgama com 

nossa coleção de dados na direção de encontrar uma solução para nossa 

questão principal.  

Nossa pesquisa concentra-se no programa de desenvolvimento 

profissional de formadores de professores, onde procuramos evidenciar, a 

partir da revisão literária, as principais características que um programa 

dessa natureza apresenta, tendo o objetivo de promover a melhoria do 

ensino de ciências nas escolas públicas.  

Salientamos que os resultados desse trabalho propiciarão caminhos 

que promovam a melhoria do ensino de ciências nas escolas públicas no 

nível fundamental. Ainda que outros fatores no contexto social do ensino 

sejam relevantes no processo da obtenção dessa melhoria, voltamos nossa 

atenção para a necessidade de compreender melhor os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento profissional, daqueles que trabalham para 

o desenvolvimento profissional dos professores de ciências. 

Desta forma, no caso da atual pesquisa, destacamos o trabalho dos 

ATP que atuam como formadores dos professores de ciências das séries 

iniciais do Ensino Fundamental I. Nessa mesma direção, os autores Stein et 

al. (1999), argumentam que não só os professores necessitam re-aprender 

suas práticas a partir de novas perspectivas, assim como devem também 

fazê-lo os formadores de professores. 

A partir deste pressuposto, apresentamos a seguir como a construção 

de tabelas de análise, que uma vez fundamentadas a partir do quadro 
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teórico, podem ser integradas à realidade do programa de formação de 

formadores de professores, além da nossa coleção de dados, apropriados 

para a resolução do problema da nossa pesquisa apresentada anteriormente 

no item 3.2. 

 

3.2.2 – O referencial teórico e as características do programa de 

desenvolvimento profissional dos formadores de professores de 

ciências 

Inspirados no trabalho apresentado por Loucks-Horsley e Matsumoto 

(1999), identificamos quatro aspectos que consideramos relevantes para a 

análise de qualquer programa de Formação Continuada no âmbito do 

Ensino. Sendo assim, quatro categorias resultaram do trabalho de revisão 

bibliográfica dos autores sob o foco do desenvolvimento profissional dos 

professores. 

Segundo Loucks-Horsley e Matsumoto(1999), as categorias 

apresentadas são: 

a) Conteúdo. 

b) Processo. 

c) Estratégias e estruturas.  

d) Contexto. 

 Os autores salientam que o trabalho de revisão bibliográfica que 

realizaram não vincula diretamente o desenvolvimento profissional dos 

professores ao aprendizado dos alunos, pois não existe número suficiente 

de pesquisas que determinem com seus resultados tal conexão. 

Por outro lado, ao abrir mão dessa restrição, os autores puderam 

incluir no exame que realizaram outras questões relevantes para o 

desenvolvimento profissional, tais como: o que contribui para o aprendizado 

dos professores; como os professores realizam mudanças em suas práticas 

e quais fatores sustentam essa mudança. 
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Em consonância com esses argumentos, por estarmos analisando um 

nível ainda mais elevado do desenvolvimento profissional dos professores, 

ou seja, o dos formadores de professores; concordamos que uma atenção 

maior deva ser dedicada a outros aspectos importantes na análise desse 

processo.  

Embora o objetivo final da solução de nosso problema de pesquisa 

seja indiretamente a melhoria no ensino, possibilitando o aprendizado dos 

alunos, a ampliação dos estudos para além dessas fronteiras permite-nos 

conhecer melhor os aspectos que estão envolvidos no contexto do 

desenvolvimento profissional.    

Loucks-Horsley e Matsumoto (1999) complementaram sua revisão 

bibliográfica com as pesquisas que envolvem fatores que convergem para o 

processo de desenvolvimento profissional dos professores, tais como: o 

aprendizado em geral; aprendizado e desenvolvimento dos professores; 

implementação e mudança; desenvolvimento, organização e política no 

ensino.  

A partir dessa revisão, torna-se claro que existe muito a ser 

pesquisado ainda sobre os fatores que auxiliam no aprendizado dos 

professores.  Considerando que existem outros pontos críticos a serem 

estudados no que tange o desenvolvimento profissional dos professores, e 

sendo esse nosso objetivo principal, citaremos em nossa revisão as 

pesquisas que ampliam, com seus resultados, o conhecimento a respeito de 

como os formadores de professores aprendem. 

Com isso, lembramos que o mesmo referencial que envolve a 

formação dos professores, assim como o seu desenvolvimento profissional, 

pode também contribuir para o estudo a respeito dos ATP, uma vez que 

estes profissionais têm ampla experiência como professoras do ensino 

fundamental I.  

No entanto, enfatizamos alguns estudos com respeito ao caso 

particular dos formadores de professores, tais como Borko (2004); Ball 
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(2000); Stein et al. (1999); Guskey & Huberman (1995); Russell & Korthagen 

(1995). 

 

 

3.2.3 – A Configuração da tabela – Primeira etapa da análise 

 

A tabela 1 que apresentaremos por completo na página 130, será 

explicitada coluna por coluna, dentro das quatro categorias. 

Considerando a extensão do referencial teórico assim como  da 

coleção de dados da atual pesquisa, optamos por realizar uma organização 

através de tabelas, de forma a possibilitar melhor compreensão do seu 

relacionamento. 

Por outro lado, a disposição dos dados nessa organização, 

possibilitou-nos realizar uma pré-análise do programa. O que será 

explicitado a seguir. 

  

 Categorias de análise  

 

Partindo do nosso estudo teórico, pudemos notar a predominância de 

quatro grandes categorias dentre os autores que fundamentaram sobre 

análise de programas de desenvolvimento profissional dos professores e dos 

formadores de professores.  

Considerando o trabalho de Loucks-Horsley e Matsumoto (1999), 

conforme apresentamos em nosso Capítulo 2, essas categorias são: 

Conteúdo - o que será aprendido no programa; Processo, que representa 

como o conteúdo contemplado no programa será aprendido; Estratégias e 

estruturas, como o conteúdo está organizado para proporcionar o 

aprendizado, e Contexto, que se configura como as condições sob as quais 

o conteúdo é aprendido. 
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          No entanto, essas categorias ainda podem ser complementadas por 

outras informações relevantes, provenientes de outros autores que também 

estão presentes em nosso referencial teórico, de forma a configurar um 

panorama coerente de análise para solucionar nosso problema de pesquisa, 

que envolve a análise de um programa de desenvolvimento profissional de 

formadores. Dessa forma, optamos pela organização de todas essas 

informações segundo uma tabela. 

Para que pudéssemos empreender a análise de um programa de 

desenvolvimento profissional de formadores de professores de ciências 

qualquer, optamos por uma estratégia: imaginamos um programa utópico 

para o qual realizamos questões que nos dessem como resposta as 

qualidades que ele deveria conter, de forma a propiciar o desenvolvimento 

profissional dos formadores de professores de ciências que dele tomassem 

parte, considerando os padrões de um programa sob o novo paradigma 

(Stein et al., 1999). 

Obviamente as questões emergiram de um estudo aprofundado com 

respeito aos autores que fundamentam teoricamente nossa pesquisa, 

levando em consideração a resolução de nosso problema. 

As respostas à essas questões foram investigadas tanto no 

referencial teórico quanto nos dados, auxiliando-nos na configuração da 

tabela que será explicitada após as questões: 

1) Qual o tempo de duração do programa? 

2) Existe obrigatoriedade na participação dos professores? 

3) Existem oportunidades dos participantes trabalharem de 

maneira colaborativa? (Maneira colaborativa de 

trabalho, significando que os participantes confiam uns 

nos outros sendo verdadeiros seus sentimentos 

conversam sobre seus conflitos e sobre o que está ou 

não indo bem na sua prática, por exemplo). 

4) Existem oportunidades de estudar a respeito das 

pesquisas pedagógicas recentes? E a respeito do 
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conteúdo específico em relação ao programa de 

formação? 

5) Existem oportunidades para os participantes contarem a 

respeito das suas práticas e escutar as críticas dos 

colegas num momento de reflexão em grupo? 

6) Os participantes conhecem a estrutura do programa? A 

respeito dos seus objetivos? A respeito do conteúdo? 

7) Existe no grupo um poder central que define a agenda e 

as ações?  Ou trata-se de um grupo descentralizado 

onde os participantes constroem a agenda 

coletivamente? 

8) Existe oportunidade de analisar o processo em 

andamento, uma avaliação do processo? 

9) Como a perspectiva construtivista é introduzida no 

processo de ensino e aprendizagem durante o 

programa? 

10)  O programa leva em consideração toda a equipe dos 

diversos níveis do departamento educacional?  

11) Níveis do departamento educacional, dentro  ou fora da 

escola, estejam conscientes sobre o programa em 

andamento e auxiliem no que for necessário para que 

ele funcione. 

12)  Trata-se de um grupo de pesquisadores sobre suas 

práticas? Como será realizado o retorno dos resultados 

desse trabalho? Existe reflexão sobre esses resultados 

e uma provável re-estruturação caso seja necessário? 

13)  Como é fornecido suporte para a inovação no trabalho 

dos formadores (ATP)? 

14)  A esfera social é levada em consideração?  

15) Que tipo de facilitação esse programa teve para 

funcionar por quatro anos? 

 



 116  

16)  Que tipo de relação o coordenador do programa tem 

com a Diretoria Regional de Ensino? 

17)  Todos os participantes permaneceram até o final do 

processo? Como o grupo trabalha com esse tipo de 

situação? 

18)  Como uma situação desse tipo, caso exista, afeta o 

desenvolvimento do programa? Quais são os resultados 

positivos e negativos sobre isso?  

 

Dessa forma, na primeira coluna A, teremos a representação das 

quatro categorias principais que, segundo Loucks-Horsley e Matsumoto 

(1999) apresentam as qualidades necessárias para um programa que tem 

por objetivo o desenvolvimento profissional dos professores.   

A coluna A, a principal, será subdividida e conterá as quatro 

categorias que um programa que almeje o desenvolvimento profissional, 

necessita apresentar; cada qual compreendendo diversos outros aspectos 

que serão explicitados a seguir. 

Dispostos na próxima coluna correspondente à letra B, 

encontraremos os “aspectos relevantes de um programa genérico”. Ou seja, 

os aspectos devidamente fundamentados no referencial teórico, que um 

programa de desenvolvimento profissional necessitaria conter, de forma a 

propiciar o desenvolvimento profissional e a possibilidade da melhoria no 

ensino de ciências. 

Ao considerarmos a coluna C, procederemos à seleção dos aspectos 

que sejam representativos do programa de desenvolvimento profissional dos 

formadores de professores de ciências, objeto da nossa pesquisa.  

Ressaltamos que nem todos os aspectos desse programa em análise 

estarão presentes na coluna B e vice-versa. Em alguns casos um aspecto 

da coluna B deriva-se em mais de um na coluna C. 

Como um exemplo, na coluna B, o item B1 corresponde aos 

“Resultados das pesquisas pedagógicas atuais”, como um aspecto esperado 
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para um programa que faça parte  do novo paradigma (Stein et al., 1999). Ao 

lado, na coluna C, encontramos o mesmo aspecto, C1, porém apresentando 

derivações, a saber: Implementação de inovação metodológica com o 

objetivo de propiciar melhoria no ensino de ciências; Aproximação 

pedagógica construtivista, o ensino por investigação; aspectos do trabalho 

colaborativo; todos aspectos contidos no “conteúdo” do programa de 

desenvolvimento profissional em análise. 

Na coluna D, apresentamos o “impacto esperado em qualquer 

participante do programa”, ou seja, o que os aspectos, elencados na coluna 

C, promoveriam de impacto nos participantes  do programa. 

Na coluna E encontramos os dados que uma vez analisados nos 

fornecerão informações com respeito ao programa. 

Ressaltamos que todos os aspectos do Conteúdo; Estratégias e 

Estruturas; Processo e Contexto, relacionados na coluna B são provenientes 

do referencial teórico. 

 

Aspectos Relevantes de um Programa Genérico 

Conteúdo x  coluna B 

 

Considerando nosso referencial teórico levantamos as seguintes 

características necessárias dentro da categoria Conteúdo: 

B.1) Os resultados das pesquisas pedagógicas atuais. Em Carvalho e Gil 

(1995) encontramos as justificativas relevantes para a presença desse 

aspecto nos programas de formação continuada.  

B.2) O conteúdo pedagógico contemplado nas atividades do programa. As 

atividades do programa contemplam uma abordagem construtivista de 

ensino. Dessa forma, o plano desse programa deve abordar discussões e 

pesquisas nesse contexto. 

B.3) O conteúdo sobre a temática do ensino de ciências – Física. Tão 

relevante quanto o item anterior, o conteúdo de Física relacionado ao 

programa deve ser considerado. Assim, se o programa contempla atividades 
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que abrangem conteúdo de Física, devem existir momentos de formação e 

discussão no âmbito destes temas. 

B.4) O tema dentro da Física contemplada nas atividades pedagógicas que 

estão presentes no programa. Ressaltamos que o entendimento sobre o 

conteúdo, que é compreendido nas atividades pedagógicas do programa, 

propiciam segurança ao professor, assim como ao formador do professor, 

frente aos seus alunos-professores. 

Esses temas podem ser discutidos, pesquisados, verificados através de 

experimentos, leituras, trabalhos colaborativos, através de vídeos. 

B.5) O tema dentro da metodologia de pesquisa. 

 

Aspectos do programa em análise 

Conteúdo x C 

 

Ainda na categoria Conteúdo (Loucks-Horsley e Matsumoto, 1999), a 

terceira coluna ressalta os aspectos do programa em análise, ou seja, quais 

dos aspectos ressaltados na coluna anterior, aspectos relevantes de um 

programa genérico, que estão presentes no programa em estudo. 

Desta forma, fazem parte da terceira coluna os seguintes aspectos que são 

representativos do programa em análise. 

Todos estes itens são compreendidos pelo item “Resultados das pesquisas 

pedagógicas atuais”: 

C.1) Implementação de inovação metodológica com o objetivo de propiciar 

melhoria no ensino de ciências. 

C.2) Aspectos do trabalho colaborativo. 

C.3) Aproximação pedagógica construtivista. 

Esse é um dos aspectos fundamentais do programa em análise, que é 

ressaltado em pesquisas da área de ensino. Sob este enfoque o programa 

compreende uma metodologia que tem o aluno como centro do processo de 

ensino, levando em consideração as suas pré-concepções com respeito aos 

temas tratados. No entanto, no programa em análise o formador do 
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professor é quem deve levar em consideração essas aproximações no que 

se refere aos seus alunos, os professores de ciências. 

 

C.4) Conteúdo sobre a temática do ensino de ciências – Física: Esse é um 

aspecto importante do programa em análise, pois as atividades do 

conhecimento físico compreendem este conteúdo. 

C.5) Concepções alternativas dos alunos sobre ciências:  Como referenciado 

em nosso capítulo 2, um aspecto relevante no contexto da metodologia 

construtivista. 

C.6) Concepções alternativas dos professores sobre ensino e natureza da 

ciência:  Um conhecimento fundamental para a formação dos formadores, tal 

qual apontado em nosso referencial teórico.  

C.7) O tema dentro da física contemplada nas atividades do conhecimento 

físico. 

C.8) O tema sobre metodologia de pesquisa. 

 

Impacto esperado em qualquer  ATP participante do programa 

Conteúdo x D 

 

Considerando a quarta coluna, ou seja, Impacto esperado em qualquer  ATP 

participante do programa, D, elaboramos hipóteses de quais seriam os 

impactos promovidos  pelas características apontadas na coluna anterior, 

aspectos do programa em análise, C, nas participantes do grupo de trabalho 

colaborativo. 

Dessa forma apontamos algumas ações que poderiam ser suscitadas nas 

participantes: 

D.1) Adquirir ou ampliar seus conhecimentos em relação aos resultados das 

pesquisas sobre ensino e aprendizagem.  

D.2) Conhecer sobre a importância do trabalho colaborativo entre os níveis 

da estrutura de ensino.  

D.3) Conhecer sobre os problemas do ensino de ciências. 

D.4) Conhecer as concepções de ensino e aprendizagem de ciências 
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D.5) Aprender sobre o conteúdo de física relativo às atividades do 

conhecimento físico. Aprendizado promovido por seminários, leituras e 

experimentos investigativos.  

D.6) Conhecer as diferentes metodologias de pesquisa e suas estruturas. 

D.7) Saber elaborar textos no contexto da pesquisa. Saber organizar os 

dados coletados e analisa-los em busca da solução de um problema. Saber 

concluir a pesquisa. 

 

Fonte de dados do programa para análise 

Conteúdo x E 

 

Finalmente, na quinta coluna, aparece a coleção de dados que uma vez 

analisados propiciarão um direcionamento na resolução de nossa questão, 

no que tange ao programa de formação continuada das ATP. Ressaltamos 

que essas fontes de dados são uma dentre as possibilidades de, uma vez 

analisadas, promoverem resultados apropriados: 

E.1) Entrevista – Para compreender a razão que levou as participantes a 

integrarem esse programa. Apurar a influência do programa na prática da 

participante. 

E.2) Relatório individual elaborado pelas ATP. 

E.3) Reunião do HTPC de Irradiação do projeto coordenado por uma das 

ATP. 

E.4) Reunião do grupo de pesquisa no LaPEF que aborda os pontos 

importantes para a elaboração do plano de implementação da inovação no 

ensino de ciências. 

Em síntese, a primeira categoria, Conteúdo (A1), contempla os seguintes 

itens: o item B1 (segunda coluna), que se relaciona aos itens C1 e C2 

(terceira coluna), que se relacionam aos itens D1 e  D2 (quarta coluna); que 

podem ser ressaltados pelas fontes de dados E1 e E2 (quinta coluna). 

E.5) Reunião sobre os resultados dos seminários e estudos. 

E.6) Reuniões gerais com o grupo . 

E.7) Trabalhos apresentados em congressos pelas ATP. 
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Na próxima linha, apresentamos a segunda característica importante para 

um programa que tenha como objetivo promover o desenvolvimento 

profissional das participantes.  Da mesma forma, cada um dos aspectos 

apontados nas colunas B,C,D e E, aparecem relacionados ao Processo – 

como o conteúdo será aprendido): 

 

Aspectos relevantes de um programa genérico 

Processo x B 

 

Lembrando que o processo significa como o conteúdo deveria ser aprendido 

num programa qualquer: 

B.6) Os participantes estudam sobre ensino e aprendizagem 

B.7) Os participantes trabalham para melhorar seus conhecimentos sobre 

conteúdo pedagógico e sobre os temas da física compreendidos no 

programa (nos diferentes níveis que cada um apresenta) 

B.8) Teoria do aprendizado que inclui fatores sociais e organizacionais 

(Stein et al., 1999).           

B.9) Aprendizado por investigação. 

B.10) Construção interativa da agenda pelos professores e pelo formador 

por todo o tempo (Stein et al., 1999). 

B.11) Desafio é o incentivo para o aprendizado que é imediatamente 

relevante para a pratica e constrói uma maior fundamentação generalizada  

do conhecimento (Stein et al., 1999). 

B.12) Ênfase no estudo da aprendizagem no contexto da construção social 

do conhecimento;  trabalho de investigação em equipes. 

 

 

Aspectos do programa em análise 

Processo x C 

 

Como o programa em análise possibilitou o aprendizado das participantes: 
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C.7) Existe o incentivo para realização de leituras de artigos científicos, além 

de livros que envolvam os temas de ensino e aprendizagem. As 

participantes também sugerem leituras. 

 C.8) Os participantes do grupo, alunos de iniciação científica do curso de 

física da Universidade de São Paulo realizam palestras sobre os temas 

desta disciplina, acompanhadas por discussões no grupo. As participantes 

podem escolher o tema a ser abordado.  

C.9) As discussões da leituras realizadas compreendem a intervenção da 

coordenadora do projeto e ampla participação de todos do grupo. 

 O incentivo através de desafios faz parte da construção do conhecimento 

para os participantes. 

C.10) As participantes passarão pelo mesmo processo pelo qual as 

professoras e os alunos irão passar, através da resolução de um problema 

por meio de investigação. 

C.11) A elaboração da agenda de discussão e do programa das atividades é 

um processo interativo entre formador e os professores e no grupo de 

pesquisa, pelo coordenador e pelos formadores.  

C.12) O incentivo através de desafios faz parte da construção do 

conhecimento para os participantes.  

C.13) Ênfase no estudo da aprendizagem no contexto da construção social 

do conhecimento, trabalho de investigação em equipes (Duschl, 1995). 

 

 

Impacto esperado em qualquer  ATP participante do programa 

Processo x D 

 

D.8) Levar em conta as concepções prévias dos alunos, permitir que eles 

atuem sem intervenção sistemática do professor que irá apenas orientar 

durante o processo, quando solicitado pelo aluno. Compreender como 

realizar essa mudança na prática, enfrentar os mesmos obstáculos que os 

professores e alunos enfrentarão para realizar a atividade. 
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D.9) Compreender como realizar essa mudança na prática, enfrentar os 

mesmos obstáculos que os professores e os alunos enfrentarão. 

D.10) Compreender a importância do trabalho em grupo, respeitando as 

idéias de cada um dos componentes. Saber discutir e argumentar sobre os 

resultados. 

D.11) Reconhecer que o aprendizado por meio da investigação para 

resolução de um problema é possível e viável. 

D.12) Compreender que a elaboração da agenda num processo de 

construção do conhecimento compreende a integração dos conhecimentos e 

necessidades  dos participantes, que são sujeitos no processo de 

aprendizagem. 

D.13) Reconhecer que a construção do conhecimento na ciência é um 

processo social. 

 

 

Fonte de dados do programa para análise 

Processo x E 

 

Apenas alguns exemplos: 

E.8) Reuniões gravadas em áudio. Como as participantes discutem a 

respeito do conteúdo pedagógico e teórico. 

E.9) Uma entrevista com a coordenadora para esclarecer como as 

necessidades de aprendizado por parte das participantes sobre o conteúdo 

de física foram levadas em consideração no programa. 

Quanto a respeito de física as participantes sabiam? 

 

 

Aspectos relevantes de um programa genérico 

Estratégias e Estruturas x B 

 

Como o conteúdo deve estar organizado para proporcionar o aprendizado 

num programa genérico: 
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B.13) Trabalho colaborativo onde as participantes discutem sobre as 

experiências que vivenciam. 

B.14) As participantes refletem a respeito de novos caminhos que auxiliem 

na implementação da inovação. 

B.15) Debate crítico sobre o ensino tradicional. 

B.16) Encorajamento das participantes. 

B.17)Entusiasmo da coordenadora. 

B.18)  Estudo relativo às pré-concepções sobre ensino e aprendizagem. 

B.19) Ampliação do conhecimento sobre as concepções dos professores 

com relação ao ensino, aprendizagem e ciência e de que modo elas podem 

influenciar na prática do professor. 

B.20) Oferecimento de oportunidades de discussão a respeito dos temas 

lidos. 

B.21) Foco na construção da capacidade de entender o assunto relativo ao 

conteúdo e orientação do desenvolvimento dos conceitos dos 

estudantes(Stein et al., 1999). 

B.22) Utiliza uma variedade de formatos incluindo a provisão do suporte em 

sala de aula e suporte à participação dos  professores nos esforços em 

relatar a prática - por exemplo em reuniões do grupo, reuniões após as aulas 

(Stein et al., 1999). 

B.23) Longa duração com maior oportunidades de responsabilidade 

pessoal(Stein et al., 1999). 

 

  

    

Aspectos do programa em análise 

Estratégias e Estruturas X C 

 

Como o conteúdo estava organizado no programa em análise, de forma a 

proporcionar o aprendizado das participantes: 
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C.14)Trabalho colaborativo onde as participantes discutem sobre as 

experiências que vivenciam. 

C.15) As participantes refletem a respeito de novos caminhos que auxiliem 

na implementação da inovação. 

C.16 ) Debate crítico sobre o ensino tradicional de ciências. 

C.17) Oferecimento de fontes de leituras  e pesquisas para dar suporte 

teórico às participantes.  

C.18) O apoio e o incentivo da coordenadora é relevante no processo. 

C.19) Oferecimento de fontes de leitura e pesquisa para dar suporte teórico 

às participantes. 

C.20) Ampliação do conhecimento sobre as concepções dos professores 

com relação ao ensino, aprendizagem e ciência e de que modo elas podem 

influenciar na prática do professor.  

C.21) Oferecimento de oportunidades de discussão a respeito dos temas 

lidos. 

C.22) Foco na construção da capacidade de entender o assunto relativo ao 

conteúdo e orientação do desenvolvimento dos conceitos dos 

estudantes(Stein et al., 1999). 

C.23) Oferecimento de oportunidades de pesquisa sobre a própria prática 

assim como participação em encontros científicos (congressos) para 

apresentar resultados. 

C.24) Longa duração com maior oportunidades de responsabilidade 

pessoal(Stein et al., 1999). 

 

Impacto esperado em qualquer ATP participante do programa 

Estratégias e Estruturas x D 

 

D.14) Compreender que o trabalho no contexto da colaboração contribui  

para a troca de experiências e vivências e que podem facilitar o 

aprendizado.  

Conhecer melhor sua própria prática e de que maneira ela pode ser alterada 

de forma a alcançar seus objetivos dentro do programa. 
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D.15) Ampliar cada vez mais o conhecimento da própria prática e 

reconhecer onde é necessário mudar. 

D.16) Compreender que o incentivo auxilia e sustenta a mudança 

metodológica. 

D.17) Conhecer melhor sua própria prática e de que maneira ela pode ser 

alterada de forma a alcançar seus objetivos dentro do programa.  

D.18) Entender o funcionamento das atividades do conhecimento físico na 

mudança metodológica dos professores em serviço. 

D.19)Construir conhecimento a partir do resultado da pesquisa sobre a 

prática no contexto da formação de professores de ciências do ensino 

fundamental I. 

D.20) Participar das discussões no grupo de forma a esclarecer suas 

dúvidas quanto ao desenvolvimento do programa. 

D.21) Ser um participante crítico do processo do desenvolvimento do 

programa, em relação à prática dos colegas. 

 

Fonte de dados do programa para análise 

Estratégias e Estruturas x E 

Por exemplo: 

E.10) Entrevista com a ATP participante a respeito do seu envolvimento com 

a física. Houve desenvolvimento desse aprendizado? 

E.11) Reuniões gravadas em áudio com discussão sobre os textos lidos 

E.12) Gravações em vídeo sobre a prática da ATP no processo de formação 

dos professores em serviço. 

 

 

Aspectos relevantes de um programa genérico 

Contexto x B 

Condições sob as quais o conteúdo é aprendido, num programa qualquer: 

 

B. 24) Particularidades do contexto desempenham um importante papel    

           na forma do desenvolvimento profissional. 
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B.25) Situa-se numa diversidade de lugares, pelo menos alguns deles    

            localizam-se na sala de aula e nas escolas. 

B.26) Os participantes querem e gostam de estar presentes no programa. 

B.27) As participantes querem e gostam de estar presentes no programa 

B.28) Suporte financeiro 

B.29) Existe a oportunidade para analisar os resultados e melhorar o 

próximo passo (reflexão sobre a ação). 

B.30) Suporte financeiro. 

B.31) A participação da universidade é relevante para a ampliação do 

conhecimento das participantes. 

 

 

 

Aspectos do programa em análise 

Contexto x C 

Condições oferecidas pelo programa em análise, para que o conteúdo seja 

aprendido pelas participantes: 

 

C. 25) Particularidades do contexto desempenham um importante papel    

na forma do desenvolvimento profissional. 

C.26) Situa-se numa diversidade de lugares, pelo menos alguns deles    

localizam-se na sala de aula e nas escolas. 

C.27 ) Os participantes querem e gostam de estar presentes no programa. 

C.28) Embasamento ao desenvolvimento e aprendizado dos professores. 

C.29) Discussões no grupo com respeito às concepções de ensino dos 

professores participantes do processo de formação continuada. 

C.30) Financiamento da FAPESP: as participantes possuem bolsa-auxílio; 

os professores participantes do processo de formação continuada possuem 

todo o material necessário para implementar a inovação em sala de aula, 

assim como material de áudio-visual para realização de levantamento de 

dados para a pesquisa sobre a prática. 
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C.31) As ATP participantes do grupo são autônomas para organizar, 

segundo os parâmetros do programa, suas aulas junto aos professores 

participantes do processo de formação continuada. 

C.32) O programa partiu da colaboração entre as DRE, escolas e a 

Universidade. 

C.33) As participantes do grupo das ATP são autônomas para organizar, 

segundo os parâmetros do programa, suas aulas junto aos professores em 

serviço. 

 

Impacto esperado em qualquer  ATP participante do programa 

Contexto x D 

 

D.22) Compreender a estrutura teórica de embasamento para a pesquisa 

sobre a própria prática. 

D.23) Conhecer de que forma as concepções sobre ensino interferem na 

prática dos professores em serviço. 

D.24) Compreender que sua atuação é parte do processo como sujeito. 

D.25) Constatar que o trabalho em colaboração, dentro de um grupo, 

propicia a melhoria na própria prática , já que a troca de experiências e 

críticas dos colegas auxiliam nesse contexto. 

D.26)Constatar que o trabalho no contexto social envolve colaboração entre 

a família, a escola, as DRE e a Universidade, não necessariamente nessa 

ordem. 

D.27) Utilizar o material gravado em sala de aula para reflexão conjunta com 

os professores que participam do processo de formação continuada. 

D.28) Valorizar os pontos positivos da prática dos professores, incentivando-

os a prosseguir no programa. 

D.29) Reconhecer que a autonomia é interessante à implementação da 

inovação, não só no ensino de ciências, assim como nos demais contextos 

disciplinares. 
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Fonte de dados do programa para análise 

Contexto x E 

 

E.13) Documentação: relatórios anuais / individuais das ATP. 

E.14) Material elaborado pelos alunos dos professores durante as aulas de 

ciências nas escolas. 

E.15) Material elaborado pelos professores participantes do processo de 

formação continuada, com respeito à própria prática. 

E.16) Reuniões gravadas em áudio apresentando a participação das ATP 

em geral, assim como a individualizada de cada componente do grupo. 

Enfoque das reuniões. 

E.17) Caderno de campo da pesquisadora MIR, com observações das 

reuniões e da prática de uma ATP. 

 

 

Vale lembrar que estas quatro categorias acima apresentam 

características que podem estar presentes no programa de integração, que 

ora é objeto de nossa pesquisa. Como salientado no item 3.3.1 a quinta 

coluna da tabela 1 apresentará, como veremos a seguir, uma lista de fonte 

de dados que possibilitará a identificação dessas características no contexto 

do programa. 

Finalmente, poderemos apresentar a tabela 1, através da qual 

poderemos analisar o programa, objeto de nossa pesquisa, nesta primeira 

etapa:  
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Tabela 1 –  Pré- análise do programa de desenvolvimento profissional 
 
CATEGORIAS 
DE ANÁLISE -  

 
 
 
 
 

A 

 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
DE UM  

PROGRAMA 
GENÉRICO  

 
 

B 

 
ASPECTOS DO 

PROGRAMA EM 
ANÁLISE   

 
 
 
 

C 

 
IMPACTO 

ESPERADO EM 
QUALQUER 

PARTICIPANTE 
DO PROGRAMA  

 
 

D 

 
FONTE DE 
DADOS DO 

PROGRAMA 
PARA ANÁLISE  

 
 
 

E 
 
CONTEÚDO  
(o que será 
aprendido) 

 
Resultados das 
pesquisas 
pedagógicas atuais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conteúdo 
pedagógico 
contemplado nas 
atividades de 
ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo sobre a 
temática do ensino 
de Ciências - Física; 
 
O tema dentro da 
física contemplada 
nas atividades do 
programa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados das 
pesquisas 
pedagógicas atuais: 
 
 Implementação de 
inovação 
metodológica com o 
objetivo de 
propiciar melhoria 
no ensino de 
Ciências.  
 
Aspectos do 
trabalho 
colaborativo 
 
 
 Aproximação 
pedagógica 
construtivista. O 
ensino por 
investigação.  
 
 
Conteúdo sobre a 
temática do ensino 
de Ciências - Física; 
 
Concepções 
alternativas dos 
alunos sobre 
ciências. 
 
Concepções 
alternativas sobre 
ensino e natureza da 
ciência. 
 
 
O tema dentro da 
física contemplada 
nas atividades do 

 
Adquirir ou ampliar 
seus conhecimentos 
em relação aos 
resultados das 
pesquisas sobre 
ensino e 
aprendizagem.  
 
 
 
Conhecer sobre a 
importância do 
trabalho 
colaborativo entre 
os níveis da 
estrutura de ensino. 
 
 
 
Conhecer   os 
problemas do 
ensino de Ciências. 
 
 
 
 
 
 
Conhecer as 
concepções de 
ensino e 
aprendizagem de 
Ciências. 
 
 
 
 
Aprender sobre o 
conteúdo de física 
relativo às 
atividades do 
conhecimento 

 
Entrevista com as 
ATP para saber 
sobre os 
conhecimentos 
construídos com 
respeito ao 
conteúdo (Física) e 
com respeito ao 
conteúdo 
pedagógico (ensino 
e aprendizagem) 
 
 
Relatório individual 
elaborado pelas 
ATP 
 
 
 
Reunião do HTPC 
de Irradiação  do 
projeto coordenado 
por uma das ATP. 
 
 
 
Reunião do grupo 
de pesquisa no 
LaPEF que aborda 
os pontos 
importantes para a 
elaboração do plano 
de implementação 
da inovação no 
ensino de ciências. 
 
 
Reunião sobre os 
resultados dos 
seminários e 
estudos. 
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O tema sobre 
metodologia de 
pesquisa; 
 
 
 

conhecimento 
Físico; 
 
 
 
 
 
 
 
O tema sobre 
metodologia de 
pesquisa; 

físico. Aprendizado 
realizado através do 
ensino promovido 
por seminários, 
leituras e 
experimentos 
investigativos.  
 
Conhecer as 
diferentes 
metodologias de 
pesquisa e suas 
estruturas. 
 
Saber elaborar 
textos no contexto 
da pesquisa. 
Saber organizar os 
dados coletados e 
analisá-los. 
Saber concluir a 
pesquisa. 

 
Reuniões gerais 
com o grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
apresentados em 
Congressos pelas 
ATP. 
 
 

 
PROCESSO 
(Como o 
conteúdo será 
aprendido) 
 
 

 
Os participantes 
estudam sobre 
ensino e 
aprendizagem; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os participantes 
trabalham para 
melhorar seus 
conhecimentos 
sobre conteúdo 
pedagógico e sobre 
os temas da física 
compreendidos no 
programa (nos 
diferentes níveis 
que cada um 

 
Existe o incentivo 
para realização de 
leituras de artigos 
científicos, além de 
livros que abranjam 
os temas de ensino 
e aprendizagem. As 
participantes 
também podem 
sugerir leituras. 
 
 
 
 
Os participantes do 
grupo, alunos de 
Iniciação Científica 
do curso de Física 
da Universidade de 
São Paulo realizam 
palestras sobre os 
temas desta 
disciplina, 
acompanhadas por 
discussões no 

 
Levar em conta as 
concepções prévias 
dos alunos, permitir 
que eles atuem sem 
a intervenção 
sistemática do 
professor , que irá 
apenas orientar 
durante o processo, 
quando solicitado 
pelo aluno.  
 
 
 
Compreender como 
realizar essa 
mudança na prática, 
enfrentar os 
mesmos obstáculos 
que os professores e 
alunos enfrentarão 
para realizar a 
atividade. 
 
 

 
Reunião do grupo 
de pesquisa no 
LaPEF que aborda 
os pontos 
importantes para a 
elaboração do plano 
de implementação 
da inovação no 
ensino de Ciências. 
 
 
 
 
Entrevista com uma 
ATP sobre seus 
conhecimentos de 
Física. 
 
 
Reunião com 
comentários e 
questões da 
coordenadora sobre 
os resultados das 
aulas dos alunos da 
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apresenta); 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria do 
aprendizado inclui 
fatores sociais e 
organizacionais.          
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizado por 
investigação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção 
interativa da agenda 
pelos professores e 
pelo formador por 
todo o tempo. 
 
 
 
 
 
 
Desafio é o 
incentivo para o 
aprendizado que é 
imediatamente 
relevante para a 
prática e constrói 
uma maior  
fundamentação 
generelizada do 
conhecimento 

grupo. As 
participantes podem 
escolher o tema que 
será abordado. 
 
As discussões das 
leituras realizadas 
compreendem a 
intervenção da 
coordenadora do 
projeto e ampla 
participação de 
todos do grupo. 
 
 
 
As participantes 
passarão pelo 
mesmo processo 
pelo qual as 
professoras e os 
alunos irão passar, 
através da resolução 
de um problema por 
meio de 
investigação.  

 

 

A elaboração da 
agenda de discussão 
e do programa das 
atividades é um 
processo interativo 
entre o formador e 
os professores e no 
grupo de pesquisa, 
pelo coordenador e 
pelos formadores. 

O incentivo através 
de desafios faz parte 
da construção do 
conhecimento para 
os participantes. 
 
 Ênfase no estudo 
da aprendizagem no 
contexto da 
construção social do 
conhecimento, e 
trabalho de 
investigação em 

 
 
 
 
 
 
Compreender a 
importância do 
trabalho em grupo, 
respeitando as 
idéias de cada um 
dos componentes. 
Saber discutir e 
argumentar sobre os 
resultados. 
 
 
Reconhecer que o 
aprendizado por 
meio da 
investigação para 
resolução de um 
problema é possível 
e viável. 
 
 
 
 
 
 
Compreender que a 
elaboração da 
agenda num 
processo de 
construção do 
conhecimento 
compreende a 
integração dos 
conhecimentos e 
necessidades dos 
participantes, que 
são sujeitos no 
processo de 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
Reconhecer que a 
construção do 
conhecimento na 
Ciência é um 

Iniciação Científica. 
 
 
 
Reunião do grupo 
de participantes do 
projeto. 
 
Apontamentos do 
caderno de campo 
da pesquisadora 
MIRR 
pesquisadora-
participante do 
projeto. 
 
Gravação em vídeo 
da atuação dos 
professores do 
ensino fundamental. 
 
Depoimentos dos 
participantes com 
respeito aos 
resultados desse 
processo. 
 
 
Reuniões com os 
professores do 
Ensino 
Fundamental nas 
DRE. 
 
 
 
Caderno de campo 
da pesquisadora-
participante MIRR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniões no grupo / 
trabalhos 
apresentados em 
Congressos. 
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(Stein et al., 1999). 
 
 
 
Ênfase no estudo da 
aprendizagem no 
contexto da 
construção social do 
conhecimento, e 
trabalho de 
investigação em 
equipes. 

equipes. processo social. 

 
ESTRATÉGIAS 
E 
ESTRUTURAS 
(Como o 
conteúdo está 
organizado para 
proporcionar o 
aprendizado) 
 
 

 
Trabalho 
colaborativo onde 
os participantes 
discutem sobre as 
experiências que 
vivenciam. 
 
 
 
 
 
As participantes 
refletem a respeito 
de novos caminhos 
que auxiliem na 
implementação da 
inovação. 
 
Debate crítico sobre 
o ensino tradicional. 
 
 
Encorajamento dos 
participantes.  
 
Entusiasmo da 
coordenadora. 
 
 
Estudo sobre as pré-
concepções sobre 
ensino e 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
Ampliação do 
conhecimento sobre 

 
Trabalho 
colaborativo onde 
os participantes 
discutem sobre as 
experiências que 
vivenciam. 
 
 
 
 
 
As participantes 
refletem a respeito 
de novos caminhos 
que auxiliem na 
implementação da 
inovação. 
 
Debate crítico sobre 
o ensino tradicional 
de ciências.  
 
O apoio e o 
incentivo da 
coordenadora é 
relevante no 
processo. 
 
Oferecimento de 
fontes de leitura e 
pesquisa para dar 
suporte teórico às 
participantes.   
 
 
 
 
 
Ampliação do 
conhecimento sobre 

 
Compreender que o 
trabalho no 
contexto da 
colaboração 
contribui para a 
troca de 
experiências e 
vivências e que 
podem facilitar o 
aprendizado. 
 
Ampliar cada vez 
mais o 
conhecimento da 
própria prática e 
reconhecer onde é 
necessário mudar.  
 
 
 
 
 
 
Compreender que o 
incentivo auxilia e 
sustenta a mudança 
metodológica. 
 
Conhecer melhor 
sua própria prática e 
de que maneira ela 
pode ser alterada de 
forma a alcançar 
seus objetivos 
dentro do programa. 
 
 
Entender o 
funcionamento das 
atividades do 

 
Entrevista com a 
participante com 
respeito ao trabalho 
colaborativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Reunião do grupo 
de pesquisa no 
LaPEF que aborda 
os pontos 
importantes para a 
elaboração do plano 
de implementação 
da inovação no 
ensino de Ciências. 
 
Reuniões gravadas 
em áudio com as 
participantes. 
 
 
 
Relatório individual 
das participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Gravações em vídeo 
sobre a prática da 
ATP no processo de 
formação dos 
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as concepções dos 
professores com 
relação ao ensino, 
aprendizagem e 
ciência e de que 
modo elas podem 
influenciar na 
prática do professor. 
 
 
Oferecimento de 
oportunidades de 
discussão a respeito 
dos temas lidos. 
 
 
 
 
Foco na construção 
da capacidade de 
entender o assunto 
relativo ao conteúdo 
e orientação do 
desenvolvimento 
dos conceitos dos 
estudantes. 
 
Utiliza uma 
variedade de 
formatos incluindo 
a provisão do 
suporte à 
participação dos 
professores nos 
esforços em relatar 
a prática – por 
exemplo em 
reuniões. 
 
Longa duração com 
maior 
oportunidades de 
responsabilidade 
pessoal. 
 

as concepções dos 
professores com 
relação ao ensino, 
aprendizagem e 
ciência e de que 
modo elas podem 
influenciar na 
prática do professor. 
 
 
Oferecimento de 
oportunidades de 
discussão a respeito 
dos temas lidos. 
 
 
 
 
Foco na construção 
da capacidade de 
entender o assunto 
relativo ao conteúdo 
e orientação do 
desenvolvimento 
dos conceitos dos 
estudantes. 
 
Oferecimento de 
oportunidades de 
pesquisa sobre a 
própria prática 
assim como 
participação em 
encontros 
científicos 
(Congressos) para 
apresentar os 
resultados. 
 
Longa duração com 
maior 
oportunidades de 
responsabilidade 
pessoal. 
 

conhecimento físico 
na mudança 
metodológica dos 
professores em 
serviço. 
 
 
 
 
 
Construir 
conhecimento a 
partir do resultado 
da pesquisa sobre a 
prática no contexto 
da formação de 
professores de 
ciências do ensino 
fundamental I. 
 
Participar das 
discussões no grupo 
de forma a 
esclarecer suas 
dúvida quanto ao 
desenvolvimento do 
programa. 
 
 
 
Ser um participante 
crítico do processo 
do desenvolvimento 
do programa, em 
relação à prática dos 
colegas. 
 

professores em 
serviço. 
 
 
 
 
 
 
Reuniões gravadas 
em áudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentação: 
relatórios anuais / 
individuais das 
ATP. 
 
 
 
 
 
Documentação: 
trabalhos 
apresentados em 
Encontros;  
Congressos e além 
de participação em 
seminários.  
 

 
CONTEXTO  
(condições sob as 
quais o conteúdo 
é aprendido) 
 
 
 

 
Particularidades do 
contexto 
desempenham um 
papel importante  
na forma do 
desenvolvimento 
profissional. 

 
Particularidades do 
contexto 
desempenham um 
papel importante  
na forma do 
desenvolvimento 
profissional. 

 
Compreender a 
estrutura teórica de 
embasamento para a 
pesquisa sobre a 
própria prática. 
 
 

 
Material elaborado 
pelos alunos dos 
professores durante 
as aulas de ciências 
nas escolas.  
Material elaborado 
pelos professores 
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Situa-se numa 
diversidade de 
lugares, pelo menos 
alguns deles na 
escola e sala de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os participantes 
querem e gostam de 
estar presentes no 
programa; 
 
 
 
Existe a 
oportunidade para 
analisar os 
resultados e 
melhorar o próximo 
passo (reflexão 
sobre a ação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situa-se numa 
diversidade de 
lugares, pelo menos 
alguns deles na 
escola e sala de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os participantes 
querem e gostam de 
estar presentes no 
programa; 
 
 
 
Embasamento ao 
desenvolvimento e 
aprendizado dos 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussões no 
grupo com respeito 
às concepções de 
ensino dos 
professores em 
serviço 
 
 
 

 
Conhecer de que 
forma as 
concepções sobre 
ensino interferem 
na prática dos 
professores em 
serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender que a 
sua atuação é parte 
do processo como 
sujeito. 
 
 
 
 
 
 
 
Constatar que o 
trabalho em 
colaboração, dentro 
de um grupo, 
propicia a melhoria 
na própria prática, 
já que a troca de 
experiências e 
críticas dos colegas 
auxilia nesse 
contexto. 
 
Constatar que o 
trabalho no 
contexto social 
envolve 
colaboração entre a 
família, a escola, as 
DRE e a 
Universidade, não 
necessariamente 
nessa ordem. 
 
 
 
 

em serviço, com 
respeito à própria 
prática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniões gravadas 
em áudio, 
apresentando a 
participação das 
ATP, em geral, 
assim como a 
individualizada de 
cada componente 
do grupo. 
Enfoque das 
reuniões. 
 
 
Entrevista com a 
ATP (caso em 
estudo) para 
reflexão a respeito 
das discussões 
contextualizadas no 
grupo. 
 
Entrevistas da ATP 
(caso em estudo) 
com os professores 
em serviço 
pertencentes ao 
programa na 
Diretoria de Ensino 
Leste-3 – Escola 
Humberto Dantas, 
bairro Guaianazes. 
Assim como  com o 
coordenador da 
escola. 
 
 
Gravações em vídeo 
da prática da ATP, 
caso em estudo. 
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Suporte financeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A colaboração da 
Universidade é 
relevante para a 
ampliação do 
conhecimento. 

 
Financiamento da 
FAPESP: as 
participantes têm 
bolsa auxílio; os 
professores em 
serviço, 
participantes do 
programa, possuem 
todo material 
necessário para 
implementar à 
inovação em sala de 
aula, assim como 
material  de áudio-
visual para 
realização de 
levantamento de 
dados para pesquisa 
sobre a prática. 
 
O programa partiu 
da colaboração 
entre a 
Universidade, as 
DRE e as escolas. 
 
 
 
 
Participantes do 
grupo, as ATP, são 
autônomas para  
organizar, segundo 
os parâmetros do 
programa, suas 
aulas junto aos 
professores em 
serviço. 

 
 
 
 
 
 
Utilizar o material 
gravado em sala de 
aula para reflexão 
conjunta com os 
professores em 
serviço. 
 
Valorizar os pontos 
positivos da prática 
dos professores, que 
são, dessa forma, 
incentivados a 
prosseguir no 
projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer que a 
autonomia é 
interessante à 
implementação da 
inovação, não só no 
ensino de Ciências, 
assim como nos 
demais contextos 
disciplinares. 
 

 
Relatório da ATP 
caso em estudo 
sobre a participação 
dos membros da 
escola e da DRE. 
 
 
 
Documentação do 
projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista com as 
ATP. 
 
 
 
 
 
Reunião do grupo 
de pesquisa no 
LaPEF,  que aborda 
os pontos 
importantes para a 
elaboração do plano 
de implementação 
da inovação no 
ensino de Ciências. 
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3.3- Coleta de dados 

 

 

O grupo de pesquisa colaborativa apresentou diferentes 

configurações, quanto aos participantes, ao longo de sua existência entre os 

anos de 1999 e 2004, como já destacado no capítulo 1. 

A pesquisadora MIRR, autora desse texto, entrou para compor o 

grupo no início do ano de 2002, a convite da coordenadora do projeto. Após 

sua participação no Segundo Encontro dos participantes do projeto, 

intitulado “Ciências no Ensino Fundamental: Momento de Avaliação e Busca 

de Autonomia na Escola” , em abril do mesmo ano, o incentivo a realização 

dessa pesquisa fora consolidado, aliado ao fato da pesquisadora ter como 

objetivo a melhoria do ensino nas escolas públicas.  Desta forma, durante 

três anos pode acumular informações com respeito ao grupo de pesquisa, 

no qual tomava parte como participante e observadora. 

Vale ressaltar que no período anterior à entrada da pesquisadora no 

grupo, já havia uma ampla coleção de dados, tanto com respeito às reuniões 

de colaboração, assim como de material escrito pelas participantes. Esse 

fato proporcionou maior confiabilidade na análise do desenvolvimento da 

pesquisa que ora apresentamos. 

Considerando a enorme variedade de material, consolidado por um 

lado pela participação de diferentes estruturas educacionais no contexto 

dessa pesquisa, e por outro pelo longo período de duração do projeto em 

questão; pudemos então proceder a uma escolha criteriosa com respeito aos 

dados apropriados para a análise e solução do nosso problema de pesquisa. 

Para coleta de dados utilizamos fitas gravadas em áudio e vídeo, 

além de documentos escritos. 
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As gravações em áudio e vídeo foram escolhidas, pois podem ser 

consultadas por diversos pesquisadores o que confere maior estabilidade 

aos resultados obtidos.   

Sobre a imparcialidade, Gonçalves (1997:114) afirma que: “...o 

investigador tem a oportunidade de verificar se está tendo uma visão 

tendenciosa ou parcial, uma vez que outros investigadores podem ter 

acesso aos dados”. 

Uma das principais qualidades da gravação é favorecer ao 

investigador perceber as mudanças de análise que faz, a evolução do seu 

conhecimento a respeito do fenômeno que está sendo estudado, tendo a 

oportunidade de refletir sobre a construção do seu próprio conhecimento 

(Gonçalves, 1997). 

As reuniões foram sistematicamente gravadas em áudio entre os 

anos de 2000 a 2004, perfazendo um total de 95 fitas com 90 minutos de 

gravação cada, resultando em 142 horas de conversação entre as 

participantes do grupo de pesquisa colaborativa do projeto. 

Ressaltamos que esse número de reuniões não corresponde ao total 

efetivamente realizado, pois durante o ano de 1999, primeiro ano do projeto 

ainda sem o financiamento da FAPESP, não aconteceram gravações em 

áudio. No entanto, existe referência a essas reuniões de 1999, tanto em 

documentos escritos, quanto nas reuniões que foram gravadas em áudio a 

partir de 2000.  

Após se juntar ao grupo como pesquisadora e participante no início de 2002, 

a autora desse texto, MIRR, iniciou o acompanhamento das gravações em 

áudio acompanhadas por anotações com respeito aos pontos principais das 

discussões durante as reuniões. Constavam também das anotações os 

nomes das participantes presentes. As anotações podem ser encontradas 

tanto no próprio encarte da fita de áudio, como no caderno de observações 

da pesquisadora (Rodrigues, 2002-2003). 
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Vale ressaltar que no período anterior a 2002, também eram anotados 

os assuntos principais das reuniões, sendo que a leitura dos registros de 

atas relacionados contribuíram para ressaltar as informações sobre as 

reuniões desse período. 

Graças a esses registros, relacionando os assuntos tratados, assim 

como o nome das participantes presentes, tornou-se mais simples a escolha 

daquelas reuniões que seriam transcritas para análise.   

Das 142 horas de gravações, 85 foram acompanhadas e observadas 

pela pesquisadora MIRR; as 56 restantes são correspondentes ao período 

do ano de 2000 até o final de 2001.  

A seguir apresentamos uma relação de todo o material disponível 

para a resolução do nosso problema de pesquisa. 

 

 

3.3.1 – Fonte de dados 

 

• As reuniões semanais do grupo de pesquisa colaborativa que 

aconteciam no LaPEF/FEUSP, com duração de três horas cada. As 

discussões durante essas reuniões envolviam principalmente os passos já 

trilhados pelas participantes e que contribuíram para desenvolvimento do 

projeto, assim como as próximas ações a serem tomadas pelas 

participantes. 

• Trabalhos apresentados em congressos, nacionais e internacionais, 

pelas participantes do grupo de pesquisa ao longo do desenvolvimento do 

projeto. 

• Duas reuniões de HTPC na Escola Humberto Dantas, onde a ATP 

relacionada a esta DRE atuou como formadora de professores de ciências 

do Ensino Fundamental I, durante todo o período entre início de 1999 e final 

de 2004. Sendo a primeira uma das reuniões iniciais da escola dentro do 
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projeto – novembro de 1999; e a segunda, a última do processo dessa 

mesma escola dentro do projeto – maio de 2003. Considerando que essa 

última reunião fora acompanhada e gravada em vídeo e áudio pela 

pesquisadora MIRR. Esses dados possibilitaram observação da atuação da 

ATP com relação ao Programa de desenvolvimento profissional. 

• Quatro encontros na oficina pedagógica, do projeto de Irradiação da 

proposta na DRE Leste-3 no bairro Guaianazes, que vieram logo a seguir da 

última reunião de HTPC da Escola Humberto Dantas em maio de 2003.  

 

Como já destacado no contexto dessa pesquisa, Capítulo 1, os 

encontros de Irradiação eram compostos por um coordenador e um 

professor provenientes de cada uma das escolas participantes do processo 

e que pertenciam a cada uma das DRE. Por conseguinte, esse par 

coordenador-professor participaria da reunião de HTPC de sua escola, 

apresentando a proposta metodológica do projeto, de forma a alcançar um 

maior número de professores e possibilitar a melhoria do ensino de ciências 

aos alunos. No entanto, esse par coordenador-professor era apenas 

incentivado a realizar esse processo de “irradiação” em sua escola, não 

havendo obrigatoriedade em realizar essa tarefa. Desta forma, esses 

profissionais apenas relatavam oralmente como estava o processo de 

Irradiação nas escolas, durante as reuniões que aconteciam na oficina do 

Núcleo da DRE, não havendo, portanto obrigatoriedade nesse relato. 

  2 entrevistas semi-estruturadas realizadas com uma das ATP 

participantes: sendo a primeira em 09/09/2003 e a segunda em 04/12/2004; 

gravadas em áudio e transcritas assim que finalizadas. As entrevistas 

possibilitaram, além dos momentos de reflexão sobre a atuação das ATP no 

projeto, pela própria entrevistada, propiciando maior compreensão com 

respeito às observações realizadas pela pesquisadora MIRR, tanto dos 

momentos de atuação da ATP no desempenho de sua função como 

formadora de professores de ciências, assim como das reuniões acontecidas 

no LaPEF – FEUSP. 
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• Produções escritas pelas ATP, como por exemplo: 

Relatório individual (elaborado ao final de cada uma das fases do 

projeto em  2001, 2002, 2003 e 2004), onde as ATP apresentaram o 

resultado do seu trabalho, dentro do projeto, relativo ao período; plano de 

trabalho nas Orientações Técnico Pedagógicas; trabalhos apresentado no 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - ENDIPE/2001 (Curiel, 

2001). O material escrito serviu de apoio para análise do desenvolvimento 

do programa de desenvolvimento profissional. 

• Entrevista com três das ATP com respeito à identificação das 

atribuições do exercício da função desempenhada por elas na estrutura 

educacional, gravadas em áudio e transcritas imediatamente após sua 

realização. 

• Durante o período da coleta de dados a pesquisadora MIRR 

manteve um caderno de campo, onde apresentava suas reflexões com 

respeito às  descrições das atividades acompanhadas por ela no âmbito do 

projeto. Destacamos que esse caderno é paginado e apresenta as 

respectivas datas de cada uma das observações da pesquisadora, 

documento semelhante ao adotado por McCotter (2001). Além das 

observações, aparecem reflexões da própria pesquisadora quanto às 

conversas informais com as participantes do grupo. 

 

Ressaltamos que nosso grupo de pesquisa colaborativa, mesmo 

possuindo diversas configurações quanto a seus participantes, possui dados 

gravados – discussões nas reuniões – assim como escritos - produções 

individuais escritas - de todas as ATP que participaram do grupo ao longo do 

projeto. 

Salientamos ainda que todas as nove ATP que participaram da 

elaboração do projeto do conhecimento físico, em 1999, complementaram o 

objetivo inicial que era o de levar as atividades para suas orientações 

pedagógicas e acompanhar a implementação destas atividades em uma das 

escolas de suas DRE.   
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Por se tratar de um grupo que pretendeu pesquisar a própria prática, 

a coleta de dados aconteceu sistematicamente desde o início da 

implementação, tanto das orientações pedagógicas, onde as ATP 

apresentavam a inovação metodológica em forma das atividades do 

conhecimento físico para as professoras, assim como nas salas de aula, 

onde as professoras interagiam com os alunos. 

Como instrumentos de coleta de dados nesse processo foram 

utilizados gravações em vídeo (orientações técnico pedagógicas e interação 

na sala de aula), questionários (professores), textos e desenhos (alunos). 

Parte desta coleção de dados foi utilizada posteriormente para resolução de 

outras questões de pesquisa envolvendo o projeto do conhecimento físico, 

como por exemplo, na pesquisa de Fernandes (2004), entre outras que 

fazem parte dos relatórios das ações do grupo.  

Para uma melhor visualização de todo o contexto e coleção de dados, 

apresentamos a seguir a tabela 2.  

A tabela 2  apresenta, com maiores detalhes, passo a passo do 

programa dentro de uma visão global, incluindo todos os eventos, que 

fizeram parte do processo. Desta forma, também são salientados os 

resultados que esses eventos trouxeram numa visão ampla do projeto. 

 

3.3.2 -  Tabela 2   
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ANO Atividades Objetivos Dados Análise 
1998  

Curso de formação 
em serviço em 
ciências 
Para os Assistentes 
Técnico-
Pedagógicos das 
Diretorias de 
Ensino de São 
Paulo – na 
Universidade de 
São Paulo 
- Faculdade de 
Educação. 
 
 

  
Formação 
continuada dos 
formadores de 
professores, os 
ATP. Dessa forma, 
os ATP conheceram 
sobre a Inovação 
Metodológica 
através das 
Atividades do 
Conhecimento 
Físico.  

 
Documentos do 
Curso 
– Projeto : 

Ciências nas 
escolas 
primárias – O 
conhecimento 
de Física 

 
 
Carvalho,A.M.P.C 
ET AL. (1998) 
Ciencias no Ensino 
Fundamental – O 
conhecimento 
fisico. Editora 
Scipione, São 
Paulo, Brasil. 

 
O curso apresentou 
a  metodologia das 
Atividades do 
Conhecimento 
Físico para o ensino 
de ciências. As 
atividades 
caracterizam-se 
pela apresentação 
de um problema 
que o professor 
apresenta aos 
alunos, que são 
convidados a 
solucionar esse 
problema, 
trabalhando em 
grupos e testando 
suas hipóteses 
experimentalmente.  
Os grupos, pouco a 
pouco respondem o 
problema. Os 
resultados então são 
discutidos no grupo 
maior, quando cada 
um aprende o valor 
de respeitar as 
diferentes idéias. O 
professor orienta a 
discussão. 

Quando o 
curso 
terminou 
(final do 
ano de 
1998) 

 
Nove das ATP, 
alunas do curso, 
buscaram 
orientação das 
docentes do curso 
de formação 
continuada (AMPC 
e MLVSA)em 
ensino de ciências 
com o objetivo de 
elaborar um projeto. 
 

 
Levar essa proposta 
metodológica para 
suas oficinas 
pedagógicas nas 
Diretorias 
Regionais de 
Ensino, onde 
atuavam como 
formadoras de 
professores de 
ciências das séries 
iniciais. 

 
 

 
As ATP viram na 
proposta das 
atividades do 
conhecimento físico 
a possibilidade da 
melhoria no ensino 
de ciências e 
quiseram, por 
iniciativa própria, 
elaborar esse 
projeto, 
consultando, então 
as coordenadoras. 
Sendo assim, o 
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projeto  não 
resultou de uma 
imposição. As 
participantes têm 
objetivos comuns: 
possibilitar 
melhoria do ensino 
de ciências nas 
escolas estaduais. 
 

 
1999 
 
Primeiro 
semestre  

 
As nove ATP, 
juntamente com a 
coordenadoras, 
elaboram um 
projeto e iniciam o 
processo para 
obtenção do apoio 
financeiro da 
FAPESP* 
 
Enquanto essa 
atividade era 
realizada, algumas 
das ATP 
encontravam-se já 
em ação em suas 
escolas. Durante 
esse ano, 1999, o 
grupo elaborou e 
implementou a 
inovação nas 
escolas da DRE 
sem ainda contar 
com o apoio 
financeiro, que só 
aconteceria no 
próximo ano. 
 

 
O apoio financeiro 
garante a 
possibilidade da 
implementação do 
projeto nas escolas, 
assim como a 
viabilidade da 
pesquisa 
compreendida nesse 
processo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentação do 
início do projeto. 
Solicitação de apoio 
financeiro junto à 
FAPESP*. 
 
 
 
 
Gravação em áudio 
das reuniões do 
grupo de pesquisa 
colaborativa nas 
dependências do 
LaPEF – FEUSP. 
Periodicidade 
semanal. 

 
Análise do processo 
inicial do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
Como foi a 
participação das 
ATP e das 
orientadoras nesse 
processo inicial. 
Estabelecimento 
das primeiras ações 
junto às escolas. 
Início do trabalho 
de colaboração. 

1999 
Segundo 
semestre 

 
Continuação das 
ações iniciais das 
ATP dentro do 
projeto. A ATP D4  
teve sua escola de 
atuação modificada. 
A DRE determinou 
sua mudança da 

 
Dar continuidade ao 
projeto. 

 
Fita gravada em 
vídeo sobre a 
atuação da ATP 
caso em estudo, 
inicialmente, nessa 
escola. 
 
 

 
Início da atuação da 
ATP D4  prática 
junto ao projeto. 
Como eram suas 
ações iniciais nesse 
novo contexto. 
 Essa formadora de  
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Escola Eduardo 
Prado para a escola 
Humberto Dantas.   
 

 professores atuou 
nessa escola – 
Humberto Dantas - 
até maio de 2003, 
quando as 
professoras não 
mais quiseram 
participar do 
projeto. 

2000  
Todas as nove ATP 
estavam 
trabalhando com as 
atividades que 
fazem parte do 
projeto. Agora, com 
o apoio financeiro 
da FAPESP*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniões 
aconteciam uma vez 
na semana, quatro 

 
A partir da 
aprovação do 
financiamento, as 
Escolas 
participantes do 
projeto, dentro das 
respectivas DRE, 
receberam material 
necessário para 
participação no 
projeto de pesquisa. 
 
Entre outros, os 
materiais são: kits 
experimentais; 
câmera de vídeo; 
material 
fotográfico; 
gravadores de 
áudio; livro 
contendo as 
atividades do 
conhecimento físico 
(Carvalho, A.M.P.C 
et al., 1998) 
Ciências no Ensino 
Fundamental – O 
conhecimento 
fisico. Editora 
Scipione, São 
Paulo, Brasil.; etc.. 
 
Conhecer a respeito 
do que aconteceu 
em cada encontro 
na escola. 
Discutir a respeito 
dos resultados e 

 
Documentação do 
projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravação em áudio 
das reuniões onde 
aconteciam as 
discussões sobre as 
ações nas escolas e 

 
As escolas 
participantes do 
projeto contaram 
com o apoio da 
Diretoria Regional 
de Ensino, assim 
como com a direção 
e coordenação. 
As ATP estavam na 
primeira fase do 
projeto dentro das 
escolas. Os 
professores de 
ciências das séries 
iniciais 
participaram dentro 
do Horário de 
Trabalho 
Pedagógico 
Programado 
(HTPC)* das ações 
do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troca de 
experiências entre 
as participantes. 
Trabalho de 
colaboração entre a 
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horas cada uma. 
 

próximas etapas. novos rumos a 
serem tomados. 
 
 
 

Universidade, as 
DRE e as Escolas. 

  
Alguns professores 
do ensino 
fundamental I 
estiveram gravando 
em vídeo suas 
práticas. 
Somente aqueles 
que desejassem 
fazê-lo, não era uma 
imposição.  
 

 
Material para 
investigação dentro 
do projeto. 
 
O objetivo era  
discutir e promover 
reflexão dos 
professores do 
ensino fundamental 
I  a respeito de suas 
ações. 

 
Gravações em vídeo 

 
Como aconteceu o 
trabalho nas 
escolas, com 
referência às ações 
dos professores do 
ensino  
fundamental I. 
  ATP D4 
responsável 
 costumava 
apresentar esses 
dados do projeto 
nos encontros de 
HTPC na presença 
dos professores e 
com suas 
respectivas 
autorizações. 

2001 
 
Junho 
 
 
 
 
 
 
 
O final da 
primeira 
fase do 
projeto 

“O conhecimento 
físico no ensino 
fundamental: 
Momento de 
encontro na 
formação 
continuada de 
professores”- 
Título do primeiro 
grande encontro, 
com todos os 
professores que 
estavam 
participando do 
projeto, além de 
outros convidados  
para conhecer a seu 
respeito. O 
Encontro era 
elaborado pelas 
próprias 
participantes do 
grupo.  
 

Era um momento de 
integração de todos 
aqueles que 
trabalharam no 
projeto durante o 
ano que passou, 
além da 
oportunidade de 
apresentar os 
resultados da 
implementação em 
cada uma das 
escolas. 
Os professores 
apresentavam-se 
entusiasmados por 
participar no 
projeto. Esse 
encontro tinha a 
duração de oito 
horas, quando os 
professores eram 
dispensados das 
aulas nas suas 

Gravação em vídeo, 
fotos, posters sobre 
o trabalho nas 
escolas. 
 
 
 
 
 
Gravações em áudio 
das reuniões que 
antecederam o 
Encontro. 
 
 
  
 
Gravações em áudio 
das reuniões que 
sucederam o 
Encontro. 
 
 
 

Depois desse 
encontro, aconteceu 
a finalização de 
uma etapa do 
projeto. Assim, 
tanto as ATP 
quanto a 
coordenadora 
elaboraram o 
relatório de 
atividades do 
período. 
 
Como foi a 
discussão com 
respeito à 
elaboração do 
Encontro. 
 
 
 
Análise dos 
resultados do 
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A pesquisa da ATP 
D4 com respeito à 
sua própria ação. 
Esse trabalho fora 
apresentado no 
ENDIPE (Encontro 
Nacional de 
Didática e Prática 
de Ensino) de 2001. 
 

escolas. 
 
 
 
 
 
 
 
Para comparar a 
própria prática dela 
com relação à 
primeira escola em 
que ela atuou no 
projeto (Eduardo 
Prado) no primeiro 
semestre de 1999, e 
a outra (Humberto 
Dantas), que 
iniciara no segundo 
semestre de 1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Diário escrito dos 
trabalhos dos 
alunos, notas das 
ATP, gravações em 
vídeo das aulas e 
dos encontros com 
os professores 
também.  

 Encontro. 
 
 
 
 
 
 
 
Nas palavras da 
própria ATP D4 
 
“Embora meu 
trabalho tenha tido 
um avanço, da 
primeira escola que 
eu trabalhei para a 
segunda, eu sei que 
existe muito mais a 
ser realizado, como 
experimentações, 
levantamento de 
hipóteses e 
reorganização das 
idéias“   

O início 
da 
segunda 
fase. 

Reuniões eram 
gravadas em áudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As ATP estavam 
trabalhando em três 
sub-grupos. 

O grupo continuaria 
a discutir a respeito 
de sua prática e 
sobre os artigos que 
as ATP estavam 
lendo (escolhido 
pela coordenadora e 
suas alunas do 
curso de pós –
graduação, com 
relação ao ensino e 
sobre as concepções 
de ciências dos 
professores). 
 
Aprender sobre a 
pesquisa sobre as 
concepções dos 
professores do 
ensino fundamental 
I, com quem 
trabalhavam no 
projeto. 
 

Gravação em áudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiro grupo-
Gravação em vídeo 
sobre a prática dos 
professores do 
ensino fundamental 

Análise da 
discussão sobre as 
reflexões sobre a 
prática das 
participantes no 
grupo. 
 
 
 
Essa era a parte do 
projeto durante a 
segunda fase, 
quando foram 
coletados esses 
dados para futura 
pesquisa. 
 
Levantamento sobre 
as concepções de 
ensino dos 
professores atuantes 
do projeto. 
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Para pesquisar 
porque em uma das 
escolas o resultado 
não fora 
satisfatório. Então 
os professores 
recusaram o projeto 
e abandonaram as 
atividades, um por 
um. A ATP 
responsável por 
esses professores 
também acabou por 
deixar o grupo de 
pesquisa. 
 
 

I. 
 
Segundo grupo – 
Algumas questões 
que cada um dos 
professores 
responderam sobre 
ensino e 
aprendizagem. 
 
Terceiro grupo –  
Entrevista com os 
professores, 
coordenador e 
diretor da escola. 
 
 

 
 
O que causou esse 
resultado nessa 
escola. 
Análise importante 
dentro do processo 
do projeto. 
 
 
 

2002 
 
 
 
A 
pesquisa- 
dora 
MIRR 
juntou-se 
ao grupo 
 
 
 
 
 
 
 
A terceira 
fase 

“Ciências no 
ensino 
fundamental: 
momento de busca e 
autonomia”- 
05/04/2002 
Foi o segundo 
grande encontro, 
com todos os 
professores que 
estavam 
participando do 
projeto, e outros 
convidados a 
conhecer sobre ele. 
Existia muito 
trabalho a realizar  e 
todos do grupo 
empreenderam 
semanas planejando 
esse evento.  
Essa reunião 
mostrou como seria 
a próxima fase – 
“Autonomia nas 
escolas”. 
Assim, as escolas 
participantes  
continuariam o 

 Um momento para 
encontrar todos 
aqueles que 
trabalham no 
projeto e mostrar o 
que cada escola está 
desenvolvendo. 
Os professores 
mostram quão 
entusiasmados estão 
em participar no 
projeto. Esse 
encontro tem a 
duração de oito 
horas e os 
professores eram 
dispensados do 
trabalho nas 
escolas.   
 

Gravação em áudio, 
fotos, posters e todo 
tipo de 
manifestação para 
mostrar o trabalho 
nas escolas com 
relação ao projeto. 
 
 

Após esse encontro 
as ATP e a 
coordenadora  
elaboram um 
relatório de 
atividades da 
respectiva fase. 
Além disso, já 
elaboram um novo 
projeto de 
continuação do 
apoio financeiro da 
FAPESP*.  
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projeto por si 
próprias. 
Embora as ATP não 
estivessem 
presentes durante os 
HTPC, todo o 
material continuou 
disponível para os 
professores, que já 
conheciam a 
respeito do trabalho 
de inovação. 

  
As reuniões de 
pesquisa do grupo 
eram contínuas no 
LaPEF,  na 
Faculdade de 
Educação da 
Universidade de 
São Paulo. 
As ATP, agora, não 
trabalhavam nas 
escolas, mas em 
suas oficinas nas 
DRE. Nessa etapa 
elas estiveram 
trabalhando com 
dois profissionais 
do ensino de cada 
uma das escolas 
pertencentes às 
DRE, um 
coordenador e um 
professor do Ensino 
Fundamental I.  
Esses dois 
profissionais, por 
sua vez, levarão a 
inovação para as 
reuniões nas suas 
respectivas escolas. 
 

 
Elas discutiam 
sobre  o momento 
de irradiação do 
projeto.  
 

 
Gravação em áudio 

 
Possibilidade de 
compreender os 
processos de 
implementação do 
projeto nas escolas 
e suas implicações 
na melhoria do 
ensino 

2003 
 
 
 
 

Uma reunião no  
LaPEF* 
(01/04/2003) 
 
 

O interesse estava 
na discussão entre 
as ATP 
e a coordenadora. 
 

Gravação 
em áudio. 
 
 
 

O grupo estava 
discutindo a 
respeito de 
metodologia, sobre 
ensino de ciências e 



 150  

Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maio 
 
 
 
 
 
 
Junho 
 

 
 
MIRR – observação 
e gravação em 
vídeo  sobre a 
prática da ATP  
(24/04/2003). 
 
 
 
 
 
 
 
MIR – observação 
e gravação 
 em vídeo 
sobre a prática da 
ATP  
 
 
“Ensino de 
Ciências e 
formação de 
professores: 
trabalhando juntos 
rumo a novas 
descobertas”- 
24/06/2003 
Foi o terceiro 
grande encontro,  
com todos os 
professores que 
estavam 
participando do 
projeto, e outros 
convidados a 
conhecer sobre ele. 
Existia muito 
trabalho a realizar  e 
todos do grupo 
empreenderam 
semanas planejando 
esse evento.  
Essa reunião 
mostrou como será 
a próxima fase 

 
 
Investigação sobre 
a ação de uma ATP 
no HTPC*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigação sobre 
a ação de uma ATP 
no primeiro 
encontro de 
irradiação 
 
 
 
 
 
 
 
 
É um momento para 
encontrar todos que 
trabalham no 
projeto e mostrar o 
que cada escola 
estaria 
desenvolvendo. 
O s professores 
mostrariam como 
estavam 
entusiasmados em 
participar do 
projeto.   
Este encontro 
acontecia durante o 
dia e a tarde. 

 
 
Gravação em vídeo 
e observação da 
prática pela MIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravação em vídeo 
e observação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravação em vídeo, 
posters sobre o 
trabalho nas 
escolas.  
 
 

aprendizado. 
 
Os professores não 
queriam continuar 
no projeto. Eles 
pareciam estar 
induzidos a tomar 
essa decisão. O 
coordenador possui 
outros interesses, 
outros projetos para 
serem 
implementados.  
ATP perguntou 
questões sobre 
metodologia, sobre 
as atividades e 
então os professores 
começaram a contar 
como seus alunos 
estavam contentes 
em aprender ciência 
através das 
atividades do 
projeto.  
  
 
 
Esses participantes 
são professores são 
alegres e 
participativos. 
 
 
 
 
Após esse encontro 
as ATP e a 
coordenadora  
elaboram um 
relatório de 
atividades da 
respectiva fase. 
Além disso, já 
elaboram um novo 
projeto de 
continuação do 
apoio financeiro da 
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FAPESP*.  
 
 

Setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRR  –  
Observação 
e gravação em 
áudio e vídeo  sobre 
a prática da ATP 
D4 
 
(Encontro de 
Irradiação)  
Três reuniões  dessa 
ATP D4, na mesma 
turma. 
 
 
 
MIRR –  Primeira 
entrevista com a 
ATP D4. 

Investigação 
Sobre a ação da 
ATP.  
A ATP perguntou à 
pesquisadora MIRR 
se poderia auxiliá-la 
em algumas 
questões.  As duas, 
ATP e MIRR 
passaram a discutir 
sobre os resultados 
dos encontros de 
irradiação. 
 
Sobre a ação dela, 
reflexão sobre o 
grupo da 
universidade. 
 
 
 
 

Gravação em vídeo, 
observação e a 
participação da 
MIRR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravação em áudio  

Os professores 
estão, agora. 
Inovando e criando 
outras atividades 
com a mesma 
metodologia do 
projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
A razão que trouxe 
a ATP ao grupo de 
pesquisa, sua vida 
profissional. Os 
problemas com os 
professores e o que 
ela fazia para 
solucioná-los. 
A respeito da 
política 
educacional. 
 

2004 
 
Setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezembro 

“Universidade, 
Diretorias de 
Ensino e Escolas: 
Construindo o 
conhecimento físico 
nas séries iniciais” 
Da mesma forma 
que os anteriores.  
Este foi o último 
grande encontro de 
forma a encerrar a 
última fase do 
projeto.  
 
Segunda entrevista 
com a ATP D4 
Primeira entrevista 
com outra ATP D5 

Foi elaborado da 
mesma forma que 
os anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuições do 
projeto para o 
desenvolvimento 
profissional das 
ATP 

Gravação em áudio, 
vídeo, fotos, posters 
sobre o trabalho nas 
escolas, com 
referência ao 
projeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravação em 
áudio/transcrição 

Após esse encontro 
as ATP e a 
coordenadora  
elaboraram um 
relatório de 
atividades da 
respectiva fase.  
 
 
 
 
 
 
 
Complementação 
informações sobre 
desenvolvimento 
profissional das 
ATP 
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Legenda da tabela 2 
 

 

• FAPESP – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

• ATP – Assistente Técnico Pedagógica. 

• MIRR – A pesquisadora autora desse texto. 

• AMPC – Coordenadora do curso e do projeto  

• MLVSA – Coordenadora do curso e do projeto 

• LaPEF – Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física. 

• HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. 
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3.4 – Seleção dos episódios 

 

3.4.1 – Seleção dos episódios para análise do programa de 

desenvolvimento profissional 

Como ressaltado no item anterior, as observações das reuniões do 

grupo de pesquisa foram escritas e acompanhadas por comentários e 

impressões da própria pesquisadora MIRR, sendo então relacionadas às 

fitas de áudio, devidamente numeradas, facilitando no momento da seleção 

da reunião adequada para análise. Escolhemos uma reunião do grupo de 

pesquisa previamente denominada por nós como “reunião típica”, já que 

guarda algumas características de importância para nossos objetivos. Assim 

sendo, teremos uma 'reunião típica” quando encontrarmos presentes a 

maioria das participantes do grupo e que discutam a respeito do objetivo do 

projeto ou assuntos de importância para o seu desenvolvimento. 

Ao acompanhar as reuniões e até tomar parte das discussões, a 

pesquisadora MIRR pode observar que havia um padrão que poderia auxiliar 

na escolha dos episódios dentre as discussões realizadas. 

Um desses padrões acontecia concomitantemente à saída de 

algumas das participantes e da entrada de outras que vinham a substituí-las 

no grupo, a partir da indicação das antigas ATP. Nessa etapa, a 

coordenadora do projeto realizava um apanhado geral do início do projeto, 

assim como de seus objetivos, e alguns dos resultados já obtidos até então, 

de forma a apresentá-lo às ingressantes no processo. 

Outro padrão está relacionado ao período da elaboração, execução e 

análise dos resultados dos encontros anuais que aconteciam nas 

dependências da Faculdade de Educação da USP. Esses encontros anuais 

reuniam os professores participantes do projeto, todos os envolvidos no 

processo, além de convidados relacionados aos diferentes níveis da 

estrutura de ensino. 
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Um terceiro padrão, que nos auxiliou no delineamento temporal dos 

episódios, fora o período de elaboração do relatório geral, assim como dos 

individuais, num mesmo processo. Considerando que o projeto contemplou 

quatro fases e que relacionadas a cada uma delas existe a finalização de 

uma etapa, teremos um total de quatro relatórios gerais. 

Embora esses pontos sejam comuns ao longo do desenvolvimento do 

projeto, salientamos que essa evidência somente nos auxiliou com respeito 

à orientação na escolha dos episódios. A riqueza de cada um dos momentos 

das discussões; seja qual for o tema abordado ou quais participantes tomem 

parte nelas; fora um obstáculo à manutenção do foco da pesquisa , tamanha 

a diversidade de aspectos de interesse ao contexto do ensino e 

aprendizagem das ciências nas primeiras séries do ciclo fundamental 

presentes. 

Por outro lado, ao lermos exaustivamente a transcrição das reuniões, 

selecionadas previamente sob o critério da “reunião típica” mencionada 

anteriormente, encontramos na reunião do dia 27/03/2000 o momento no 

qual as ATP estão realizando um levantamento do que seria importante para 

que elas levassem para suas DRE a implementação do projeto durante o 

ano de 2000. 

É interessante notar que os pontos importantes verbalizados pelas 

ATP, durante essa reunião mencionada acima, estão em acordo com as 

características apontadas na tabela 1 (130). Sob esse foco, Loucks-Horsley 

e Matsumoto (1999); Stein et al. (1999), além de todos os outros 

referenciais, que uma vez integrados possibilitaram a elaboração da tabela 1 

(130), sustentam que as qualidades de um programa de desenvolvimento 

profissional devem compreender, ao menos, as mesmas ressaltadas pelas 

ATP, durante essa reunião, como importantes para o desenvolvimento do 

trabalho delas próprias nas respectivas DRE, com relação à implementação 

do projeto. 
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É exatamente a predominância das qualidades ressaltadas na tabela 

1 (p.130), nos dados disponíveis, que nos permitirão ressaltar as evidências 

da viabilidade do desenvolvimento profissional das ATP, a partir das suas 

participações no programa em análise. 

Dessa forma, a primeira reunião passou para a posição de eixo 

principal da análise do programa de desenvolvimento profissional dos 

formadores dos professores de ciências. Denominada então, como o 

“episódio principal”, que servirá de auxílio para a apresentação dos demais 

dados. 

Uma outra reunião que aconteceu logo na seqüência a do dia 

27/03/2000, fora a de 03/04/2000, que também recebe a denominação de 

principal. Nessa reunião, constatamos a concordância  e surpresa da 

coordenadora do projeto, ao escutar a leitura e reflexão das ATP sobre o 

plano realizado por elas próprias, na reunião de 27/03/2000. 

A partir desses dois episódios principais, buscamos em nossa coleção 

de dados aqueles que corroborassem com a verificação da realidade do 

projeto, ou seja: durante os anos que se seguiram a essa reunião inicial, o 

que foi possível de ser levado adiante: 

Ressaltamos que nossa hipótese é que o programa possuía 

qualidades que faziam com que pudesse promover o desenvolvimento 

profissional das participantes. 

Ao relevar esses aspectos foram levantados previamente os aspectos 

importantes do projeto na coluna C da tabela 1 (p.130), item 3.2.3, de forma 

que os episódios pudessem ser recortados da coleção de dados, para 

análise. 

Conforme fomos procedendo à análise, outros documentos puderam 

ser associados de forma a contextualizar os resultados. 

Tomamos como ponto de partida a condição apontada por 

Tardif(2002) para que sejam evidenciados os saberes, ou seja, quando o 
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próprio sujeito questionado com respeito a esse saber, explicite a razão da 

sua ação. 

Desta forma, a coluna D (tabela 1, p.130) salienta os pontos que 

poderiam ser o impacto esperado causado pelo programa em qualquer uma 

das suas participantes. 

 

3.4.2 – Critério para a análise dos dados 

 

Iniciaremos pela análise do programa como apresentado 

anteriormente, ou seja, evidenciaremos, através dos dados, os aspectos que 

nos informam a especificidade deste processo de integração e intervenção 

entre a Universidade de São Paulo, representada pelo Laboratório de 

Pesquisa e Ensino de Física Faculdade de Educação (LaPEF – FEUSP), as 

Diretorias Regionais de Ensino e as escolas Públicas envolvidas. 

Como abordado no Capítulo 3, item 3.4.1, iniciaremos nossa análise 

pela primeira reunião do grupo de pesquisa das ATP, relacionado ao projeto 

intitulado: “O Conhecimento Físico no Nível Fundamental: dos Programas de 

Formação Continuada à implementação de Novas Práticas no ensino de 

Ciências”. 

Por outro lado, é a primeira reunião (episódio 1) do ano de 2000 e, 

dessa forma, apresenta características especiais, já´que o projeto seria 

aprovado pela FAPESP, logo a seguir, favorecendo a sua implementação 

junto às DRE. 

Na seqüência, apresentaremos a segunda reunião que contém o 

episódio 2. 
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Consideramos estes episódios como principais, já que assumiram um 

caráter orientador no processo de análise, como será explicitado no item 

“Síntese da análise dos episódios 1 e 2”. 

 

     3.4.3 – Notação utilizada para apresentação dos episódios. 

 

Os episódios podem também ter suas origens a partir de outras fontes de 

dados, como descrito no Capítulo 3. Dessa forma, a notação dos episódios 

poderá apresentar-se da seguinte forma: 

 

 

                                          E3  –  r  (29/08/2000) 

 

 

 

O episódio é o de                  A fonte de dados          Data da respectiva reunião 

 número 3                              é uma reunião   

 

 

As notações das fontes de dados, descritas no Capítulo 3, poderão 

estar representadas por: 

 

r – reunião do grupo de trabalho colaborativo no LaPEF – FEUSP 

htpc – reunião de HTPC na escola de  ensino fundamental I 

e – entrevista 

ri – reunião de irradiação 

ac – aula de ciências na escola de ensino fundamental I 
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● Obs 1: o “grupo de trabalho colaborativo” é a equipe compreendida 

pelas: ATP; coordenadoras; alunas do curso de Pós-Graduação ou da 

Iniciação Científica; demais participantes que trabalharam  no 

desenvolvimento e implementação do projeto “O conhecimento físico no 

ensino fundamental: dos programas de formação continuada à 

implemetnação de novas práticas em sala de aula”,  em outras fases 

(Capítulo 1). 

●  Obs 2: o “programa de desenvolvimento profissional” compreende 

o grupo de trabalho colaborativo e suas ações no projeto denominado na 

Obs 1, acima. Ressaltamos que o projeto não pode ser confundido com o 

programa, já que o primeiro é compreendido pelo segundo. 

 

3.4.4 – Notação utilizada para os participantes e suas falas 

 

●Atuando tanto como coordenadoras do projeto, assim como 

docentes na FEUSP, no curso de Metodologia do Ensino de Física: C1 

(MLVSA)  e C2 (AMPC). 

●As ATP que participaram desse contexto desde o curso de formação 

continuada dos formadores de professores, que aconteceu em 1998 na 

FEUSP: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8. 

●Demais participantes, não necessariamente ATP, mas que atuavam 

na escola de ensino fundamental I ou outro setor da estrutura do ensino: D9, 

D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16 e D17. 

●As alunas do curso de Pós-graduação: M1 (a pesquisadora escritora 

desse texto, MIRR); M2 e M3. 

●Alunos(as) da graduação do Instituto de Física da USP, que atuaram 

na Iniciação Científica e contribuíram para o grupo inicialmente: G1, G2 e 

G3. 
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Capítulo 4 

 

A Análise 

 

4.1 - Análise do programa de desenvolvimento profissional dos 

formadores de professores de ciências 

 

Antecedentes do Episódio 1: 

 

− 1998 –  Curso de Formação Continuada das ATP na FEUSP. 

− 1999 – O projeto elaborado pela equipe de ATP e 

coordenadoras (docentes da FEUSP)  é  enviado à FAPESP 

para análise,  ao mesmo tempo em que é implementado em 

algumas escolas  das  DRE por cada uma das ATP.  

 

A conversação contida no episódio é devidamente numerada de 

acordo com a seqüência das falas durante o desenrolar da reunião, além de 

apresentar no seu início a denominação de quem a proferiu. 

Dentre os episódios selecionados das discussões que se sucederam 

durante as reuniões, um em especial aconteceu no ano de 2000, mais 

especificamente no dia 27 de março. Nesta reunião as ATP estavam 

realizando um levantamento do que seria mais importante estar presente no 

programa que seria desenvolvido junto às respectivas DRE, dentro do 

projeto intitulado “O conhecimento físico no ensino fundamental: dos 

programas de formação continuada à implementação de novas práticas em 

sala de aula”. 

Vale ressaltar que o projeto já havia sido enviado para aprovação da 

FAPESP e que durante o ano de 1999, as ATP participantes já haviam 
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implementado a inovação em alguma das escolas de suas respectivas DRE. 

Desta forma, as ATP já possuíam dados importantes, vivenciados na prática, 

propícios a re-elaborar um plano para o ano de 2000. 

Nessa etapa as ATP, de cada uma das DRE, trabalhavam aos pares 

no projeto intitulado “O conhecimento físico no ensino fundamental: dos 

programas de formação continuada à implementação de novas práticas em 

sala de aula”. Sendo assim, os pares formados eram: D2 e D4 (DRE Leste-

3); D3 e D5 (DRE Centro-oeste); D6 e D7(DRE Norte-1); D1, que esteve 

atuando individualmente em sua DRE Sul-3. 

 

E1-r (27/03/2000) 

 

Todas as ATP estão presentes; além de G1, aluna de iniciação 

científica do curso de Física da Universidade. A coordenadora C1 não está 

presente, porém solicitara ao grupo a tarefa do levantamento dos pontos 

importantes para elaboração das ações necessárias para a implementação 

do projeto. 

 

1)D4 – Uma hora por dia. 

2)G1 – Filmei a aula da professora. Ela deixou gravar 
desde que ela assistisse antes... 

(As participantes falam todas ao mesmo tempo) 

3)G1 – Ela está resistente... 

(D4 e D1 conversam rapidamente sobre influência da 
filmagem nas atitudes das professoras durante as 
aulas) 

4)D4- Olha que interessante (inicia leitura): embora o 
trabalho encontra na sua forma inicial consciência que 
em educação, as idéias, os hábitos e as estruturas 
alteram-se muito lentamente, porque as pessoas e o 
sistema, devido a uma situação de acomodação, são 
tentadas, freqüentemente, a mudar apenas as 
aparências para não alterar a essência. Por essa razão 
os processos de assimilação, que é a adoção das 



 161  

idéias e aceitação adaptação de novas práticas e 
estruturas anteriores, são lentos e graduais. Estava no 
livro da Anna Maria que se chama Formação de 
Professores de Ciências, 1993. 

5)D1- É exatamente o que está acontecendo com a 
gente. O que a gente está vendo. 

(Todas conversam ao mesmo tempo sobre os horários, 
planejamento, kit de experimentos) 

6)D5 – Vocês estão tendo resistência como com a 
gente? 

(sobre resistências das professoras da sua escola à 
implementação do projeto) 

7)D6/D7-  ...já participaram desde o planejamento (na 
escola), a diretora é um fator importante, o respaldo da 
direção é ótimo. 

8)D3- Vou colocar no relatório da Diretoria... 

(D3 Prossegue, iniciando a colocação sobre a aputa da 
reunião) 

Segundo item da pauta: 

Vamos tentar elencar o que é importante para o 
desenvolvimento do nosso trabalho: O HTPC da 
experiência; Fundamentação teórica; Trabalho de 
conscientização dos professores... 

A Norte-1 (DRE) vai fazer um trabalho fora do HTPC, 
na Diretoria. Lembram das questões que as 
coordenadoras colocaram aqui daquela dissertação de 
mestrado? 

Que era sobre o projeto do conhecimento 
físico...(Gonçalves, 1997) 

/.../ 

Vamos tentar apontar o que é fundamental para a 
direção do nosso trabalho? 

Uma coisa bem sintética... 

9)D4  - Como serão nossos horários, será que não vão 
bater? 

10)D3 – Então vamos lá: o que é importante para 
enriquecer nosso trabalho? O que vocês acham super 
fundamental, que não pode ficar de lado, de forma 
geral? 

11)D7 – A fundamentação teórica 



 162  

12)D2 – O principal é o que nós fizemos em nosso 
trabalho, a questão da teoria, por que da outra vez, 
quando nós iniciamos nosso trabalho a gente acabou já 
entrando direto na experiência, e depois, como a gente 
começou em outra escola, a gente percebeu que havia 
ficado falhas, daí a gente começou com a teoria (na 
outra escola). 

13)D3 – Re-pensou. Olha que interessante gente! Até 
então não se via nem no trabalho dos alunos que a 
gente percebia que não tinha uma segmentação no 
que a gente fazia. 

14)D2 – E assim uma coisa muito...a atividade pela 
atividade; muito superficial, os professores, eles não 
devolviam aquilo legal, e quando a gente começou 
agora, nossa a coisa andou... Mas começamos pela 
teoria... 

15)D3 – Ah. Olha só. 

16)D2 - ... o relato dos professores ficou muito mais 
perfeito, o dos alunos conseqüentemente ficou muito 
melhor. 

17)D(6) – Você começou pelo próprio livro (Carvalho et 
al., 1998)? 

18)D2 – É, e a gente (D2 e D4) fez ainda algumas 
perguntas. 

19)D4 – A gente tirou do livro relacionado com a teoria, 
o projeto, e colocava (os professores) pra discutir. 
Porque eu só fecharia (o assunto) na semana que vem. 

20)D(?) – ...(inaudível) não, já fala, estamos curiosos. 

21)D4 – Uma outra coisa que a gente fez e que nós 
fizemos na outra (escola) é que a gente fez um perfil, 
dos professores da escola, um diagnóstico. 

22)D3 – Como assim? 

23)D4 – Uma dinâmica onde elas falavam assim como 
elas trabalhavam dentro da escola, e aí a gente 
conheceu como trabalhava cada profissional. 

24)D2 – Ah, ok...isso é importante 
 

 

Nesse primeiro episódio, apresentamos o processo de reflexão que 

se inicia pela fala de número 4, quando D4 chama a atenção das colegas 

para ouvirem um trecho do livro Formação de Professores de Ciências 
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(Carvalho & Gil, 1993), referindo-se a ele como “interessante”. A seguir,  D1 

afirma que o conteúdo da leitura retrata o processo que o grupo está 

vivenciando naquele momento do desenvolvimento do projeto. 

Algumas das ATP, como, por exemplo, D5 e D3 estão passando por 

esse processo, quando as professoras da escola em que atuam encontram-

se resistentes às inovações propiciadas pelo projeto de Integração 

Universidade – DRE - Escola.  

A resistência de alguns professores participantes de um processo de 

implementação de inovação é um fato comumente vivenciado em trabalhos 

similares ao nosso, tal como o de Garrido (2000:46), que apresenta um 

projeto de integração entre a Universidade e o Centro de Estudos e de 

Formação para o Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). Nesse contexto 

as manifestações de resistências relacionavam-se às dificuldades do 

processo inicial, onde os professores sentiam-se expostos diante dos 

colegas e da avaliação da academia. 

Ressaltamos que nesse episódio, já de início, a discussão volta-se 

para o conteúdo, caracterizado pelas participantes por “fundamentação 

teórica”. 

A importância do trabalho no grupo como uma “comunidade crítica de 

aprendizagem” (Carr e Kemmis, 1988) acontece, entre outros aspectos, com 

os participantes que aprendem sobre o ensino transformando-o, fazendo 

com que teoria e prática se auto-alimentem. 

Na fala 5, D1 imediatamente relaciona a leitura ao processo que estão 

vivenciando  ao refletir sobre o trabalho que estão desenvolvendo no projeto, 

contextualizando-o à leitura que D4 realiza: 

 

“É exatamente o que está acontecendo com a gente. O 

que a gente está   vendo!” 
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A leitura do trecho pela D4 chama a atenção para o contexto da 

mudança na escola, através da implementação do projeto que se apresenta 

como um processo lento. Um aspecto que está em concordância com 

Briscoe (1997), que afirma que esse processo de mudança além de lento, 

deve ser suportado em todos os níveis para ser bem sucedido.  

 O relacionamento das discussões envolvendo o conteúdo continua a 

surgir nas próximas falas, evidenciando que a prática não é aplicação da 

teoria. Acontecendo ao contrário; como afirma Garrido (2000: 19): 

 

 “é a prática que determina o valor de qualquer teoria 

educativa e não esta que determina o valor da prática 

educativa”. 

 

 

Com respeito à delimitação das especificidades do professor que 

queremos formar, Libâneo & Pimenta (2002) argumentam que: 

 

“O desenvolvimento profissional envolve 

formação inicial e contínua articuladas a um processo 

de valorização identitária e profissional dos 

professores. Identidade que é epistemológica, ou seja, 

que reconhece a docência como um campo de 

conhecimentos específicos.” 

 

Dentre os conhecimentos específicos os autores destacam os 

conteúdos das diversas áreas do saber do ensino, assim como os 

relacionados aos saberes pedagógicos. 

A partir dessas considerações, ressaltamos a importância entre o 

relacionamento da prática com o conteúdo ao desenvolvimento profissional.  
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As participantes prosseguem na discussão, levantando o que seria 

importante, ou melhor, fundamental para o desenvolvimento do trabalho no 

grupo. D3, na fala (8), referencia o trabalho de pesquisa que deu origem às 

atividades do conhecimento físico (Gonçalves, 1997) quando questiona: 

 

 

“Lembram das questões que as coordenadoras (C1 e 

C2) colocaram aqui daquela dissertação de mestrado?” 

 

Apesar da questão ser lançada para o grupo, não é levada a diante 

pelas demais participantes, pelo menos por ora. Essas questões serão 

retomadas mais adiante em outro trecho da reunião.  

É o predomínio desse dinamismo que aparece como uma 

característica desse grupo: As discussões dão margem ao aparecimento de 

novas questões, que promovem diversidade entre as falas. Consideramos 

este um ponto que surge pela heterogeneidade do grupo, tanto em formação 

acadêmica quanto em experiência do ensino. Esse aspecto é ressaltado por 

Stein et al.(1999) que afirma que a heterogeneidade na formação 

profissional dos participantes da equipe, assim como as experiências 

docentes diversas, proporcionam maior riqueza de troca de experiências.                                          

No entanto, para tentar retomar o assunto, na fala 10, D3 reformula a 

questão já feita na fala 8 de modo a re-orientar a discussão com respeito ao 

objetivo da mesma – construir um planejamento das ações dentro do projeto 

no contexto de cada uma das participantes, em suas respectivas DRE. 

Interessante notar que D3, que parece estar orientando a discussão, 

retoma por três vezes a mesma questão, substituindo alguns dos termos. 

Aparentemente para reforçar a reflexão sobre o que é realmente necessário 

para a implementação do projeto nas escolas: 
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“Vamos tentar elencar o que é importante para o 

desenvolvimento do nosso  trabalho”                   (fala 8)                                                                             

 

“Vamos tentar apontar o que é fundamental para a 

direção do nosso trabalho?”                                 (fala 8)                                                                  

 

“Então vamos lá: o que é importante para enriquecer 

nosso trabalho? O que  vocês acham super 

fundamental, que não pode ficar de lado, de forma  

geral?”                                        (fala 10)                                                                             

  

A primeira resposta a essa questão remonta à fundamentação teórica, 

como um fator importante para o desenvolvimento do trabalho do grupo, fala 

11. 

Vale lembrar que o projeto já havia sido implementado nas escolas 

durante o ano de 1999. Dessa forma, as ATP já possuíam resultados de 

experiências vivenciadas na prática dentro do projeto, possibilitando a 

elaboração de um planejamento a partir das suas reflexões sobre suas 

ações para o ano de 2000. 

Este primeiro passo, refletir sobre uma situação prática ou um 

problema prático que se quer melhorar para formular estratégias de ação, é 

descrito por Elliot (1998) como uma atividade empreendida por grupos cujo 

objetivo é compartilhar conhecimento diretamente relacionado ao trabalho 

colaborativo (Brow, 2002) e apropriado para a pesquisa-ação, que ao menos 

nessa etapa do processo de implementação estruturava-se como uma 

atividade promissora. 

Na fala 12, D2 reflete sobre a ação conjunta dela em parceria com 

D4, ambas atuantes na DRE Leste-3, na época, evidenciando que ao 

iniciarem pelo experimento (atividade do conhecimento físico), na primeira 

escola em que atuaram, o resultado não fora satisfatório. Assim, acharam 
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melhor re-elaborar suas ações e começarem pela “teoria” (falas 12), na 

próxima escola o que propiciara então, um resultado favorável. 

Entre as falas 12 e 20, a partir da descrição da sua prática, D2 e D4 

explicitam inclusive o que não estava indo bem, e que uma vez re-pensado, 

fora melhorado. Em Rodrigues (2001) a autora evidencia que o trabalho 

colaborativo num grupo que possui o mesmo objetivo no âmbito do ensino, e 

que participa dele por livre vontade, promove confiança nos participantes. 

Dessa forma, D4 e D2 sentem-se seguras em contar para as colegas o que 

não fora um resultado positivo das suas práticas na formação dos 

professores de Ciências. 

Como ressaltado por Smyth (1989), ao descrever um momento da 

sua prática o professor está ao mesmo tempo deixando transparecer suas 

concepções sobre ensino e aprendizagem. Agindo da mesma forma, D4 

descreve um momento da sua prática como formadora de professores (fala 

23), quando parece saber sobre esse aspecto: 

 

 

“Uma dinâmica onde elas falavam assim como elas 

trabalhavam dentro da escola, e aí a gente já conheceu 

cada profissional”. 

 

 

Ao realizarem um levantamento de como os professores com os quais 

elas, D4 e D2, trabalham na sua DRE, na verdade estão realizando um 

“levantamento das concepções prévias dos professores com relação ao 

ensino”.A importância desse levantamento é trazida para o grupo e 

comentada de maneira positiva pela D3, como podemos verificar na fala 24.   

Porlán et al. (1997; 1996) salientam que assim como os alunos, os 

professores também possuem suas concepções sobre o meio em geral, e 

que atuam como ferramentas para interpretar a realidade e conduzir-se 
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através dela. Por outro lado, atuam como barreiras para aquisição de novas 

perspectivas e cursos de ação.  Sendo assim, essas informações 

compreendem fundamentos para os próximos passos a serem tomados no 

projeto, de forma a fazer com que essas concepções evoluam para 

estruturas mais elaboradas. 

Dessa forma, além do conteúdo teórico, abordado no livro Ciências no 

Ensino Fundamental - O conhecimento físico (Carvalho et al., 1998), 

relacionado na fala 17, ressaltamos a importância atribuída por D4 aos 

conhecimentos dos professores com relação ao próprio trabalho. Esse 

aspecto é ressaltado por alguns autores como sendo um incentivo e uma 

forma de valorização do trabalho do professor, que se interessa por falar 

sobre sua própria prática (Carvalho, 2003). 

Podemos ainda trazer à tona outros pontos importantes identificados 

nessa discussão. Por exemplo, na fala 7, quando D6 e D7 ressaltam a 

importância do apoio da direção da escola para a implementação do projeto, 

tal qual apontado por diversos autores (Fullan, 1982; Stein, 1999), como um 

fator favorável a não interrupção do processo. Por outro lado, esse apoio 

também propicia o desenvolvimento profissional dos formadores 

(Fenstermacher y Berliner, apud García, 1994; Stein, 1999). 

Essa reunião prossegue com as participantes discutindo e refletindo 

sobre a prática de modo a colaborar com a finalização do planejamento para 

ser colocado em prática junto às escolas da DRE no decorrer de 2000. 

Ainda na mesma reunião, as participantes prosseguem na discussão 

dos pontos importantes para a implementação do projeto durante o próximo 

período. 

 

25)D2 – Outra coisa que falhou, foi a gente lançar logo 
duas situações problemas, nós não lançamos um só 
problema. 

26)D4 – Foi o que eu falei. 

27)D2 – Eles embaralharam. 
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D3 complementa: 

28)D3 – Embaralharam. 

29)D4 – Quando eu fiz duas coisas, o tempo ficou 
curto, foi horrível. 

30)D2.- É uma das ansiedades, nós temos uma hora! 

31)D3 – É, uma hora é pouco. 

32)D2 – E tem que analisar, avaliar, quer dizer, ficaria 
muita coisa. 

33)D3- Ah, foi ótimo, que agora já existe um 
direcionamento, não é? 

Então vocês colocaram a importância da 
fundamentação teórica e do conhecimento prévio dos 
professores, de modo geral. Quem mais tem um ponto 
mais importante? 

34)D5- Do jeito que a G1 falou nós vamos ter que 
retornar à questão da avaliação, a questão do registro. 

35)D3-  Então, discussão de avaliação e registro. 

36)D7 – Você vê quanta coisa a gente consegue... 

37)D3- É, exatamente. 

38)D7 - Tem algumas coisas que você pode caminhar 
junto, mas têm outras... 

39) D(?) – é. 

40)D3 – A professora falou, se a gente não vai dar 
nota, por que pedir então o registro dos alunos? 

Não é verdade, ela não tem noção nenhuma do 
processo como um todo. 

41)D6- Muito menos de progressão continuada. 

42)D3 – Muito importante gente, a avaliação registro, 
muito importante! 

 

O trabalho de reflexão conjunta prosseguiu nas falas acima 

apresentadas. Novamente, como seria repetido nas reuniões que ainda 

estavam por acontecer, aparece a reflexão sobre a prática na formação 

continuada de professores; agora com respeito ao tempo de duração do 

HTPC. Dessa forma, D4 (fala 25) argumenta que o tempo de uma reunião de 
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HTPC não é suficiente para realizar mais do que uma atividade do 

conhecimento físico. 

D4 apresenta para as colegas um resultado da sua atuação na 

formação continuada dos professores de Ciências que estão inseridos no 

projeto. A reflexão sobre a ação é uma prática que, Mizukami et al.(2002) 

adotaram na investigação que empreenderam, pois, segundo as autoras, é 

um caminho para o aprimoramento da prática e a formação dos professores, 

por ajudar a refazer o caminho trilhado, possibilitando descobrir acertos e 

erros, e tentar construir novos rumos para a atuação. 

No entanto, como Stein et al.(1999) argumentam, essa reflexão sobre 

a prática não deve concretizar-se de maneira isolada pois ao ser realizada 

de forma colaborativa as barreiras do isolamento do professor são vencidas. 

Por tratar-se de um trabalho no contexto de uma equipe de 

colaboração e troca de experiências, as ATP prosseguem discutindo sobre a 

avaliação, como  sendo um ponto importante do processo. 

Entre as falas 34 e 40 a avaliação entra em discussão e as ATP 

sentem a necessidade de realizar o registro das informações além da 

conscientização dos professores com relação à avaliação, já que uma 

professora questionou uma etapa do processo da atividade do conhecimento 

físico, que é a importância do registro pelos alunos. 

A mesma ATP D3, compreende a partir do questionamento dessa 

professora que a mesma não possui noção da amplitude do processo do 

projeto. Considerando as falas que compreendem essa parte da discussão, 

D3 conclui na fala 41 que a avaliação é um ponto importante do 

planejamento das ações no desenvolvimento do projeto. Esse é um aspecto 

discutido em Rodrigues (2002a), sobre os obstáculos que um grupo de 

professores-pesquisadores enfrenta com respeito à avaliação, no ensino de 

Física.  

A autora conclui que através do trabalho colaborativo, o grupo de 

professores-pesquisadores consegue solucionar os problemas que 
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naturalmente surgem, num contexto de mudança metodológica com 

aproximações construtivistas no ensino. 

Com mais uma etapa do planejamento concluída, ainda mesma 

reunião, as ATP voltam-se para o processo da reflexão sobre a prática dos 

professores: 

 

43)D4 – É, e em todas as vezes no HTPC que a gente 
ressaltou a reflexão, a ação, a reflexão-ação, para estar 
discutindo com eles (os professores): Como aconteceu 
com eles? ..As dificuldades... Eu acho que isso é 
fundamental! 

44)D3 – Eu também acho. 

45)D4- E tem que ter a maior paciência porque eles 
vão reclamar. E estar sempre tentando dar um estímulo 
(para os professores). 

46)D3- E sempre se reportando às características do 
projeto; eu acho, as etapas... 

47)D2- E outra coisa que eu acho importante é 
trabalhar em cima da filmagem. 

48)D3 – Ah sim. Deixe eu anotar... 

49)D2- As orientações da gente trabalhar em cima da 
atividade mesmo. Pegar o filme, passar, pegar onde 
poderia ficar melhor(a prática), então fazer a 
repercussão em cima do próprio filme. 

50)D3 – Certo, é verdade. Gente, já temos uns pontos 
bem interessantes.  

51)D4 – Esse negócio da filmagem é tão interessante 
foi que alguns ficaram estimulados, foi o que a Anna 
(Maria Pessoa de Carvalho)  falou na tese, por que o 
outro fez, aí eles começam a interessar-se: “Ah, eu vou 
conseguir...” Quando é, não com uma pessoa estranha, 
mas com um amigo dela. 

 

D4 (fala 43) introduz mais um resultado do seu conhecimento na 

prática com formação dos professores: o trabalho de reflexão sobre a ação 

(Schön, 1987). Dessa forma, como formadora de professores, D4 parece 

considerar ser relevante criar oportunidades para que o professor possa 
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refletir no grupo de colegas, durante o HTPC, com respeito aos resultados 

de sua atuação.  

Prosseguindo na fala 45, D4 ainda inclui na discussão mais um 

aspecto que traz consigo da sua experiência como formadora de 

professores, a questão da necessidade do estímulo para que o professor 

não desanime. O suporte necessário para que o professor prossiga na 

implementação da inovação. 

O encorajamento dos participantes é um dos pontos relevantes para 

que aconteça o desenvolvimento profissional (Stein et al., 1999) dos 

professores. Destacamos em nossa tabela 1 (p.130), de acordo com a 

integração dos referenciais teóricos que abordamos no Capítulo 2 que o 

incentivo é parte importante no processo de desenvolvimento profissional 

dos formadores de professores de ciências.  

No processo iniciado em 1999, dentro do projeto, os professores 

foram incentivados a registrar em vídeo suas aulas, de forma a documentar 

o momento de suas atuações no contexto da inovação metodológica. Claro 

que essa era uma atividade que fazia parte do contexto da pesquisa, 

todavia, concretizando-se somente diante do consentimento do professor. 

Dessa forma, as aulas do professor inseridas no contexto do projeto 

faziam parte da fonte de dados que promoveriam informações relevantes 

para verificação dos resultados da implementação no ensino de Ciências. 

Alguns outros pontos são relevantes na discussão, como por 

exemplo, na fala 46, quando D3 chama a atenção das colegas sobre a 

importância em retomar as características do projeto.  Sendo assim, os 

professores estarão refletindo sobre a prática de forma a manter o objetivo 

das atividades na melhoria do ensino de Ciências. 

Com respeito à filmagem das aulas, D2 ressalta as orientações 

atribuídas pelo projeto com relação às gravações em vídeo, reafirmando, 

dessa forma, a fala da sua colega de Diretoria, D4.  
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D4 ainda volta a relatar sobre sua prática, quando os professores 

ficaram estimulados ao assistirem a atuação de seus colegas em sala de 

aula. Remonta novamente esse aspecto à tese orientada pela Profa Anna 

Maria Pessoa de Carvalho, que deu origem às atividades do conhecimento 

físico (Gonçalves, 1997). 

Nas próximas falas, as participantes prosseguem discutindo sobre a 

importância da filmagem das aulas, porém, agora se reportando a outros 

aspectos: 

 

52)D3 – “Olha aquele aluno, que não parava sentado...” 

53)D2– Quando eu trabalhava na sala de aceleração, 
eu filmava e mostrava para os pais nas reuniões. Tinha 
mãe que chorava, “Mas como? Meu filho não faz nada, 
não pode ser.” 

54)D2 – A questão do registro é assim, uma questão 
fundamental no trabalho porque eu passava o trabalho 
do aluno para transparência e mostrava para a mãe e 
quando chegava ao final do ano, colocava no retro 
projetor e mostrava para a mãe o mesmo aluno, porque 
assim a mãe também tem que saber que houve um 
passo qualitativo. 

55)D3 – Verdade, não só o aluno deve saber, mas a 
mãe também. 

56)D2– Acho isso super importante! 

57)D3 – Então seria “conscientizar o aluno dos seus 
avanços, quer dizer, conscientizar o aluno e seus 
familiares. Acho importante sim, porque ele tem que 
saber no que ele está avançando”. 

58)D2 – Acho que mesmo dentro desse trabalho, se os 
professores quiserem mostrar para os pais “olha o 
trabalho que a gente faz”, acho que é motivador, não 
é? 

59)D3- e pode até mudar a opinião de algumas 
pessoas bem resistentes, por exemplo, 
aquele(professor) que não quer ser filmado de jeito 
nenhum de repente é... Pode até mudar de idéia. 

60)D4 – Outra coisa é garantir que o trabalho, feito com 
os professores, aconteça na prática com os alunos 
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também, igual lá na aceleração. Não é assim que eles 
fazem lá? Fazer com que todos vivenciem na prática. 

61)D1- Garantir a vivência. 

62)D4- Mesmo que o aluno repita dez mil vezes “eu fiz 
isso, isso e isso”. 

63) D3 – É verdade. Todos devem ter acesso ao 
material, manipular. Vou ler o que nós já temos: 

 
1 A fundamentação teórica; 
2 Diagnóstico prévio dos professores; 
3 Discussão de avaliação e registro; 
4 Retornar e refletir em HTPC, ação reflexão ação. Seria 

uma avaliação do trabalho desenvolvido dentro das 
características do projeto; 

5 Aproveitar a filmagem para avaliar o trabalho, fazer 
uma reflexão em cima deste; 

6 Conscientizar o aluno e seus familiares de seus 
avanços; 

7 Garantir a vivência para todos 
 
 

Nesse processo o trabalho colaborativo, onde os participantes 

sentem-se à vontade para relatar momentos da sua prática torna a ficar 

evidente nesse trecho da discussão.  

D2 descreve às colegas sobre uma experiência vivida na sua prática 

como professora, descrevendo que apresentava para as mães dos alunos os 

avanços que haviam conquistado, deixando-as surpresas a partir dos 

resultados. 

A importância da participação da família no processo do ensino é um 

fator apontado por diversos autores, tais como Fullan (1982) e Stein et 

al.(1999), com respeito à promoção do desenvolvimento profissional do 

professor. 

Dessa forma, na fala 58 D2 ressalta o elemento motivador em 

apresentar para os pais dos alunos o trabalho desenvolvido no processo de 

ensino. Em seu artigo, Bell (1998) relaciona a motivação do retorno recebido 

pela avaliação do trabalho dos professores como um incentivo ao sucesso 

da implementação de inovação no ensino.  
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Como resultado do processo de colaboração que envolveu as 

participantes dessa discussão, os pontos de relevância do plano foram 

ressaltados pelo grupo, num processo de reflexão sobre a prática das ATP 

em relação ao ano do início das ações no contexto do projeto, 1999.  

Entre as falas 60 e 63 as ATP questionam uma característica 

relevante no projeto, o processo de desenvolvimento do projeto, que deve 

garantir que todos os envolvidos passem pelo mesmo processo de vivenciar 

na prática a resolução de um problema através de um processo de 

investigação, como é realizado nas atividades do conhecimento físico 

(Carvalho et al., 1998).  

Interessante notar que as reflexões sobre a prática das participantes 

como formadoras de professores, durante essa reunião, referem-se ao ano 

de 1999, quando iniciaram as ações no contexto do projeto. No entanto, 

suas práticas remontam a um período anterior ao do início do projeto, 

quando já trabalhavam como formadora de professores. A partir dessas 

considerações, levantamos uma hipótese de que a participação no projeto 

teve uma contribuição significativa ao desenvolvimento profissional das ATP 

participantes. 

Considerando a mesma reunião, prosseguimos com o episódio 1, 

onde as ATP prosseguem apontando outros aspectos que seriam relevantes 

para o desenvolvimento de seus trabalhos na implementação do projeto, 

voltando-se mais especificamente às ações de cada uma em nas 

respectivas DRE. 

 

 

E1-r(27/03/2000)  

 

As ATP iniciam leitura da próxima etapa da pauta, sobre o que elas 

irão desenvolver no contexto das DRE: 
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64) D3 – Tem um outro ponto que norteia todos esses 
que a gente levantou. Que é o direcionamento 
adequado das ações pelas ATP. Se não a gente pode 
colocar tudo a perder.  

65) D – A forma de abordar. 

66) D1 – Leve um gravador, D5. 

67) D3 – Vamos pro item 3 da pauta... 

68) D3 e D5 (realizam a leitura das suas ações na DRE 
onde atuam como formadora de professores): 

O trabalho junto a E.U. (Unidade Escolar) será assim 
desenvolvido: 

 

Projeto do Conhecimento Físico nas séries iniciais – 
Diretoria Regional de Ensino Centro-Oeste.  

 

Ações a serem desenvolvidas no ano 2000 que 
contribuirão com o desenvolvimento do projeto. 

ATP participarão todas as segundas-feiras com as 
professoras coordenadoras do projeto na FEUSP e 
toda terça-feira no HTPC da Escola Guilherme Kulman.  

Fora do horário de trabalho dessa Diretoria, serão 
realizados horários de estudo para ler e discutir 
bibliografia relacionada ao projeto para aumento do 
conhecimento. 

Estudar atividades a serem desenvolvidas com os 
professores. 

HTPC I – realização da experiência 

HTPC II – apresentação de estudo e análise 
subjacentes 

Analisar os registros produzidos pelos professores 
durante a realização da experiência dos professores a 
fim de avaliar todo o trabalho realizado pelas equipes 
(por eles - professores e por nós também – as ATP). 

Avaliar o desenvolvimento (constantemente pelas ATP) 
procurando reorientação dos caminhos tomados e 
possíveis intervenções, se necessárias. As ATP 
pretendem: explorar aspectos pedagógicos relevantes 
como a importância do registro, a forma de avaliação, a 
proposta metodológica. O papel do professor e os 
outros. 



 177  

Manter a avaliação diária contendo o que ficou claro e 
o que precisa ser retomado; a cada encontro que a 
gente fizer a gente vai solicitar. 

Desenvolver a autonomia dos professores durante as 
etapas da realização das atividades. Conscientizar os 
professores, da importância da necessidade de 
mudança então, emergente, em especial da 
necessidade desse projeto. 

HTPC I – realização da experiência. 

HTPC II – discussão da fundamentação teórica. 

O HTPC I é seguido ao HTPC II. 

Existem 15 experimentos, sendo que já realizamos um. 
Esse processo poderia ser interrompido para outras 
discussões que se fizerem necessárias. Avaliação do 
projeto apontando as modificações necessárias. 

69) D4 – Não estão dizendo para vocês realizarem as 
experiências, um ano é para você desenvolver o 
projeto, um ano é para você analisar, pesquisar, 
aprofundar, fazer os relatórios, estudar, assistir às fitas. 
Se não terminar as experiências, não tem problema. 

70) D2 – Mas o ano que vem, por exemplo, a gente não 
continua com o projeto? 

71) D1 – Se ele for prorrogado, continua. 

72) D2 – Tem uma proposta de continuidade. 

73) D1 – Cada sala vai fazer todas as experiências ou 
não. Vocês vão dividir por série? Todas vão fazer as 15 
(atividades)? O que elas decidiram na minha escola é 
que só as primeiras séries fariam a experiência do 
copo. Cada série ficou de fazer de duas a três 
experiências para fazer com que todas as classes 
daquela série façam. 

74) D2 – Acho que isso vai mais da escola. 

75) D1 – Então, foi o que eu pedi, para que elas 
inserissem dentro do planejamento então eu acreditei 
que elas tinham re-planejado e que tinham escolhido 
aquelas experiências que realmente dariam. Além do 
que eu posso retomar a experiências que realmente 
dariam. Além do que eu posso retomar a experiência 
na segunda série com enfoque diferente. 

76) D3 – Elas (coordenadoras C1 e C2) haviam pedido 
essa atividade(cada uma trazer sua proposta de plano), 
a gente pode continuar a pauta, mas já fica fechado 
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aqui que vocês devem trazer na semana que vem para 
elas. 

Agora são as questões (Gonçalves, 1997): 

1a) Qual é a função do professor? 

2a)O que o professor faz enquanto o aluno avança nas 
várias etapas? 

3a)O que o professor faz para o aluno avançar? 

4a)O que o professor faz para o aluno inicie a 
exploração do material? 

5a)O que o professor faz para que o aluno tenha 
consciência do que faz? 

6a)O que o professor faz para que os  alunos explicitem 
suas explicações sobre o fenômeno estudado? 

77) D3 – Qual a conclusão acerca dessas questões? 

78) D1 – São as questões para organizar o referencial 
teórico. 

79) D3 – Então, fazer o levantamento bibliográfico para 
estudo teórico. Assistir as fitas... 

80) D4 – Mas não é só assistir... 

81) D3 – Precisa ter um momento de troca entre as 
diretorias sobre o que está acontecendo. 

82) D2 – A questão do diário de bordo. 

83) D1 – Do nosso registro. 

84)D3 – Socialização de idéias e ações e 
procedimentos por parte das ATP. 

85) D4 – Sobre o experimento de flutuação: “Aula de 
conteúdo específico da experiência”. 

86) D3 – Vocês querem vivenciar uma experiência por 
mês?  

 

Considerando as discussões acima, podemos notar ainda a 

predominância do conteúdo como característica relevante para o processo 

de implementação do projeto.  

No entanto, no episódio acima, a aparente preocupação com o 

processo da implementação do projeto, no contexto de cada uma das DRE, 

torna-se evidente. Podemos então, através da leitura realizada pelas ATP 
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D3 e D5, correspondendo ao terceiro item da pauta dessa reunião do grupo, 

conhecer como será o trabalho na DRE Centro-Oeste. 

Dessa forma, na fala 68, as ATP D3 e D5 iniciam a descrição das 

atividades, inclusive com relação ao referencial teórico com respeito ao 

conteúdo pedagógico, originado pelas questões retiradas da tese 

(Gonçalves, 1997). Essa questão já havia sido introduzida na fala 8, 

apresentada no início dessa reunião. 

Embora o mesmo projeto seja implementado em cada uma das DRE, 

a relevância dos aspectos do contexto de cada uma das escolas orientaria 

as ações das ATP e professores. Podemos verificar isso na fala 74 quando a 

D1 responde que o número de atividades que será realizado vai depender 

de cada uma das escolas envolvidas. 

No entanto, além da relevância considerada pelo grupo quanto aos 

diferentes contextos, a troca de experiências entre as DRE assim como 

entre as participantes, são aspectos ressaltados entre as falas 81 e 83.  

É exatamente essa predominância da troca de experiências e de 

integração, ressaltadas pelas participantes, que enriquece a ação dentro de 

uma rede de trabalho colaborativo. Quanto a esse aspecto, Liberman (2000) 

argumenta que as redes de trabalho colaborativo integram seus 

participantes em uma variedade de atividades, que relacionam os propósitos 

e as mudanças necessárias aos participantes. Para Liberman (2000), os 

formadores de professores não só contribuem com essa rede de trabalho 

colaborativo, como aprendem através dela e fazem uso do conhecimento 

criado por elas,  ajudando a recriar o significado da escolaridade tanto para 

os professores quanto para eles próprios também.  

No processo do trabalho colaborativo, a consideração de cada 

particularidade dos contextos envolvidos torna o processo de implementação 

enriquecedor. Esse argumento está em acordo com Zeichner (1988), que 

afirma que o processo de colaboração, no qual os professores aprendem a 

refletir no contexto de um grupo onde a universidade é também uma 

parceira, envolve participantes que possuem culturas profissionais distintas e 
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constitui projetos com muitos participantes. Segundo o autor, a duração 

breve de um curso com essas características é inviável, sendo assim,  

devendo acontecer por pelo menos três anos. 

Por conseguinte, esse aspecto consolida a viabilidade do projeto que 

faz parte do programa de formação continuada dos formadores de 

professores de ciências, em análise na presente pesquisa, já que teria uma 

duração de seis anos (1999 a 2004). 

Um aspecto importante ressaltado em nossa tabela 1 (p.130), na 

categoria “estratégias e estruturas”, é considerado também a partir do 

estudo sobre o desenvolvimento profissional dos professores envolvidos no 

processo de parceria entre a universidade e a escola. Dessa forma, 

voltamos a destacar o trabalho de Garrido (2000), que ressalta o trabalho 

coletivo de reflexão, como uma estratégia facilitadora para desencadear o 

processo de transformação das práticas pedagógicas e de formação do 

professor pesquisador, configurando-a como um instrumento de 

desenvolvimento profissional do professor. 

Ressaltamos que esse aspecto, relacionado por Garrido (2000) torna-

se evidente desde o início da reunião apresentada acima, quando o 

processo coletivo de reflexão é realizado com respeito ao cumprimento das 

etapas da pauta que articula os objetivos do projeto, ao contexto de cada 

uma das escolas das DRE, considerando a reflexão sobre a prática 

vivenciada pelas ATP no início da implementação da inovação nas escolas, 

em 1999. 

Na seqüência de falas que ressaltam a importância da vivência de 

todos, tanto dos professores (D4, fala 60; D1, fala 61; D4, fala 62; D3, fala 

63), quanto dos formadores de professores (D3, fala 85) com relação às 

atividades experimentais, é apontada por Kenedy (apud Loucks-Horley et al., 

2000). Segundo os autores, os programas que  ajudam os professores a 

aprender como os alunos aprendem o conteúdo da matéria, propiciam 

melhora no aprendizado dos alunos. 
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Para Kenedy e seus colaboradores, quando os professores aprendem 

como os alunos aprendem o conteúdo da disciplina, os professores também 

o aprendem: a) a conhecer a matéria eles próprios; b) aprendem como 

reconhecer se e como os alunos estão aprendendo; c) as maneiras pelas 

quais ensinar uma matéria específica. São todos aspectos do “saber do 

conteúdo pedagógico”. 

Em acordo com os autores acima destacados, as ATP salientam a 

necessidade de que tanto os professores quanto elas próprias, passem pelo 

mesmo processo de aprendizagem, ou seja, que vivenciem a prática das 

atividades do conhecimento físico. 

Na reunião do dia 03 de abril de 2000, acontece uma revisão e 

apresentação de todo o trabalho elaborado em conjunto pelas ATP, com 

respeito aos aspectos importantes ao desenvolvimento do trabalho de cada 

uma nas respectivas DRE para o ano de 2000, no contexto do projeto, para 

apreciação da coordenadora C1.  

A medida em que D3 vai lendo o que já fora elaborado, vai 

acontecendo um questionamento por parte da C1, gerando discussão e 

posicionamento de todas as outras ATP presentes com relação a alguns dos 

aspectos levantados. 

Embora seja uma repetição dos aspectos ressaltados na reunião anterior, 

acontece uma reflexão conjunta, entre as participantes, entorno da 

conclusão sobre o que seria importante que acontecesse durante o 

desenvolvimento do projeto. D3, que fora quem coordenara a reunião em 

27/03/2000 é a porta-voz com respeito à apresentação dos resultados da 

elaboração do plano, relembrando o que fora construído pelo conjunto das 

ATP. 
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E2-r(03/04/2000) 

 

A reunião abaixo, que representa o Episódio 2, aconteceu na 

seqüência da apresentada no Episódio 1, ou principal. A resposta à questão 

da C1 inicia a discussão: 

 

1)D3 – Nós discutimos os 5 pontos mais relevantes que 
direcionarão o trabalho com os professores, ou seja, o 
que a gente achava que não poderia faltar em nosso 
trabalho lá na EU (unidade escolar). Além disso, 
apontar o que cada diretoria, no seu ponto de vista, 
gostaria de fazer aqui nesses nossos encontros. 

Nós lemos as questões da tese da Maria Elisa e 
pensamos em como utilizar isso nos nossos encontros 
lá. Delinear a sugestão final que seria uma proposta de 
ações a serem desenvolvidas pelo grupo, aqui. Nesse 
item, a gente gostaria de ter um momento assim para 
ler os artigos, ou uma dissertação. Cada uma colocou o 
que queria estar fazendo aqui. 

Esse artigo da Anna Maria (C2), “Física em 15 lições”. 
Elas (ATP) ficaram de ler em casa e trazer a proposta 
da diretoria, nós (D3 e D5) até lemos a nossa (fala 68 
do Episódio I), porque estava pronta, elas (as demais 
ATP) deram sugestões, foi até bom. A importância da 
fundamentação teórica no encontro com os 
professores; além de um diagnóstico dos professores. 

2)C1- Seria um diagnóstico de que ponto 
especificamente? 

3)D3- (D3 relata  o fato que acontecera com os 
professores, descrito pela D4 nas falas 21 e 23 durante 
o Episódio I e que deu origem a um dos aspectos 
fundamentais do desenvolvimento das ações das ATP). 

4)C1- Um ponto seria o conteúdo, o outro seria como 
era o trabalho deles, a prática...Qual seria o outro? 

5)D3- O conteúdo seria o específico e o pedagógico 
também, por exemplo, alguns (dos professores) não 
gostam de trabalhar em grupo, então tem que fazer 
aquele trabalho - dinâmica, porque trabalhar em grupo 
é importante.  
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Sobre a avaliação, os professores questionam; se não 
vai ter nota, por que esse registro? (com respeito ao 
registro do aluno e do professor sobre as atividades). 

Isso aqui a gente achou que seria imprescindível, não 
poderia faltar. 

6)C1 -  Ah, esse ponto é fundamental. 

 

/.../ 

 

7)D3  -  Discussão com elas sobre avaliação e registro. 
A gente também tinha que dar um retorno no HTPC 
junto com eles, de ação-reflexão-ação, sempre vai e 
volta, não é? Retomar, avaliar o trabalho desenvolvido. 

8)C1 – Seria a discussão pelas aulas dadas pelos 
professores. 

9)D3 – Os nossos próprios encontros com eles, o que 
deu certo, o que não deu. 

10)C1 – Isso eu acho muito interessante, elas poderem 
estar também avaliando o processo, antes do processo 
terminar e podendo dar, digamos assim, elementos pra 
eles estarem redirecionando. 

11)D5 – Aquela história de fazer uma aula prática, uma 
discussão e a outra seria aula prática de novo, é 
inviável! 

12)D3 – É, eu e a D5 estamos pensando assim...não 
deu... 

13)D5 – Essa “ação-reflexão-ação” que a gente discutiu 
na última reunião (27/03/2000). 

14)D3 – Elas (em relação às colegas do grupo) até 
colocaram...foi bom que vocês colocaram isso, a gente 
até mudou....nossa! 

15)D5 – Foi bom...a gente sentiu na pele isso! 

16)C1 – Isso é uma coisa interessante, as vezes a 
gente tende a simplificar. Mesmo quando a gente vai 
dar aulas, se você acha que a gente tem os tópicos lá, 
e aí você pensa “esse aqui vou dar num dia”, “esse 
aqui, no outro”...mas você percebe se você quer 
realmente uma aprendizagem, uma reflexão, uma 
compreensão mais profunda...o tempo...você tem que 
abrir um pouco mão disso... 

(C1 prossegue a leitura dos itens) 
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17)C1 – Ótimo, muito bom! Aluno consciente dos seus 
avanços e os pais também. 

18)C1 – Eu não sei se a gente já chegou a comentar sobre a 
questão da meta-cognição. É eu acho que isso que nós 
estamos comentando que tanto os alunos, quanto os 
professores, como nós, temos que ter um momento de 
reflexão sobre o processo para nós verificarmos aonde e 
como nós estamos aprendendo e o que nós estamos 
aprendendo. 

19)D3 – Isso é importante... 

20)D4/D2 – (chegando atrasadas) 

21)D3- ...a gente gostaria de ter um horário aqui para 
nossos estudos “pedagógicos”, não é? 

22)C1- Este seria o item 5 da pauta... 

23)D3 – Isso... 

24)D6 – Nós demos sugestões... 

25)D3 – Discutir também alguma parte da fita, o que 
aconteceu na escola delas, aí a gente discutiria e tudo 
mais. E também uma discussão sobre o trabalho 
desenvolvido em cada diretoria. 

Porque a gente começou a fazer um levantamento do 
que cada um queria aqui e a gente até começou a ver 
que as DRE, a Norte-1, por exemplo, pensam um 
pouco diferente. 

26)C1- Em que sentido? 

27)D3 para D6 – Vocês iriam fazer uma reunião na 
diretoria com os professores da escola... 

28)D6 – Como deveria ser o trabalho no HTPC não é? 
Fazer alguma coisa lá, na diretoria também. 
Conversamos com a diretora e ela disse que tudo 
bem... 

29)C1 – Os professores dessa mesma escola. 

30)D3 – Isso pode até estar dentro do próximo item que 
a gente foi levantando pelo grupo de socialização de 
idéias e procedimentos por parte dos ATP. Então, por 
exemplo, a diretoria delas deu uma sugestão legal ou 
então, vocês têm uma experiência muito boa daquilo 
que fez no último HTPC, coloca aqui no grupo e a 
gente pode ter consciência do que aconteceu. 

31)D3 – Agora, seria a aula dada por vocês, C1, G1, 
etc...A respeito do conteúdo específico, ou seja, se 
aparecer alguma dúvida aqui, por exemplo, sobre o 
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conteúdo de pressão. Aí nós solicitaríamos com 
antecedência para vocês e vocês passariam para nós. 
Então, tem o conteúdo pedagógico e específico... 

32)C1 – Então, uma única coisa... 

33)D3 – Inclusive vivência de algumas experiências... 

34)D3 – Seria interessante que nós caminhássemos 
num único ritmo, mas a gente chegou à conclusão que 
não vai dar, porque cada escola está com um 
problema, cada escola é uma realidade, os avanços 
são diferentes. A gente não vai conseguir assegurar, 
pelo menos nós chegamos a essa conclusão. 

36)C1 – É verdade... 

37)D3 – É isso. 

38)C1 - ...quer dizer, nossa está excelente! Excelente! 

39)(comentários) – Você vai ter que sair mais vezes! 

(Com relação à coordenadora ter se ausentado na 
reunião (27/03/2000) quando as ATP discutiram e 
elaboraram o programa em relação às atividades no 
projeto). 

(risos) 

40)C1 – Muito bom mesmo o trabalho que vocês 
fizeram! Eu acho que além de fazer aquilo que a gente 
havia pensado, que era procurar encontrar os pontos 
relevantes para encontrar o trabalho com os 
professores vocês foram além, vocês conseguiram 
fazer uma proposta também, de trabalho. Nossa gente, 
maravilha! 

Então, horário de estudos, um dia por mês... 

Eu acho que a gente poderia estabelecer em caráter 
experimental, um cronograma, uma forma de trabalho. 
De uma semana para outra, a gente ter além desse 
horário, aí é algo que eu gostaria de colocar: além 
desse horário de estudo fixo aqui, sempre que 
necessário a gente fazer, e acho que esse sempre que 
necessário seria toda a semana, mas não podemos 
pensar em coisas complicadas, para a gente ter o 
enriquecimento e falarmos a mesma linguagem...Seria 
assim a parte de aprofundarmos teoricamente. 

 

Como a coordenadora, C1, esteve ausente na última reunião, uma 

das ATP, D3, apresenta o resultado do programa elaborado por todas as 



 186  

ATP de maneira colaborativa. Assim, D3 destaca os cinco pontos mais 

importantes, que todas concluíram que fossem fundamentais para o bom 

desenvolvimento do trabalho nas DRE com respeito ao projeto.   

Vale lembrar que os aspectos mais importantes foram colocados e 

discutidos por todas as participantes baseando-se na reflexão sobre a 

prática já vivenciada por cada uma das ATP no ano de 1999, como já 

apresentado durante o item 4.1.1. 

Dessa forma, o que já havia sido construído por todas as ATP é 

apenas confirmado, todavia, alguns pontos retornam com maior ênfase. Por 

exemplo, a necessidade do conteúdo específico, ou seja, os temas da física 

contida nas atividades do conhecimento físico; ou ainda, com relação ao 

conteúdo pedagógico, da mesma forma. 

Assim, na fala 4, C1 lê a respeito do resultado da discussão quanto à 

importância da fundamentação teórica no desenvolvimento das ações das 

ATP em suas DRE. Sendo assim, na fala 5, D3 ressalta o que, 

explicitamente,  referia-se esse item: 

 

 

“O conteúdo seria o específico e o pedagógico 
também, por exemplo, alguns (dos professores) não 
gostam de trabalhar em grupo, então tem que fazer 
aquele trabalho  - dinâmica, porque trabalhar em grupo 
é importante”.  
 
 
 

Quanto a esse aspecto, Carvalho & Gil-Pérez (1995) argumentam 

sobre o “saber” e o “saber fazer” que possibilitam ao professor, a 

organização dos conteúdos específicos; que nesse caso relacionam-se aos 

temas no contexto das atividades do conhecimento físico; à elaboração das 

atividades propícias ao aprendizado dos alunos. 
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O conhecimento do conteúdo específico é ressaltado por Bell (1998) 

como um fator importante para que o professor sinta-se seguro em 

implementar uma inovação no ensino de ciências: 

 

 

“ Ao fazer uso de uma nova atividade de ensino, os 
professores devem aprender novos aspectos relativos 
ao tema e responder inesperadas questões dos 
alunos”.  
                                                              ( Bell, 1998:687) 
 
 
 

A autora salienta que durante as ações no programa de 

desenvolvimento profissional, esse fator deve ser levado em consideração 

de forma a auxiliar os professores tanto a aprender sobre o tema, assim 

como saberem lidar com o fato de não saberem responder a uma 

inesperada questão de um aluno. 

Schön (1992) argumenta que o professor precisa saber lidar com 

situação de incerteza. Para o autor, “estar aberto para encarar os próprios 

erros também é algo estimulante e necessário, caso o professor queira 

manifestar-se como um profissional reflexivo”. 

A importância do trabalho em grupo como propício à construção do 

conhecimento é ressaltado por Cobb (apud Borko, 2004) além de Driver et 

al.(1994), que relacionam a aprendizagem com um processo de 

enculturação e construção. Essa linha de pesquisa conceitua o aprendizado 

como mudanças que ocorrem a partir da participação em atividades 

organizadas socialmente. 

Ainda na fala 5, D3 questiona sobre a avaliação, já que alguns 

professores questionaram a razão do registro, pelos alunos e professores, 

se não serão atribuídas notas. Nessa parte do relato sobre a proposta do 

plano, D3 ressalta os aspectos necessários para discussão com os 

professores sobre a importância da avaliação deles com relação aos seus 
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alunos. Por outro lado, na fala 7, D3 direciona seu relato para a atividade 

das ATP com relação a esse mesmo aspecto:  

 

 

 

 “...a gente também tinha que dar um retorno no HTPC 
junto com eles, de ação-reflexão-ação, sempre vai e 
volta, não é? Retomar, avaliar o trabalho desenvolvido”. 
 
 
 
 

Considerando a relevância do processo de reflexão sobre a ação, tal 

como apresentado por Schön (1992), a avaliação é uma atividade a ser 

tratada com a mesma importância das demais, em qualquer contexto. Para 

Carvalho & Gil-Pérez (1995) saber avaliar faz parte do saber que 

compreende a atividade de ensinar. Através da avaliação o professor pode 

tomar consciência do que está indo bem ou não em sua prática e levantar 

hipóteses para investigar novos caminhos de forma a obter a melhoria no 

aprendizado dos alunos.  

Após as argumentações apresentadas, C1 conclui (fala 10) que o fato 

de retornar com os resultados para as professoras, antes da finalização do 

processo, seria algo interessante dentro do contexto do projeto: 

 

“Isso eu acho muito interessante, elas poderem estar 
também avaliando o processo, antes do processo 
terminar e podendo dar, digamos assim, elementos pra 
eles estarem redirecionando”. 
 
 

Destacamos ainda, a discussão entre as falas de número 11 a 15, 

onde as ATP D3 e D5, argumentam sobre a importância do trabalho de 

ação-reflexão-ação ocorrido na reunião anterior, resultando na mudança em 

seus planos de implementação na DRE Centro-Oeste, onde exercem a 

função de ATP. 
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Embora o projeto tenha uma única diretriz, que contempla alguns 

objetivos promissores em alcançar a melhoria no ensino de ciências nas 

séries iniciais do Ensino fundamental I, as ATP trazem à tona os diferentes 

contextos das DRE e desta forma têm consciência sobre a necessidade da 

investigação sobre as condições de implementação e desenvolvimento do 

projeto em cada Escola. Fullan (1982) ressalta que a mudança na prática 

dos professores muitas vezes não é facilitada pela falta de um trabalho em 

comunidades que aconteçam dentro da cultura de cada escola.   

Verificamos que na fala 34, D3 argumenta sobre os diferentes 

contextos entre as escolas participantes das DRE.  

 

 

“Seria interessante que nós caminhássemos num único 
ritmo, mas a gente chegou à conclusão que não vai 
dar, porque cada escola está com um problema, cada 
escola  é uma realidade, os avanços são diferentes. A 
gente não vai conseguir assegurar,  pelo menos nós 
chegamos a essa conclusão”. 
 
 

Num trabalho nosso anterior (Rodrigues, 2002a), constatamos que a 

existência de um “problema inicial”, apresentou-se como um obstáculos para 

a implementação de uma inovação no ensino da física, superado graças ao 

trabalho de colaboração no grupo de professores-pesquisadores 

participantes do processo. 

No contexto do grupo das ATP, em questão no atual trabalho, esse 

fato não chegara a configurar-se como um obstáculo na implementação da 

inovação. Um fator a ser destacado seria o das participantes estarem 

conscientes, de antemão, que os contextos eram distintos, pela própria 

vivência que mantiveram durante o ano de 1999, quando as ATP levaram a 

inovação para a prática sem ainda possuírem um vínculo com o órgão 

financiador. Por outro lado, esse fato possibilitou a coleta das informações 

necessárias para a compreensão de cada um dos contextos. 
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É interessante notar a surpresa com a qual a coordenadora do projeto 

conclui que o trabalho desenvolvido pelas ATP, na reunião anterior, fora 

além das expectativas. Na fala da C1, manifesta-se um incentivo para o 

prosseguimento do trabalho das ATP. 

O incentivo é um fator apontado como relevante no processo de 

desenvolvimento profissional dos formadores de professores por Stein et 

al.(1999). 

Com considerações semelhantes, Elliot (1998) afirma que: 

 

“A atividade colaborativa, ao invés de diminuir a 

autonomia do professor em relação ao currículo, 

constrói um contexto no qual ela pode ser ampliada. 

Professores podem ser considerados como autônomos 

em situações nas quais suas ações são auto-

determinadas e relativamente livres de obrigações 

impostas externamente”. 

 

Com a finalização dessa discussão, a coordenadora C1 aprova o 

trabalho desenvolvido por todas durante a última reunião, empolgada com a 

proposta do programa ela elogia o trabalho das ATP. Surge então, um 

comentário com relação à ausência da C1, atribuindo o bom trabalho a uma 

certa autonomia das ATP; a discussão termina, então, com riso de todas. 

 

 

4.2 - Síntese sobre a análise dos Episódios 1 e 2 

 

Ao considerarmos a análise inicial da reunião que denominamos por 

episódio principal, verificamos que ela possui características relevantes que 

a tornam digna desse adjetivo. 
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Para enaltecer essas características, retomamos a nossa pré-análise, 

que convergiu para a construção da tabela 1 (p.130), na qual apresentamos 

as qualidades que um programa de desenvolvimento profissional necessita 

conter, segundo o que ressaltou Stein et al. (1999), assim como a partir da 

integração de todo nosso referencial teórico, como num amálgama tal qual 

apresentado no Capítulo 3 desse trabalho.  

É interessante verificar que os argumentos utilizados pelas 

participantes; na discussão que tomou parte no episódio principal e culminou 

na elaboração do plano de ação de implementação do projeto; já atribuía a 

devida relevância ao programa, já que os aspectos enumerados pelas 

participantes, a partir do processo de reflexão sobre a prática (Schön, 1992) 

e do decorrente processo coletivo de reflexão (Garrido, 2000) realizado 

durante a discussão, estão contidos na tabela 1 (p.130). Vale ressaltar que 

tanto o processo de elaboração desse plano, assim como o contexto, duas 

das características apontadas por Stein et al.(1999), como qualidades que 

um programa de desenvolvimento profissional de formadores de professores 

deve conter; surgem a partir da própria existência dessa reunião. 

Para tanto relembramos que as ATP estão trabalhando, durante essa 

reunião, num processo autônomo (característica do Contexto), sem a 

presença da coordenadora do projeto, C1. A autonomia é destacada por 

diversos autores (Nóvoa, 1992; Elliot, 1998) como elemento estimulador 

para que o professor ou formador do professor atue como um pesquisador 

da própria prática. 

A respeito da troca de experiências, Nóvoa (1992) salienta que a 

partilha de saberes consolida espaços de formação mútua, nos quais cada 

professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e formando (Nóvoa, 1992). 

Dessa forma, os pontos que foram considerados como relevantes 

pelas próprias participantes do grupo, para implementação do projeto nas 

respectivas DRE, surgem nas respostas à questão levantada pela D3 (fala 

10): 
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“Então vamos lá: o que é importante para enriquecer 
nosso trabalho? O que  vocês acham super 
fundamental, que não pode ficar de lado, de forma 
geral? 

 

 

Alguns desses aspectos são relevantes: 

 

•A autonomia das ATP em elaborar o planejamento de suas ações dentro 

do projeto, resultado de uma estratégia da coordenadora que ofereceu 

essa oportunidade às formadoras de professores de Ciências. Além de 

ser uma oportunidade, também ressalta o caráter de incentivo à 

responsabilidade individual das ATP. A autonomia é parte importante do 

contexto de um programa de desenvolvimento profissional (tabela 1, 

p.120). 

•Esse plano é o resultado direto do processo de reflexão sobre a prática 

das ATP e da conseqüente reflexão coletiva incentivada pelo próprio 

processo do programa.  

•O trabalho de colaboração entre as participantes torna-se evidente no 

decorrer da discussão. 

•A importância do conteúdo, tanto teórico quanto pedagógico, é 

ressaltado durante a reunião, principalmente enunciado como 

fundamental para o desenvolvimento do plano no contexto do projeto. 

•Outro fator em destaque pelo grupo é o apoio da família no processo de 

implementação da inovação. 

•A importância da avaliação, ou seja, do retorno da análise dos dados 

coletados pelo professor, como uma forma de conclusão de um 

processo. 
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4.3 – Possibilidades e limites do programa, em análise, para o 

desenvolvimento profissional dos formadores de professores de 

ciências. 

 

Nos itens anteriores, nesse capítulo, evidenciamos dois episódios 

principais, onde as participantes ressaltaram os aspectos importantes para 

levar para a prática a implementação do projeto. Tanto as ATP que 

elaboraram de forma colaborativa o plano para implementar o projeto 

(Episódio 1), assim como a Coordenadora, que concordou com o plano 

apresentado pelas ATP (Episódio 2). 

Gostaríamos de apresentar, nessa etapa, os episódios que 

corroboram com as propostas de ação das ATP, em todas as partes do 

contexto da implementação do projeto, assim como discutir os seus limites.  

Vale lembrar que a possibilidade do programa em análise promover o 

desenvolvimento profissional das formadoras de professores de ciências, as 

ATP, será favorável na medida em que comprovarmos, através dos dados, 

que os elementos fundamentais ressaltados pelas ATP na elaboração do 

plano, fazem parte de nossas fontes de dados (Capítulo 3).   

No entanto, para que um programa seja propício a promover o 

desenvolvimento profissional dos formadores de professores, ele deve 

conter as características que foram apontadas por alguns autores (Stein et 

al., 1999; Loucks-Horsley & Matsumoto, 1999), que congruentes aos demais 

referenciais teóricos ressaltados no Capítulo 2 auxiliaram-nos a construir a 

tabela de pré-análise (p:130).  

Com isso, abaixo apresentamos os dados, relacionando-os com a 

tabela 1 (p.130): 
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E3 – r(02/05/2000) 

 

1) G1 – ....dociê do material... 

2) C1 -   A inscrição garante que vocês tenham 
certificado de participação (algum congresso) ENDIPE 
final de maio. Lourdes quer fazer inscrição. 

3) D5 –Desse projeto eu tenho o certificado. 

4) C1- Posso assinar certificado. 

(...) 

(C1 faz um breve silêncio para em seguida anunciar 
uma ótima notícia ao grupo) 

5) C1 – “Concedido o projeto por dois anos. Pedido 
inicial concedido, aguardar contrato”. 

(C1 foi entrevistada na FAPESP e traz o resultado para 
o grupo) 

6) C1 – 8 kits para cada escola. 

 Vamos aguardar...  

O mais importante: 

 É uma grande vitória nossa, nós nos seguramos aqui 1 
ano trabalhando sem ganhar nada, vocês se 
esforçando; está certo, que até “certo ponto” é trabalho 
da Delegacia (Diretoria) de Ensino, mas isso requer um 
esforço adicional, tanto de vocês, quanto meu - não 
porque isso faz parte, a minha jornada inclui horas de 
pesquisa. Eu também vou continuar sem ganhar nada, 
mas eu já tenho meu salário, que é uma maravilha, nós 
estamos tão satisfeitos que estamos até em greve... 

7) D8 – É, até em greve. 

8) C1 – Então é isso gente, a notícia é boa, depois que 
eu for chamada para assinar o contrato aí vamos fazer 
uma festa, hein! 

(Todas falam demonstrando euforia) 

(todas)...é, tem que comemorar!... 

(Risos). 

9)C1 – gente, dois anos de trabalho é um ótimo tempo 
para nós caminharmos em muitas  direções. 

Para nós caminharmos quanto ao aperfeiçoamento 
individual, cada uma de vocês, eu também. E também 
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a gente trabalhar na direção do que? Qual é o nosso 
objetivo principal? 

De uma melhoria do trabalho nas escolas. 

Eu realmente estou muito satisfeita, estou muito 
contente. 

Eu trouxe aqui uma cópia, corrigida, a correção é 
pequena, era só mudar o nome da escola. 

10) D4 – Precisa corrigir o nome da escola e colocar o 
nome da diretoria, Leste 3. 

11) C1 – É verdade! Vou deixar com você D4, você 
precisava tirar uma cópia. Depois você me devolve. 

12) D4– É, então vou tirar hoje. 

13) C1 – Outra coisa, a reunião, dia 27/03 em que a D3 
ficou de nos trazer o resumo. 

14) C1 – Eu li o seu projeto. Está muito bom (sobre 
arquivo enviado pela  internet) 

15) C1 – Ao pessoal que vai apresentar o trabalho, 
antes de ir ao ENDIPE eu vou ajudar – apesar de que 
vocês já fizeram a apresentação, eu vou olhar 
novamente. 

16) D4– Eu quero pedir...é que  não consegui entender 
um item. 

17) C1 -  Está bom! 

18) D5 – A gente tem que saber se vai ser 
transparência ou power point.(quanto à apresentação 
no Encontro). 

19) C1 – Eu acho bom contar só com transparência. 
Quando tem muito... 

20) D8 -  E a gente leva num disquete, se tiver lá a 
gente usa. 

21) C1 – É que os painéis ocorrem paralelamente, eles 
não vão ter um data-show para cada um. 

 

No episódio acima, dois fatores destacam-se logo de início. O 

primeiro é a possibilidade de participação das ATP em congressos 

(Estratégias e estruturas, tabela 1, p.130), nesse caso no Encontro Nacional 

de Didática e Prática de Ensino do ano de 2000. O segundo é a aprovação 
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do apoio financeiro por parte da FAPESP, o que favoreceu, sem dúvida, a 

implementação da inovação nas escolas.  

Considerando o primeiro fator, ressaltado acima, salientamos a ação 

colaborativa entre a universidade, no papel da C1, como coordenadora do 

projeto e orientadora do trabalho das ATP nos congressos (fala 15): 

 

 

 “Ao pessoal que vai apresentar o trabalho, antes de ir 
ao ENDIPE, eu vou ajudar . Apesar que vocês já 
fizeram a apresentação, eu vou olhar novamente”. 
 

 

 

Como uma estratégia para oferecer condições das ATP organizarem 

as informações para resultar em aprendizado, o incentivo à participação em 

Encontros (tabela 1, coluna C, p.130) é uma estratégia utilizada pela C1: 

 
“Oferecimento de pesquisas sobre a própria prática, 
assim como incentivo à participação em encontros 
científicos para apresentar resultados”.  
 
 
 

Por conseguinte, na fala 15, C1 oferece auxílio para orientar os 

trabalhos que serão apresentados pelas ATP no ENDIPE 2001, na etapa 

final da construção deles. Apesar dos trabalhos já terem sido apresentados 

no LaPEF, para o grupo das ATP, C1 oferece mais uma oportunidade para 

revisão. Consideramos que este fato fortalece a confiança das ATP na C1, 

sendo que elas próprias estarão auto confiantes com relação às próprias 

participações. A Estratégia do incentivo ao trabalho das participantes no 

Contexto do objetivo do projeto, é verificada na fala 9, C1, ressaltada abaixo: 
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“...gente, dois anos de trabalho é um ótimo tempo para 
nós caminharmos em muitas  direções. 
Para nós caminharmos quanto ao aperfeiçoamento 
individual, cada uma de vocês, eu também. E também 
a gente trabalhar na direção do que? Qual é o nosso 
objetivo principal? 
De uma melhoria do trabalho nas escolas. 
“Eu realmente estou muito satisfeita, estou muito 
contente...” 

 

 

O entusiasmo, uma estratégia de incentivo aos participantes, com o 

qual  C1 conta ao grupo sobre a concessão do apoio financeiro pela 

FAPESP à implementação do projeto nas escolas torna-se evidente na fala 

5. Inclusive ressaltando a possibilidade da aquisição de materiais, no caso 

da fala 6, que conta sobre a aquisição de oito “kits” para cada escola. 

Vale lembrar que fazem parte dos “kits”, uma série de equipamentos e 

materiais que auxiliam na prática das 15 atividades do Conhecimento Físico 

(Carvalho et al., 1998) que estão compreendidas no projeto. 

Ressaltamos que no início da implementação do projeto, no ano de 

1999, muitas dessas atividades foram realizadas nas escolas, pelas 

professoras de ciências, a partir da utilização de materiais de baixo custo. 

Para citar um exemplo dessa etapa, apresentamos um trecho de uma 

das aulas de ciências por uma professora da escola EE Eduardo Prado que 

acontecera no primeiro semestre de 1999 (Curiel, 2001), sob orientação da 

ATP D4. Compreendendo 20 professores, dos quais 13 participaram 

efetivamente da implementação do projeto em salas onde existia o sistema 

de inclusão:  DM (Deficientes mentais) e DA (Deficientes auditivos): 
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E4-ac(05/06/1999) 

 

 

Professora: Vamos ver quem consegue carregar o 
maior número de “pedrinhas” num barquinho sem 
deixá-lo afundar... 
(Os alunos trabalham em grupos e começam a fazer os 
barcos a partir de dobraduras no papel; colocam, então 
as pedrinhas sobre ele, mas em grande quantidade, de 
forma que o barquinho chega a afundar). 
A professora intercede para auxiliar os alunos:  
Professora: O que precisa ser feito para ele não 
afundar? 
Aluno 1( responde): E se fizer um barco maior? 
Aluno 2: ...e se a gente dobrar as laterais do papel? 

           (Escola Eduardo Prado, terceira série, 
05/06/1999) 

 

 

 

No trecho de uma aula apresentado acima, a professora participante 

do projeto, realiza com os alunos da terceira série a Atividade do Barquinho, 

uma das 15 atividades de investigação do Conhecimento Físico (Carvalho et 

al., 1998). Considerando que nessa época o auxílio financeiro da FAPESP 

ainda não era realidade. Dessa forma, ao invés de arruelas metálicas, a 

professora utiliza pedrinhas pequenas, o que não interferiu no objetivo da 

atividade. 

É preciso ressaltar que algumas das atividades são mais complicadas 

de serem realizadas sem o material oferecido pelo kit, como por exemplo “A 

atividade do imã” e a  “Atividade do Pendulo” (anexo). 

O apoio financeiro é tido nas pesquisas em ensino como parte 

importante do Contexto (tabela 1, p 130). Dessa forma, ressaltamos que no 

caso do projeto em análise, o apoio financeiro tornou possível: a participação 

das ATP em Congressos e Encontros; a realização dos quatro Encontros 

Anuais (Capítulo 1; tabela 1, p.130; tabela 2, p. 143), um momento relevante 
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para a reflexão sobre as ações e resultados das mesmas, por todos os 

participantes no Contexto do programa de integração - Universidade de São 

Paulo, as Diretorias de Ensino e as Escolas envolvidas no Processo; entre 

outros. 

 

Como ressaltamos no item 3.4.1, Capítulo 3 desse trabalho, a seleção 

dos episódios para análise deu-se por três pontos principais, sendo que o 

primeiro deles aparece na reunião que faz parte do próximo episódio.  

Trata-se de uma reunião onde novas participantes estão chegando, 

convidadas por algumas das ATP para fazerem parte do grupo de pesquisa 

em substituição às que foram exercer funções em outros setores da 

estrutura educacional do ensino público.   

O interessante nesse episódio é a apresentação da Coordenadora, 

que ressalta aspectos importantes relacionados ao Contexto do programa. 

 

 

E5 – r(19/08/2003) 

  

Tomam parte nessa discussão, a coordenadora do grupo C1; a 

pesquisadora que realizou o presente trabalho, M1, além das outras alunas 

do curso de Pós-graduação da universidade: M2 e M3; quatro novas 

integrantes D14, D15, D16 e D17; além de outras mais antigas no grupo, as 

ATP D9 e D10, D6; além da D4, que chega atrasada para participar da 

reunião.   

 

1)C1 - Bom gente, então podemos começar? 

2)C1 – Quero dar “boas vindas” oficialmente às novas e 
agradecer a presença das antigas (risos); mas não em 
idade, não é? 

(as participantes riem) 
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C1 prossegue: 

3)C1 – É, esse nosso projeto, esse nosso grupo tem 
uma história muito interessante. É um grupo que está 
trabalhando desde 99. Eu falei algumas coisas sobre a 
história do grupo, no último “Encontro Geral” , vocês 
estavam todas presentes. As novas (participantes) 
vieram? (Referindo-se ao Encontro Geral de 
24/06/2003)  

(Duas delas respondem afirmativamente, a terceira diz 
que não) 

4)C1 – Então, nosso grupo, ele se iniciou em 99 e em 
98 foi dado um curso aqui na USP para as ATP. Um 
curso que falava sobre as Atividades de Conhecimento 
Físico, no ensino fundamental. Terminado o curso, um 
grupo de ATP e a gente (referindo-se às demais 
participantes, alunas da Universidade).... tinha a 
D6..(referindo-se a uma das ATP, participante, que está 
no grupo desde o início, no curso em 98,  que nesse 
momento havia deixado a função de ATP voltando a 
ser professora).  

Essas ATP fizeram um convite para mim e para a C2, 
que gostariam de levar as idéias das atividades para a 
escola, e queriam nossa ajuda e aí nós começamos a 
realizar reuniões semanais desde 99. Em 2000, a gente 
organizou um projeto de pesquisa, pedimos 
financiamento para a FAPESP. A partir de então, nós 
estamos trabalhando, “Fase I”, “Fase II”, “Fase III”, 
iniciando hoje, aquilo que estou chamando de “Fase 
IV”. Então, nós já fizemos aniversário já, quatro anos e 
estamos seguindo no quinto, talvez no sexto ano (caso 
haja continuidade para o ano de 2004) e vamos ver 
como é que a gente caminha daqui para frente. É 
lógico que nosso grupo é um grupo que trabalha em 
cooperação, então nós fazemos aquilo que nós 
achamos que é importante fazer. Não existe algo que já 
esteja definido. As definições são feitas por nós 
mesmas. Nós escolhemos a nossa trajetória, nossos 
objetivos e vamos caminhar.  

Claro que na “Fase IV”(Capítulo 1), eu até coloquei 
aqui, depois eu vou comentar isso com vocês, mas a 
gente tem uma história, e essa história carrega uma 
evolução, alguns objetivos; e as pessoas que estão 
chegando hoje vão aos poucos se familiarizando. Nós 
temos um material, depois na hora do intervalo, mais 
ou menos por volta das três horas, eu vou mostrar o 
laboratório. 
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Nós temos ali arquivados os relatórios dos anos 
anteriores. Uma vez por ano a gente faz um relatório 
geral, de todo o nosso trabalho; envia para a FAPESP; 
que encaminha para um pesquisador da área de 
formação de professores. Esse pesquisador faz uma 
análise do nosso trabalho e com base nessa análise é 
decidida a continuidade ou não das bolsas, por 
exemplo.  

Eu enviei o último relatório em julho. Então, em geral, 
demora três meses para vir a resposta. Porém, nós 
concordamos em continuar nosso trabalho; 
independentemente da FAPESP dar continuidade nas 
bolsas ou não a gente vai continuar o trabalho. 

A expectativa é de que haja continuidade. Nos anos 
anteriores, em todas as renovações não houve 
problema. Eu gostaria, antes da gente iniciar...Eu estou 
colocando isso como pauta, mas depois fica aberto se 
alguém quiser sugerir outras coisas, em geral é assim 
nas nossas reuniões: eu coloco uma pauta, mas a 
gente é aberta às expectativas de vocês. Então,  eu 
queria, assim, que as novas se apresentassem um 
pouquinho e que as antigas falassem também, 
rapidamente em que momento da pesquisa se 
encontram e o que estão fazendo nesse grupo; o que 
vocês esperam do trabalho daqui para frente, certo? 

Você quer começar? 

(Referindo-se a uma das novas participantes) 

5)D14 – Olá eu sou  D14, sou coordenadora da escola 
A. e fiquei conhecendo o trabalho na escola com essa 
parte de ciências, com a ajuda da D9  e D10. Eu me 
sinto muito ansiosa para saber como é que vai ser. 
Sinto muita vontade e ansiedade para que tudo dê 
certo. 

6)C1- Ótimo. Que bom que nós temos uma 
coordenadora no grupo. Você também é 
coordenadora? 

7)D15 – Eu sou professora de Artes. 

8)C1 – Você é professora de Artes, ah...Isso é muito 
bom, nosso grupo, agora, eu chamo de grupo das ATP 
porque originalmente o grupo foi formado por 
Assistentes Técnico Pedagógicas e pesquisadoras. 
Agora, o nosso grupo está abrindo dentro da nossa 
evolução, da nossa história. A gente propôs em nossa 
última reunião que a gente abriria para professores, 
coordenadores, eventualmente para diretores. Então, 
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hoje nós somos um grupo heterogêneo e isso é muito 
bom, porque eu acho que a riqueza do nosso trabalho 
é que cada uma de nós pode dar a sua contribuição do 
local onde a gente trabalha, do ponto de vista... Por 
exemplo, você numa posição de coordenadora; você 
de professora de Artes; a D10, que também já 
chegou...É quase que uma velha participante da 
Diretoria. Eu tenho uma contribuição de pessoas que 
trabalham mais com pesquisa na Universidade. A D11 
que já tem um trabalho também diferente, ela é 
professora, mas trabalha de uma outra maneira, 
então,nós somos um grupo heterogêneo hoje e a nossa 
riqueza é, entre outras coisas a nossa 
heterogeneidade. Muito bom D15, eu também estou 
bastante ansiosa para a gente começar...temos muito 
trabalho a fazer. Eu vou passar para a próxima. 

Você?  

9)D16 – Eu sou D16, também coordenadora 
pedagógica. Estou tentando iniciar o trabalho na minha 
escola. Eu já organizei algumas coisas. 

10)C1 – Qual é a sua escola? 

11)D16 – B.M. 

12)C1 – Também da Centro-Oeste? 

13)D16 – Isso...Eu consegui alguns materiais. Tem 
uma das escolas que tem um material rico... 

14)D9 – É, ela pegou emprestado do R (ATP externo 
ao grupo), para conseguir lançar (apresentar)  os 
experimentos na escola. 

15)D16 – Também estou bastante ansiosa, e os 
professores que tinham marcado para fazer hoje a 
experiência ficaram muito bravos, “Ah! Eu só vim hoje 
para fazer a experiência” (imitando a fala de um dos 
professores da sua escola). 

Eu não quis fazer, porque tenho dois horários, das 
10:30 às 12:30; e depois das 12:30 às 14:30, aí faria só 
com um grupo!? Estragaria a surpresa! Mas tudo bem, 
eu faço na próxima terça-feira. 

16)C1 – Seus HTPC são de terça? 

17)D16 – Isso. 

18)C1 – E seus grupos de professores, são mais ou 
menos em quantos? 
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19)D16 – Tenho quatorze professores no período da 
manhã, 4 especialistas. E dez professores no período 
da tarde. 

20)C1 – Muito bem D16. E você (para D17)? 

21)D17 -    D17, professora de artes e colega da D6. 
Ela me fez o convite para vir a essa primeira reunião. 
Ela me contou mais ou menos o que vocês fazem: 
vocês investigam e eu já vim de lá para cá (a caminho 
da FEUSP) pensando em várias coisas. De que, na 
verdade, tudo está interligado, de que o trabalho que 
eu desenvolvo com alunos, atualmente adultos e 
adolescentes, mas já desenvolvi trabalho com crianças. 
É uma investigação no sentido de as atividades 
estarem ligadas à descoberta de cores, números, 
pesos e medidas. Na medida em que você propõe um 
trabalho de modelagem, está também trabalhando a 
questão de transformação da matéria... 

22)C1 – Olha D17, nós estamos aqui, a idéia é de nós 
extrapolarmos os limites do ensino de Ciências para 
outras áreas. É uma idéia que surgiu com o grupo da 
D5, que hoje não está presente, da Diretoria Centro–
Oeste. Na medida em que ela foi trabalhando na 
Diretoria, ela teve essa idéia, que a gente deveria 
pegar não só o ensino de Ciências, mas trabalhar a 
Ciência com relação à questão da composição de 
textos; com a organização de textos; então a Língua 
Portuguesa e também das Artes. 

(...) 

23)C1 – M1...pedindo para que a M1 apresente-se. 

23)M1 – Sou M1. Fui professora do Ensino Médio por 
seis anos, e aí eu pude ver de perto os problemas do 
ensino, da formação dos professores. Com essa idéia 
entrei no mestrado (curso). Minha pesquisa foi sobre 
um grupo de professores do Ensino Médio, professores 
de Física. Como resultado, constatei entre outros 
aspectos, que quando o trabalho é realizado em 
equipes de professores que possuem um mesmo 
objetivo no ensino, a inovação é mais facilmente 
implementada em sala de aula. Quando terminei o 
mestrado, entrei no grupo das ATP. Tenho lido muitos 
artigos sobre o trabalho colaborativo. Por ser um grupo 
heterogêneo, a formação de cada um é diferente, mas 
por trás disso existe um objetivo único de melhorar o 
ensino. E meu trabalho no doutorado é acompanhar 
esse grupo; sua evolução; o trabalho de vocês na 
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escola; o que acontece com o lado profissional de cada 
um de vocês. 

24)C1 – É, assim que o seu trabalho estiver mais 
delineado, você (M1) deveria fazer uma apresentação 
para o grupo, ao mesmo tempo em que a M1 participa 
do grupo, ela pesquisa o grupo. Pesquisa no sentido de 
encontrar dentro de nossas trajetórias onde que a 
gente avança. O (trabalho de pesquisa) da M2 é 
parecido também, só que o da M2 é com relação aos 
professores, e a M1 está focalizando mais nos 
participantes do grupo. 

Nesse tipo de trabalho, nós estamos pesquisando e 
sendo pesquisados, ao mesmo tempo em que a gente 
é formador de professor, também estamos nos 
formando. O trabalho de pesquisa é um trabalho que é 
uma modalidade específica de pesquisa, que se chama 
pesquisa-ação. A gente realiza ações e investiga as 
ações...É uma forma de fazer pesquisa em educação. 
 

 

A reunião inicia-se com a C1 contando sobre o Processo do projeto, 

desde seu início em 1999, até aquela data da reunião, 19/08/2003.  

Essa abordagem é realizada para que as novas participantes tenham 

uma idéia geral sobre fatores importantes do processo. Além disso, trata-se 

de um momento relevante para as antigas participantes, com relação à 

oportunidade de refletir em relação a todo o trabalho já desenvolvido desde 

o início de 1999. 

Para apresentar alguns aspectos importantes ressaltados na tabela 1 

(p.130), referentes ao programa de desenvolvimento profissional das ATP, 

demos um salto de três anos, para mostrar, entre outros, que o fato do 

estímulo apresentado pela C1 às participantes, é predominante em 

quaisquer que sejam seus momentos de atuação. 

Além de ser um fator já ressaltado anteriormente, durante a análise 

dos dados no episódio E3-r(02/05/2000), o apoio e incentivo da 

coordenadora é um fator relevante no processo (tabela 1, p.130, coluna C) 

aparecendo ainda após   três anos do episódio anterior, E4-r(19/08/2003). 
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Podemos ainda considerar outra fonte de dados, que fornece mais um 

indício do fato acima ressaltado. Dessa forma, no caderno de campo da 

pesquisadora M1( página 109, volume 1), encontramos: 

 

 

“Hoje compareceram mais três participantes, são de 
Diadema, mas não são ATP; uma delas, D16 é 
coordenadora. C1 fez um resumo rápido sobre a 
origem do projeto e demonstrou estar tão 
entusiasmada quanto no primeiro dia.” 
                            (Caderno de campo, v.1, p.109, 19/08/2003) 

 

Retomando a análise do episódio E4-r(19/08/2003), quando a partir 

da fala 4, C1 inicia a descrição sobre o início do processo desse projeto. O 

que é contextualizado pela coordenadora, fora descrito no Capítulo 1, desse 

trabalho, além de tomar parte também das informações da tabela 2 (p. 143),  

criteriosamente elaborada. 

Podemos ainda considerar na fala 4, linha 16, a informação de que o 

grupo trabalha em cooperação, caracterizando que não se trata de uma 

coordenação autoritária e convencional, onde as regras são tácitas e 

dificultam a participação e tomada de consciência dos participantes.  

 

“É lógico que nosso grupo é um grupo que trabalha em 
cooperação, então nós fazemos aquilo que nós 
achamos que é importante fazer. Não existe algo que já 
esteja definido. As definições são feitas por nós 
mesmas. Nós escolhemos a nossa trajetória, nossos 
objetivos e vamos caminhar!” 

 

Ou, ainda se considerarmos a linha 39 da mesma fala (4), proferida 

ainda pela C1: 

 
“..Eu estou colocando isso como pauta, mas depois fica 
aberto se alguém quiser sugerir outras coisas, em geral 
é assim nas nossas reuniões: eu coloco uma pauta, 
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mas a gente é aberta às expectativas de vocês. Então,  
eu queria, assim, que as novas se apresentassem um 
pouquinho e que as antigas falassem também, 
rapidamente em que momento da pesquisa se 
encontram e o que estão fazendo nesse grupo; o que 
vocês esperam do trabalho daqui para frente, certo? 

                                                                     

 Em conformidade com as características apresentadas na tabela 1, 

em nossa pré-análise, salientamos um dos “aspectos do programa em 

análise” (tabela 1, coluna C, p.130): 

 

 

“A elaboração da agenda de discussão e do programa 

das atividades é um processo interativo entre formador 

e os professores e no grupo de pesquisa, pelo 

coordenador e pelos formadores”.  

 

 

A proposta de um modelo de desenvolvimento profissional, proposta 

por Stein et al. (1999), ressalta como relevante que um programa, dentro de 

um novo paradigma, tenha entre outras características, a elaboração da 

agenda de forma coletiva e não mais centralizada no coordenador do 

programa. 

Nenhum argumento seria mais “preciso” com relação ao que nos 

afirma Imbernón, com relação a essa estratégia da coordenadora do grupo: 

 

 

“Ser um profissional da educação significará participar 

da emancipação das pessoas. O objetivo da educação é 

ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes 
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do poder econômico, político e social. E a profissão de 

ensinar tem essa obrigação implícita”.     

                                                           Imbernón 

(2000:27) 

 

Nesse sentido, o programa, objeto de parte de nossa pesquisa, 

parece atender a esse quesito. 

Um outro fator que ressalta outros pontos favoráveis à possibilidade 

de propiciar desenvolvimento profissional das participantes é a 

heterogeneidade, tanto da formação acadêmica quanto com relação às 

funções desempenhadas por cada uma das participantes na estrutura 

educacional. 

Vale ressaltar que esse tipo de diversificação aconteceu a partir de 

2002, quando entraram para o grupo, as ATP da disciplina de Língua 

Portuguesa e Artes em substituição àquelas formadoras de professores que 

deixaram a equipe para assumir outras funções na estrutura publica do 

ensino. 

Inicialmente, como C1 afirma na fala 8: 

 

“...porque originalmente o grupo foi formado por 

Assistentes Técnico Pedagógicas e pesquisadoras. 

Agora o nosso grupo está abrindo dentro da nossa 

evolução, da nossa história”. 

 

 

Na etapa em que o episódio acima se refere, a diversificação 

acontece tanto pela formação acadêmica quanto pela diversidade na função 

desempenhada, tal como: coordenadora, diretora e professora. 

A participação no grupo de uma diretora e uma coordenadora aparece 

como um fator propício a ocorrer a irradiação do projeto.  
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Por outro lado, lembramos que o apoio da direção da escola é um 

elemento importante, como ressaltado por Fullan (1982). Desta forma, 

quando existe apoio da direção temos grandes chances de que a 

implementação da inovação tenha bons resultados. Podemos considerar 

ainda a contribuição do apoio da direção da escola, para o desenvolvimento 

profissional do professor ou ainda, do formador do professor. Relembrando 

Nóvoa (1992): 

 

 

“As escolas não podem mudar sem o empenho 

dos professores; e estes não podem mudar sem uma 

transformação das instituições em que trabalham. O 

desenvolvimento profissional dos professores tem de 

estar articulado com as escolas e os seus projetos”. 

 

 

Torna-se evidente que o programa em questão em nossa análise 

apresenta esse aspecto como um fator relevante sendo, portanto congruente 

com o argumento acima, já que se originou da  integração de ao menos três 

fundamentais setores da estrutura educacional: a universidade, as diretorias 

de ensino e as escolas.   

  

Retornando à reunião de 02/05/2000, agora em outro episódio, para 

apresentarmos o processo através do qual o conteúdo específico de física 

era abordado, de forma que as ATP pudessem compreender melhor os 

fenômenos que estão por trás das atividades do conhecimento físico.  
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E6-r(02/05/2000) 

 

 

A coordenadora C1 inicia a discussão perguntando sobre o resultado 

do trabalho que aconteceu na reunião anterior: 

 

1) G1 - A gente fez a reunião, sobre luz e sombras e do 
conteúdo específico: sombras, sombras iguais, e aí a 
gente ficou discutindo esse assunto, sobre a parte 
teórica das experiências (3 experiências) . 

2)C1 - Isso, e aí vocês deram conta de discutir as 
dúvidas? Se essa dinâmica foi boa; repetir em outro 
tema. 

3) D8 - Achei ótimo! 

3) D6 - Gostei, achei legal! 

4) D5 - ficaram algumas dúvidas para a gente 
pesquisar, mas eu não tive tempo. 

5)  D2 - Sobre o arco-íris. 

6) C1 -  O arco-íris...e por que surgiu essa dúvida? 

7)D2 – Eu que perguntei... 

C1 – Eu vou dar uma dica: no PSSC (livro de um 
projeto de ensino de física), se eu não me engano, no 
vol II.  

8) C1-Vocês sabem o que é o PSSC? 

9) D3 – ( Hum..hum ) 

10) C1- Faz uma gentileza, pega um volume lá, 
conforme for... 

Vocês têm uma discussão boa sobre a formação do 
arco-íris que está relacionada à refração. 

11)D5 - As cores, tudo bem, mas por que  forma o 
arco? 

12)D4 -  O formato do arco, a gente não conseguiu 
achar. 

13) C1 - É, eu sei. 

14) D3 - Tentamos achar e não encontramos. 

15) C1 – O que ficou mais de dúvida? 



 210  

16) D5 - Aliás, eu acho que clareou bastante com as 
explicações das meninas (G1 e G2). Elas faziam e 
explicavam como se estivessem explicando para uma 
criança, assim... 

(risos) 

17) C1 – Vocês se sentem mais seguras com relação 
ao assunto? Para discutir com as professoras? 

18) (todas) – Sim. 

21)D5 -  Explicação das sombras, não é? Elas deram. 

22) D8 - porque para a criança é complicado, porque a 
sombra é tridimensional... 

23) D7 - Muito legal, por que ela preenche todo o 
espaço, então quando você vê ela refletindo você vê 
todo espaço preenchido, 

(discutem sobre as sombras e mostram...) 

24) D3 - É isso que elas explicaram, clareou bastante. 

25)D5 - Dá a impressão que a sombra é plana, que ela 
não ocupa todo o espaço. 

26) D2 – É tem uma região não iluminada, todo espaço 
não iluminado. 

27)C1 - Muito bom... 

 

 

Incontestavelmente, as participantes necessitam ampliar seus 

conhecimentos sobre o conteúdo específico, ou seja, os temas de física 

compreendidos nas “atividades do conhecimento físico. Esse é um outro 

aspecto relevante, apontado por Bell (1998). Segundo a autora, o fator 

segurança é um motivador para que uma inovação seja implementada com 

sucesso e isso se torna possível quando o programa oferece apoio aos 

participantes quanto a ampliar seus conhecimentos com relação ao 

conteúdo específico 

As oportunidades para que isso acontecesse, no contexto desse 

programa, foram oferecidas pela universidade de diversas formas no 

processo. Uma delas era por meio de seminários participativos orientados 
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pelas G1 e G2, alunas do curso de Física da USP e participantes do mesmo 

grupo de pesquisa colaborativa. 

O termo seminário participativo surgiu pela necessidade de 

caracterizar um seminário interativo, onde todos participam, inclusive com as 

atividades do conhecimento físico presentes.  

Ainda sobre o aspecto conteúdo, que as ATP ressaltaram como um 

aspecto relevante durante o episódio E1-r(02/05/2000), selecionamos um 

trecho de um dos relatórios individuais de uma das ATP que fazia parte da 

discussão no episódio principal 

 

“...as ATP das diferentes Diretorias foram convidadas a 
assistir às aulas do curso de mestrado  da Profa Maria 
Lúcia Vital dos Santos Abib intitulado Formação de 
Professores de Ciências, às terças-feiras no período 
das 14:00 às 18:00, para avançar no conhecimento da 
fundamentação teórica buscando compreender, refletir 
e dar explicações para as nossas questões de 
pesquisa”. 

                                                                         (Bortolozzo, 2002:3) 

 

 Uma outra oportunidade oferecida pela universidade no contexto do 

projeto de integração acontecia durante os encontros anuais dos 

participantes do projeto.  Nesses encontros, aconteciam palestras 

abordando o objetivo do ensino de ciências no ciclo fundamental. Uma delas 

aparece em parte do relatório de uma das ATP participantes do grupo de 

trabalho colaborativo: 

 

“A palestra Alfabetização Científico-Tecnológico: uma 
Perspectiva para o Ensino de Ciências nas Séries 
Iniciais (Maurício Pietrocola) abordou a necessidade de 
usarmos o ensino de ciências na alfabetização desse 
aluno, para que o mesmo seja capaz de ler e entender 
os fenômenos que são abordados através da mídia e 
dessa forma poder participar ou fazer um juízo de 
valores sobre o assunto,  e dessa forma nos 
remetemos a citação de (Freire, 1975:30) “Aprender a 
ler e a escrever deverá ser uma oportunidade para que 
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o  homem saiba qual é o significado verdadeiro de  
falar a palavra, um ato humano que implica reflexão e 
ação. Deveriam ser considerados como um direito 
humano primordial e não o privilégio de poucos. Falar 
uma palavra não é um ato verdadeiro se não está ao 
mesmo tempo associado com o direito de  “expressar a 
si mesmo”, criando e recriando, decidindo, elegendo e 
finalmente participando do processo histórico da 
sociedade”.  

                                                                 (Curiel, 

2002:7) 

 

Em seu relatório individual, uma das ATP ressalta o assunto da 

palestra relacionando-o a uma frase do educador Paulo Freire. Dessa forma, 

o aprendizado com o objetivo da construção do conhecimento num contexto 

social é uma característica que faz parte do projeto, como podemos verificar 

na tabela 1, p:130, onde encontramos uma das características do programa, 

ou seja, como parte do conteúdo a “Teoria do aprendizado que inclui fatores 

sociais e organizacionais”. 

 

Podemos ainda considerar os objetivos do trabalho de colaboração do 

grupo levando em conta os fatores sociais e organizacionais na teoria do 

aprendizado, se verificarmos as anotações da coordenadora C1 na lousa, no 

dia 01 de outubro de 2002 (Rodrigues, 2003:21), como ponto para discussão 

com as participantes: 

 

“Nossos objetivos: mudanças/ melhorar o ensino/ 

melhorar a escola/ melhorar as condições de vida.” 

 

Para identificar os limites do Programa em análise, verificaremos o 

aspecto conteúdo sob um outro olhar.  

Na entrevista concedida pela ATP D10, que entrou no grupo de 

pesquisa colaborativa, para substituir a D5, que mudara sua função dentro 
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da estrutura do ensino, não podendo mais dar continuidade a sua 

participação. 

 

 

E7 – e(15/08/2003) 
 
 
 

1) M1 - É, o que eu ouvi dos professores, lá do grupo 

da D4; é que no último HTPC de avaliação, ela queria 

que eles continuassem no projeto, faltava ainda 

algumas atividades e elas (professoras) falavam que 

não queriam mais continuar. Daí a um mês, eu gravei o 

primeiro encontro de Irradiação e foi totalmente ao 

contrário: as professoras todas entusiasmadas, 

adoraram  - “Ah, me empresta o material...me empresta 

o livro” – totalmente ao contrário das outras 

professoras, no encontro anterior (de avaliação, noutro 

grupo), e o que elas começaram a reclamar, é que não 

tinham tempo de estudar, não têm como fazer 

experiência, não têm local adequado para fazer 

experiência, não acham a chave do laboratório, todo 

mundo fala isso, engraçado... 

2)D10 – E tem outra coisa que eu lembrei: no último 

encontro também, que foi a questão do 

“reflexo”(atividade dos espelhos), uma coordenadora 

falou assim - mas precisa de embasamento teórico, a 

gente não é físico, químico, biólogo... 

3)M1 – Isso. 

 4)D10 – Porque eu não tenho esta formação, aí eu 

falei assim, mas a concepção da proposta realmente é 

essa, que você possa construir o conhecimento. 
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O professor não pode ter medo de dizer assim, “olha eu 

não sei, e agora vou procurar, vocês procurem, vamos 

ver quem acha primeiro a resposta”;  e essa resposta 

não precisa ser definitiva, ainda mais nas séries 

iniciais, que talvez você não consiga explicar um 

fenômeno talvez mais complexo, pode ter uma 

resposta muito simples e que ela pode depois ser 

completada ao longo dos anos. 

 

 /.../     

  

Essa entrevista foi concedida pela ATP D10 que acabara de somar-se 

ao grupo de pesquisa colaborativa. Na fala 1, a pesquisadora M1 descreve o 

que presenciara quando gravava em vídeo a prática da D4, na DRE-Leste-3 

em Guaianazes. Foram dois momentos distintos que serão abordados mais 

adiante quando apresentarmos o acompanhamento de um dos sujeitos mais 

de perto. 

O tema que entra na discussão é o comportamento dos professores 

frente a alguns obstáculos que surgem na implementação da inovação. 

Assim, na fala 2 a D10 conta sobre sua participação no ultimo 

encontro dos participantes e convidados do projeto. Nessa oportunidade, a 

D10 apresenta seu ponto de vista quanto os argumentos de alguns dos 

participantes quanto ao “embasamento teórico” para realizar a atividade que 

envolve a “reflexão da luz” (anexo). 

Esse tema, “embasamento teórico” fora tema de momentos das 

reuniões que aconteceram no LaPEF, com o grupo de pesquisa 

colaborativa. Onde se discutia esse assunto sob diferentes enfoques, um 

deles dava conta que a proposta era a metodologia de construir o 

conhecimento, tal como na fala 4 da D10: 

 



 215  

 “...mas a concepção da proposta (do projeto) 

realmente é essa, que você possa construir o 

conhecimento”. 

 

Esse fora um limite do projeto nas escolas, e algumas vezes durante 

as reuniões.  Por outro lado, a questão do erro tão bem levantada pela ATP 

D10, que estava recém-chegada no grupo de pesquisa colaborativa também 

era um fator predominante. Sobre esse aspecto Schön (1992) ressalta que  

o professor precisa saber lidar com uma situação de incerteza e que “estar 

aberto para encarar os próprios erros também é algo estimulante e 

necessário, caso o professor queira manifestar-se como um profissional 

reflexivo”.  

       5)M1 – E aí você vai entrar no projeto... 

6)D10 – Ah, vou entrar... 

7)M1– Quer dizer, já está, não é? 

8)D10– É, já estou...(risos) 

A minha única preocupação é dar conta, não é 

insegurança, é como eu não tenho essa experiência de 

trabalhar com o professor, eu não sei como é que eles 

reagem; com o aluno, acho que seria mais fácil, agora 

com o professor... 

9)M1– Eu acho,  meu ponto de vista, vai ajudar muito 

você estar aqui no grupo e atuar com as professoras. 

10)D10  – Ai que bom, tomara... 

11)M1 – Que aqui a idéia é diferente, não é impor as 

coisas, é mostrar que aquilo é interessante, levar para 

a sala de aula...não sei se é assim que a diretoria 

trabalha com as professoras. 
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12)M1 – E eles não vão acompanhar na escola se o 

professor está usando aquilo ou não, não digo aqui o 

nosso projeto, um outro projeto. 

13)D10 – Não, a proposta é ir mesmo na escola, mas 

eu acho que isso é um ritmo muito lento,  porque na 

realidade, o professor não trabalha só com esse projeto 

dentro da proposta da escola, então é assim, você 

propõe agora e talvez só vai caminhar daqui uns dois 

meses, tem o projeto “Prevenção também se 

ensina”...A gente fez uma capacitação acho que em 

abril ou maio, e das propostas que eles enviaram 

somente agora em setembro que eles vão ter tempo de 

começar a trabalhar ou de colher alguns resultados, 

então, é um trabalho demorado porque não é só isso 

que eles fazem na escola, eles fazem um  monte de 

coisas ao mesmo tempo 

 

Um outro fator  limitante trata-se da enorme quantidade de projetos 

que são introduzidos no cotidiano das escolas, sobrecarregando os 

professores; assim como nas DRE, sobrecarregando as ATP. 

Esse fora um fator que dificultou inclusive a questão do 

aprofundamento teórico oferecido de diversas formas para as formadoras de 

professores de ciências, mas que por diversos fatores, entre eles esse 

ressaltado na fala 13, pela D10, parecia ser o mais importante.  

Para apresentar uma das oportunidades de aprofundamento teórico, 

principalmente com relação aos aspectos da metodologia de pesquisa, o que 

por sua vez, limitou também a questão da atividade de pesquisa sobre a 

prática por parte das ATP. 

Inúmeras pautas, escritas na lousa de giz pela coordenadora C1, não 

passavam da discussão na reunião do dia: os estudos teóricos com respeito 

ao projeto de ação de formação, tanto dos professores quanto dos 

formadores de professores de ciências; conhecimento sobre os métodos de 
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pesquisa; conhecimento dos processos de aprendizagem dos professores; 

conhecimento sobre os processos de aprendizagem das crianças; além dos 

conhecimentos de física (caderno de campo, v.1, p179). 

 

4.4 – Síntese da análise sobre os limites do programa de 

desenvolvimento profissional 

 

O programa de desenvolvimento profissional, ora em análise 

apresentou aspectos que corroboram com a tabela1 (p:130), de forma que 

as características Conteúdo, Processo, Estratégias e estruturas além do 

Contexto, estão contempladas e distribuídas nos diferentes episódios 

apresentados acima. 

Numa síntese, abaixo apresentamos o que cada um dos episódios 

ressaltou com maior importância: 

 

● O episódio E3-r(02/05/2000) – auxílio financeiro pela FAPESP; 

participação do grupo coletiva ou individualmente nos Encontros e 

Congressos; Auxílio da coordenadora C1 em relação à orientação dos 

trabalhos; entusiasmo e incentivo proporcionado aos participantes;  

 

● O episódio E4–ac(05/06/1999) – Seguimento de aula na Escola 

Eduardo Prado, apresentando a possibilidade da proposta das atividades do 

conhecimento físico serem colocadas em prática com materiais simples e de 

baixo custo. Apesar de que, o financiamento possibilita a participação do 

grupo em Congressos e Encontros, entre outros. 

 

● O episódio E5–r(19/08/2003) - Apresentação do Projeto para as 

novas participantes, nesse item, claramente o contexto e o processo do 

Programa tornam-se evidentes, tal como na tabela 1 (p.130); a existência de 

material documentado arquivado no laboratório, parte do processo; 

heterogeneidade do grupo. Todos os fatores ressaltados encontram-se 

discriminados na tabela 1 (p.130). 
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● O episódio E6 –r(02/05/2000) – oferecimento de oportunidades para 

conhecimento de física, conteúdo específico; oferecimento de oportunidades 

de conhecimento sobre os aspectos sociais e organizacionais 

proporcionados pela metodologia, conhecimento pedagógico. 

● O episódio E7 – r(15/08/2003) – entrevista com uma iniciante no 

grupo, ATP D10, que apesar de estar entrando no grupo, já parece ter 

conhecimento sobre a metodologia, utilizando argumentos que dão suporte a 

seus pontos de vista; traz a tona na entrevista problemas que foram 

limitantes em alguns momentos da implementação da inovação por parte 

das atividades do conhecimento físico. 

Alguns dos obstáculos enfrentados pelo programa de 

desenvolvimento profissional dão conta que as ATP são extremamente 

atarefadas, por outro lado, elas próprias enfrentam obstáculos para 

implementar uma inovação. Numa das entrevistas concedidas por uma das 

ATP, ela ainda apresentou um obstáculo que tem tornado difícil qualquer 

implementação de projeto nas escolas públicas, por parte dos professores, e 

as orientações técnico-pedagógicas, nas DRE : suspensão das atividades 

por conta de alguma festividade: 

 

“Eu já marquei duas vezes. Marquei a semana 

passada, daí a Ive virou e falou assim: não eu 

acho melhor você desmarcar porque vai ter a 

“passeata da Paz”, todos os coordenadores vão 

estar envolvidos...” 

                            (ATP D4 – Entrevista em anexo) 

 

No caso acima, D4 ressalta sua dificuldade em marcar uma reunião 

de  HTPC para dar continuidade ao processo de implementação do projeto. 

Um outro fator importante fora a troca de ATP ao longo dos seis anos 

de implementação do projeto nas escolas. A grande mobilidade na troca das 

funções ao longo desse tempo, tornou inviável a evolução do projeto numa 

só direção. 
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Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

 

Nosso problema de pesquisa consistiu em conhecer como um 

processo de pesquisa colaborativa, que compreende a reflexão sobre a ação 

como eixo de desenvolvimento e que implica intervenções e ações de 

construção no local de trabalho, permite conhecer e promover processos de 

desenvolvimento profissional dos Assistentes Técnico Pedagógicos. 

Considerando nossa hipótese, de que o programa de formação 

continuada de formadores de professores de ciências poderia promover 

desenvolvimento profissional nos participantes do grupo de pesquisa 

colaborativa, se fosse possível encontrar as características fundamentadas 

no trabalho de Loucks-Horsley & Matsumoto (1999), nos aspectos próprios 

do programa em análise, coluna C (tabela 1). 

Como ressaltamos anteriormente, durante o capítulo 3, nossa tabela 

de pré-análise (tabela 1, p.130) fora construída levando em consideração os 

referenciais indicados por Stein et al.(1999) além de todos os demais, que 

uma vez integrados deram significado à coluna “B”, que apresenta os 

aspectos através dos quais um programa possibilita o desenvolvimento 

profissional dos participantes. 

No entanto, a coluna C é a que nos apresenta maior interesse, já que 

ali estão presentes os aspectos que estão relacionados ao nosso programa 

de formação continuada dos formadores, objeto de nossa investigação. 

A partir de nossa análise, capítulo 4, pudemos evidenciar com 

diferentes fontes de dados, o aparecimento dos aspectos ressaltados na 

coluna C (tabela 1, p.130). Dessa forma, em acordo com Loucks-Horsley & 

Matsumoto (1999), assim como para Stein et al.(1999), o programa tinha a 
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maioria dos aspectos necessários para promover desenvolvimento 

profissional nos seus participantes. No entanto, é preciso lembrar dos limites 

desse contexto, pois estar no grupo não é o único pré-requisito, para que 

consiga desenvolver-se profissionalmente, além do grupo também. É preciso 

levar em consideração que os professores interpretam novas idéias e ações 

através de lentes resultantes de suas crenças e hábitos da prática (Stein et 

al., 1999). 

Como constatamos no episódio E1 em 27 de março de 2000, quando 

as ATP estavam realizando um levantamento com relação aos pontos 

fundamentais para que fosse possível desenvolver o trabalho, no contexto 

do projeto, junto as suas orientações técnicas nas DRE.  Só para lembrar, o 

trabalho desenvolvido pelas ATP nas diversas diretorias de ensino relaciona-

se à formação continuada de professores, nesse caso, no âmbito do ensino 

de ciência. 

Embora tenha sido uma característica predominante durante todas as 

reuniões e, principalmente, nos encontros gerais; o trabalho colaborativo fora 

um dos aspectos a destacar, tal qual nesse primeiro episódio. 

Vale ressaltar que o projeto já havia sido enviado para aprovação da 

FAPESP e que durante o ano de 1999, as ATP participantes já haviam 

implementado a inovação em alguma das escolas de suas respectivas DRE. 

Desta forma, as ATP já possuíam dados importantes, vivenciados na prática, 

propícios a re-elaborar um plano para o ano de 2000. 

Esse fato é ressaltado por Mizukami et al.(2002), que argumenta 

sobre o fato de refletir sobre a ação como um caminho para o 

aprimoramento da prática e a formação dos professores. Por outro lado, não 

podemos perder de vista as características do projeto, que se tratava de um 

projeto de parceria e de integração entre universidade, as diretorias 

regionais de ensino e as escolas. 
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Vale ressaltar que a proposta do projeto era atraente para os 

participantes, tal como argumenta D4 na entrevista concedida em 

09/09/2003.  

“136)D4- Eu acho assim, que é, não só a 

experiência. Você aprende um monte de coisas novas, 

física, mas não é só isso, mas realmente a proposta de 

trabalho mesmo, como é colocado... Você tem muita 

dúvida, de como se deve fazer, de como se deve dar 

aula, como trabalhar com os professores e eu... gostei 

desde o primeiro momento, sempre.” 

 

Como na fala 136 da primeira entrevista realizada com a ATP D4, 

“aprendia-se muito mais do que física”, o conteúdo específico; mas também 

o conteúdo pedagógico, nas reuniões no LaPEF. Para Furió (2002), os 

novos programas (modelos) de formação continuada devem levar em conta 

as idéias interesses e necessidades dos formandos; além disso, a proposta 

deve mostrar a existência de alternativas didáticas eficazes comparadas ao 

Ensino Tradicional. 

Considerando o trabalho de reflexão sobre a ação (Schön, 1992), 

podemos verificar na fala abaixo como a elaboração do plano de atuação 

para o ano de 2000 foi realizada, através não só da troca de experiências, 

mas também como um produto da reflexão sobre a prática. 

 

“14)D2 – E assim uma coisa muito...a atividade 

pela atividade; muito superficial, os professores, eles 

não devolviam aquilo legal, e quando a gente começou 

agora, nossa a coisa andou... Mas começamos pela 

teoria...” 
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Embora a coordenadora não estivesse presente na reunião do dia 

27/03/2003, o grupo mostrou que o trabalho nesse contexto apresenta 

autoridade descentralizada, além disso, notamos o quanto as ATP eram 

autônomas para realizar esse plano de ação do projeto. 

Dentre outros aspectos apresentamos abaixo uma síntese do que fora 

identificado durante a análise e que está presente também na tabela 

1(p.130). 

O programa de desenvolvimento profissional, ora em análise 

apresentou aspectos que corroboram com a tabela1 (p:130), de forma que 

as características Conteúdo, Processo, Estratégias e estruturas além do 

Contexto, estão contempladas e distribuídas nos diferentes episódios 

apresentados acima. 

 O episódio E3-r(02/05/2000) – auxílio financeiro pela FAPESP; 

participação do grupo coletiva ou individualmente nos Encontros e 

Congressos; Auxílio da coordenadora C1 em relação à orientação dos 

trabalhos; entusiasmo e incentivo proporcionado aos participantes;  

O episódio E4–ac(05/06/1999) – Seguimento de aula na Escola 

Eduardo Prado, apresentando a possibilidade da proposta das atividades do 

conhecimento físico serem colocadas em prática com materiais simples e de 

baixo custo. Apesar de que, o financiamento possibilita a participação do 

grupo em Congressos e Encontros, entre outros. 

O episódio E5–r(19/08/2003) - Apresentação do Projeto para as 

novas participantes, nesse item, claramente o contexto e o processo do 

Programa tornam-se evidentes, tal como na tabela 1(p.130); a existência de 

material documentado arquivado no laboratório, parte do processo; 

heterogeneidade do grupo. Todos os fatores ressaltados encontram-se 

discriminados na tabela 1 (p.130). 

O episódio E6 –r(02/05/2000) – oferecimento de oportunidades para 

conhecimento de física, conteúdo específico; oferecimento de oportunidades 

de conhecimento sobre os aspectos sociais e organizacionais 

proporcionados pela metodologia e conhecimento pedagógico. 
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O episódio E7 – r(15/08/2003) – entrevista com uma iniciante no 

grupo, ATP D10, que apesar de estar entrando no grupo, já parece ter 

conhecimento sobre a metodologia, utilizando argumentos que dão suporte a 

seus pontos de vista; traz a tona na entrevista problemas que foram 

limitantes em alguns momentos da implementação da inovação por parte 

das atividades do conhecimento físico. 

Os episódios enunciados acima contribuem para que nos 

certifiquemos que o programa era propício a promover o desenvolvimento 

profissional, na maioria dos quesitos necessários, apresentados a título de 

hipóteses inicialmente na tabela 1(p.130), coluna C, mas que foram 

confirmados pela análise de diferentes fontes. Principalmente com respeito 

ao que ressaltou Stein et al. (1999) e Loucks-Horsley e Matsumoto (1999). 

Por outro lado, não podemos deixar de refletir com respeito aos 

obstáculos enfrentados durante o desenvolvimento do projeto: A grande 

mobilidade com que as formadoras de professores assumem outras funções 

na estrutura escolar representou um empecilho para que houvesse 

continuidade a partir de um certo momento. Vale lembrar que todas as ATP, 

que inicialmente participaram da elaboração do projeto, complementaram a 

proposta do projeto que era levar as atividades do conhecimento físico para 

suas DRE. 

Podemos ainda ressaltar o grande sucesso que eram os encontros 

anuais, onde as (os) participantes de todas as DRE, encontravam-se para 

contar com muita empolgação o que havia acontecido durante a 

implementação do projeto em suas salas de aula. 

 

 

Com relação aos saberes construídos ao longo do processo, 

constatamos que o saber mais elaborado que surgira durante a reflexão das 

entrevistadas foi o relacionado ao trabalho colaborativo. Dessa forma, o 

trabalho no grupo, a troca de experiências, foi algo valorizado de forma 
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verbal. Tanto por parte das ATP, como por parte das professoras 

entrevistadas pela D4. 

Podemos evidenciar esse fato na fala de uma das professoras da 

escola HD, que participara do projeto desde 1999, entrevistada por uma das 

ATP: 

“O trabalho em grupo é rico, porque um dá 

uma sugestão, o outro acrescenta, o outro 

acrescenta, vai acrescentando, além da 

convivência em grupo, ainda as idéias juntam, 

reunidas aí o trabalho fica muito mais rico, do que 

se fosse individual, um contribui para o outro e 

tem aluno que se desenvolve muito nessa hora, 

às vezes ele entende melhor o que o colega fala, 

do que o professor falou. Então o trabalho em 

grupo é muito rico”. 

                                                                  (Mira, 09/2003) 

 

Algo que se torna claro é que, as ATP sempre participaram de cursos 

de formação continuada, elas próprias, proporcionados pela DRE, ou por 

outros setores da estrutura educacional. 

Embora tenham ampliado seus conhecimentos com relação a 

diversos conteúdos, foi no grupo de pesquisa colaborativa do LaPEF que as 

ATP puderam elaborar esses conhecimentos, uma vez que, somente nesse 

grupo, puderam contar com um acompanhamento sistemático de um 

especialista. 

Como podemos observar na fala de uma das ATP entrevistadas com 

relação a sua participação no projeto: 

 

“Aqui no projeto, acho que isso foi bom, essa 

discussão, essa coisa regular, que eu acho 
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importante para...eu acho que se eu não tiver, vai 

ficar muito difícil, porque eu chego aqui eu exponho 

minhas dúvidas, elas colocam, a gente discute, uma 

coloca uma coisa a outra coloca outra, fala de 

experiências...então isso acrescenta muito, ajuda 

muito, embasa muito a gente, então, eu acho que 

isso o projeto do conhecimento físico me ajudou 

muito, não só em relação ao conhecimento físico 

mesmo, porque acho que isso foi o de menos, mas 

em relação à formação, concepção, prática; essa 

discussão de clarear um monte de coisas que você 

tem dúvidas, isso sem dúvida o projeto ajudou e 

ajuda muito.” 

                             (D4, entrevista 09/09/2003) 

 

Considerando tanto a fala da ATP D4, como a da professora Mira, 

ambas após quatro anos no projeto (na época da entrevista), verificamos 

que o aspecto do trabalho colaborativo fora algo marcante e enaltecido pela 

participação, tanto no grupo das ATP, pela D4; quanto nas reuniões de 

HTPC, nas escolas, pela professora Mira. 

Gostaríamos ainda de ressaltar as limitações dessa pesquisa que ora 

finalizamos. 

Apresentamos de diversas formas dados que comprovaram a 

possibilidade do projeto de integração entre a Universidade, as DRE  e as 

escolas, promover desenvolvimento profissional em seus participantes, 

principalmente no que diz respeito às ATP,  formadoras de professores de 

ciências. 

Entretanto, também temos consciência que que diversos outros 

fatores podem ter contribuído para que o desenvolvimento profissional dos 

participantes pudesse acontecer. Torna-se evidente que são muitos os 
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contextos dessa teia na qual o professor, o formador do professor, e o 

formador do formador estão envolvidos. 

Porém, alguns fatores ressaltados podem atuar como facilitadores 

para a construção de um modelo de formação dos formadores, já que em 

acordo com Stein et al. (1999) e Loucks-Horsley e Matsumoto (1999). 

A partir das considerações anteriores, esta pesquisa representa uma 

importante contribuição para a formação de formadores. A descrição e 

acompanhamento de um processo de formação como o realizado no LaPEF, 

oferece elementos de reflexão tanto para pesquisadores da área, quanto 

para a elaboração de intervenções de formação. 

 

Algumas questões que gostaríamos ainda de investigar: 

 

Como ressaltamos no início desse trabalho, a quantidade de dados 

acumulada ao longo dos seis anos do processo de formação dos 

formadores, poderia ainda contribuir com outras informações relevantes para 

o processo de desenvolvimento profissional dos formadores, gostaríamos de 

destacar duas delas: 

 

●   Em que medida o desenvolvimento profissional dos formadores de      

professores pode contribuir para a melhoria do aprendizado dos 

alunos das séries iniciais? 

 

●     Os saberes construídos pelos formadores de professores ao 

longo desse processo são similares aos dos professores, também presentes 

no mesmo contexto? 
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